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Тема уроку: Організація робочого місця адміністратора 

Мета: ознайомитися з поняттям організації робочого місця; виховувати 

інтерес до професії 

 

Матеріал уроку 
Свої посадові обов’язки адміністратор офісу чи готелю будете виконувати в приймальній 

частині. Саме ця назва говорить про те, що тут відвідувачі чекають прийому керівника чи 

поселення в номери.  

Тому перша задача для адміністратора - зробити все необхідне, щоб відвідувач відчував себе 

комфортно.  

Задача друга - це організувати своє робоче місце, де він будете з максимальною ефективністю, 

без шкоди для здоров’я, виконувати свої функції.  

Інтер'єр службового приміщення та обладнання робочого місця справляє великий вплив на 

ефективність роботи будь-якого співробітника. Місце адміністратора зазвичай розташовується в 

приймальні керівника або фірми.  

Якщо в кімнаті працюють кілька осіб, то в згідно з діючими нормативами норма площі 

службових приміщень повинна становити не менше 4 м2 на одного працівника. Загальна площа 

адміністрації не повинна бути менше 12-16 м2.  

Інтер'єр адміністрації слід добре обміркувати. Сьогодні фірма може скористатися послугами 

дизайнера.  

Приміщення повинно бути оформлене в красивій кольоровій гамі світлих тонів з продуманим 

освітленням та озелененням.  

Слід пам’ятати, що настрій відвідувача залежить від інтер’єру приймальної.  

Якщо приміщення залито розсіяним світлом, в інтер’єрі є м’які крісла, журнальний столик, на 

підлозі лежать килими, вдасться створити теплу домашню атмосферу, у відвідувача виникає 

бажання затриматися.  

Стіни прийомної, зафарбовані в контрастні тони, жорсткі крісла сприяють створенню незатишної 

і напруженої обстановки, знаходячись в якій відвідувач починає нервувати і старається як 

найшвидше піти.  

Згідно правил хорошого тону не потрібно намагатися здивувати оточуючих дорогими 

предметами інтер’єру.  

Щоб створити затишну атмосферу у приймальні, прикрашають приміщення виробами мистецтва.  

Слід уникати виробів абстрактного мистецтва, в яких досить багато гострих граней, а кольори 

повторюють елементи стін, на яких вони висять  

Не бажано прикрашати стіни картинами, де зображені трагічні сцени, вони можуть створювати 

негативні емоції.  

Найкращий варіант для офісу – пейзаж. Підійдуть і картини де зображені квіти або фрукти, але 

не варто вибирати зображення піонії та інших квітів, що означають романтичний настрій. 

Зображення риб приваблює позитивну енергію, але будьте обережні із зображенням диких 

тварин.  

Правильне освітлення робочих місць і приміщень сприяє збільшенню ефективності праці, 

попереджує зорову і загальну втому, викликає відповідний настрій і самопочуття.  

Освітлення робочих місць може бути загальним (світильники встановлені на стелі) і місцевим 

(настільні лампи). Освітлення приміщень має задовольняти вимоги діючих норм.  

Недолік освітлення часто є однією з причин швидкої стомлюваності. Найкращим визнано 

природне освітлення. Світло має падати зліва або спереду. При наявності комп'ютерів для 

усунення відблисків на екрані дисплея світильники загального освітлення монтуються не на 

стелі, а у верхній частині стінових панелей.  

Оптимальні кліматичні умови в службовому приміщенні забезпечують хорошу працездатність. 

Висока температура в приміщенні сприяє сонливості, втомі, знижує працездатність.  



У холодному приміщенні розсіюється увага, що особливо шкідливо для людей, зайнятих 

розумовою працею.  

Згідно з діючими нормами температура у службових приміщеннях повинна бути в межах 18-

20оС. Відносна вологість повітря в зимовий період 45-50%, у літній 50-55%.  

У службовому приміщенні необхідне регулярне провітрювання або кондиціонування. Рух 

повітря не повинен відчуватися у вигляді неприємного протягу. Добре провітрюється 

приміщення, якщо на 5-8 хв. влаштувати протяг, тоді повітря повністю відновлюється. Але при 

цьому необхідно попередньо прибрати всі документи і по можливості всім працівникам і 

відвідувачам вийти з приміщення.  

Добре впливає на стан повітря озеленення службових приміщень.  

Живі рослини - не тільки прикраса приміщення. Багато фірм та установ знаходяться в 

центральній частині міста, виходять на шумні загазовані магістралі. За допомогою рослин можна 

створити мікроклімат, організувати відповідний психологічний настрій, певною мірою зняти 

стресові стани, заспокоїтися. Рослини знижують шум, з їх допомогою можна створити умови, які 

відповідають вашим потребам, які сприяють кращому самопочуттю.  

Рослини не тільки поліпшують склад повітря в приміщенні, але ще і зволожують його, 

випаровуючи воду листям, що особливо важливо в приміщеннях з паровим опаленням, що 

відрізняються великою сухістю. Рослини для приміщень треба вміло підбирати. Головна умова - 

рослини повинні допомагати, але ні в якому разі не заважати людям.  

Впливають на працездатність і запахи. Дослідження показали, що запах лимона в більшості 

випадків знижує працездатність працівників офісу, а запах троянди – підвищує. Запах улюблених 

парфумів, на думку психологів, також добре тонізує і викликає позитивні емоції. Але дія 

ароматів – індивідуальна й улюблені парфуми одного працівника можуть викликати головний 

біль у всього офісу.  

Можна використати компромісний варіант: додати краплю екстракту шавлії в кондиціонер або 

аромалампу. Аромат шавлії злегка бадьорить і поліпшує настрій, чудово діє на дихальні органи.  

Велике значення має вибір меблів та їх розташування. 

Питання для контролю: 

1. З яких трьох зон складається робоче місце адміністратора? 

2.  Опишіть кожну із зон робочого місця адміністратора 

 

 

Урок 10.  

Тема: Практична робота № 1: Підготовка і обладнання зони обслуговування відвідувачів 

Мета: закріпити знання стосовно зон робочого місця адміністратора, виховувати інтерес до 

професії 

Вправи, завдання 

Виконати практичну роботу за темою уроку, дотримуючись структури практичної роботи 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

вправи та завдання 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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