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Група 16 

Організація обслуговування відвідувачів  

Урок 6. Тематичне оцінювання Завдання організації обслуговування відвідувачів 

Мета: навчитися поняттю обслуговування відвідувачів; розвивати якості 

адміністратора, необхідні в сфері послуг; виховувати інтерес до професій 

регіону. 

Матеріал уроку  

Завдання, вправи 

 

1. В яких сферах, на вашу думку, найповніше можуть проявитися здібності 

адміністратора? 

2. Скласти кросворд за темою Завдання організації обслуговування відвідувачів 

  

 

Урок 7. 

Тема: Наукова організація праці адміністратора. 

Мета: ознайомитися з поняттям наукової організації праці адміністратора, виховувати 

інтерес до професій регіону 

 

Матеріал до уроку: 

 
Наукова організація праці передбачає систематичне впровадження досягнень науки і 

передового досвіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в єдиному 

виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і трудових 

ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці.  

Впровадження наукової організації праці (НОП) спрямоване на рішення економічних, соціальних 

і психофізіологічних задач.  

До економічних задач НОП належать:  

• підвищення продуктивності праці, економія живої праці, що витрачається при виконанні 

трудових операцій;  

• найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів;  

• використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна 

ліквідація витрат робочого часу;  

• створення сприятливих умов праці;  

• підвищення рівня нормування праці.  

 

Соціальні задачі НОП - це всебічний розвиток людини в процесі праці, виховання свідомого 

відношення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення освітнього рівня і ділової 

кваліфікації кадрів і перетворення праці в першу життєву потребу.  

Психофізіологічними задачами НОП є забезпечення умов для збереження в процесі праці 

здоров'я, стійкої працездатності людини, полегшення праці, підвищення його змістовності і 

привабливості.  



Економічні, психофізіологічні і соціальні задачі НОП тісно пов'язані між собою. Впровадження 

наукової організації праці дає найкращий результат тільки тоді, коли її застосування носить 

комплексний характер по всьому підприємству загалом. Основними задачами наукової 

організації праці є:  

• підвищення продуктивності праці, зростання освітнього і культурного рівня робітників, 

використання в організації праці наукових досягнень і передового досвіду;  

• поліпшення умов праці;  

• всебічний облік і контроль за мірою праці, матеріальне стимулювання працівників;  

• правильний підбір кадрів, виховання відповідальності, дисципліна праці;  

• розвиток творчої активності робітників, залучення їх до роботи в області НОП.  

 

 

Питання для контролю: 

1. В чому полягає практичне застосування методів НОП в торговельному підприємстві? 

2. За якими напрямками здійснюється наукова організація праці апарату управління? 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


