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                                                                         Професія: Адміністратор. 

«__»_______20__ р. 

                                                           

Предмет «Обслуговування 

відвідувачів» 

                                                                                                                 

Тема: Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих 

проблем. 

Тема уроку:  Сутність утворення організації. 

Мета: сприяти формуванню знань про утворення організації; формування 

системи знань про особливості діяльності організації . 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати, мультимедійні засоби. 

 

 

Структура уроку 

 

1. Організаційний момент (2хв) 

2. Актуалізація опорних знань учнів (5хв) 

3. Вивчення нового матеріалу (15хв) 

4. Застосування здобутих знань (20хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2хв) 

6. Домашнє завдання (1хв) 

 
Хід уроку 

 

1. Організаційний момент 
1.1 Перевірка присутніх. 

1.2 Призначення чергових. 

 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1 Сьогодні на уроці ми ознайомимося з сутністю утворення організації. 

Завдяки одержаним знанням і вмінням ви зможете відчути себе дорослим  

та досвідченим знавцем у сфері обслуговування відвідувачів. 



      2.2 Викладач запису на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та 

визначає такі завдання уроку: 

 дізнатися про сутність утворення організації. 

3. Вивчення нового матеріалу 

 

Кожна людина свідомо чи несвідомо бере участь в організаційних 

процесах, входячи до різноманітних соціальних, економічних, культурних та 

інших організацій. Суспільство складається з численних організацій. 

До нині єдиного розуміння організації не вироблено. Проте ця 

різноманітність поглядів не вносить невизначеності до процесу пізнання 

організації як явища, а швидше навпаки, дозволяє більш повно її вивчати. 

Отже, організація розглядається як процес впорядкування елементів і 

як явище, структурне утворення. 

Як процес організація – це особливий вид діяльності людей, що 

охоплює сукупність дій з метою створення і вдосконалення взаємозв'язків між 

частинами цілого, процес створення і збереження структури системи. 

Наприклад, процес формування ефективного колективу. 

Як явище організація – це фізичне об'єднання реальних елементів для 

виконання програми чи цілі, структурне об'єднання певної кількості осіб. 

Наприклад, набір елементів, що становлять певну компанію. 

Організація – це спільнота людей, не просто пов'язаних, а 

взаємопов'язаних, де дії одного обумовлені діями іншого. Люди об'єднуються 

в організації, тому що цілей, які вони ставлять перед собою, не можуть 

досягти поодинці. Тільки інтеграція окремих членів організації дозволяє 

досягти цілей організації. 

4. Підведення підсумків уроку: 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою 

інтерактивного методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі 

сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи 

свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у 

повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

Виставлення оцінок за роботу на уроці; 

Домашнє завдання: опрацювати конспект с.3) 44-45  

 



 


