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Тема: Організація процесу роботи з відвідувачами 

Мета: сформувати знання про процес роботи з відвідувачами 

Матеріал уроку 

 

Ефективний процес взаємодії з відвідувачами характеризується такими параметрами:  

• індивідуальний підхід до кожного відвідувача;  

• мінімізація часу для отримання послуги;  

• оперативність реагування на скарги та усунення виявлених недоліків у роботі;  

• повнота, актуальність і достовірність інформації про всі адміністративні послуги, що 

надаються;  

• надання інформації відвідувачам за допомогою різноманітних засобів/каналів 

комунікацій (мультиканальність);  

• однаковість вимог до якості послуг, що надаються;  

• дотримання встановлених термінів за всіма процедурами взаємодії;  

• можливість отримання повного спектру послуг. 

 

Обслуговування відвідувачів складається з- наступних правил: 

Зустріч, вітання відвідувачів  

Вітання відвідувачів – це прояв ввічливості, уваги й запрошення до спілкування. Ми 

даємо зрозуміти відвідувачам, що раді їх бачити та готові 

проконсультувати/допомогти отримати послугу. Привітання має бути дружнім, 

щирим, із усмішкою! Вітаючи відвідувача, обов’язково зберігайте зоровий контакт! 

Звертатись до відвідувачів необхідно виключно на «ВИ», незалежно від віку та 

соціального статусу. Також можна використовувати індивідуальний, неординарний 

підхід до відвідувачів.  

Виявлення потреби відвідувачів. Основний інструмент для виявлення потреби це 

ЗАПИТАННЯ.  

Визначення проблем відвідувачів. Під час обслуговування відвідувачів слід їх 

вислуховувати, не перебиваючи. Уточнюючі запитання ставити лише після того, як 

відвідувачі завершують говорити. Спілкуючись з відвідувачами, необхідно проявляти 

активність і увагу. При спілкуванні рекомендується використовувати невербальні 

прийоми: кивки головою у відповідь, погляд в очі, відкриті жести та інше.  



• Допомога при заповненні документів. У разі звернення відвідувача щодо допомоги 

при заповненні відповідної заяви та/або документів адміністратор детально, простою 

мовою (уникаючи юридичних термінів та назв) надає відповідну консультацію і 

допомогу. Якщо відвідувач не може зрозуміти з першого разу, що йому слід зробити 

(яку саме інформацію надати, які графи заповнювати тощо), адміністратор в 

спокійній манері детально надає вичерпну інформацію із порушеного питання.  

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть основні завдання запровадження стандарту якості обслуговування відвідувачів 

 

 

Урок 52  

 Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: перевірка знань за темою 

Вправи, завдання: 

Скласти тестові запитання множинного вибору з однією правильною відповіддю на тему: 

Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих проблем 

1 тестове запитання з варіантами відповідей = 1 бал 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 

 


