
Урок № 59-60 

Дата: 07.04.2021 

Тема: Основні вимоги до офісу туристичної фірми. 

Мета: Охарактеризувати основні вимоги до офісу туристичної фірми; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

       В організації інформаційно-довідкового забезпечення туристських підприємств 

відбуваються докорінні зміни. На зміну товстим, багатосторінковим довідників приходять 

комп'ютерні інформаційні системи, які дозволяють отримувати необхідну інформацію з 

централізованого банку даних в лічені секунди. 

      Інформація для споживачів (повинна розташовуватися в доступному для огляду місці). 

Копії свідоцтва про державну реєстрацію туристського підприємства, ліцензії (ліцензій) на 

здійснення туристичної діяльності, сертифіката відповідності; загальні правила реалізації 

туристичного продукту; бланки документів, що оформляються при реалізації туристичного 

продукту; закон, який регулює діяльність туристської сфери; закон, який регулює захист 

прав споживачів; положення, що регулює видачу ліцензій туристським підприємствам; 

положення, що регулює порядок і умови сертифікації туристського продукту; адреси і 

контактні телефони республіканських і місцевих органів управління в сфері туризму; книга 

скарг та пропозицій. 

   Відомий ряд універсальних правил, дотримання яких дозволяє підвищити ефективність 

роботи персоналу і культуру обслуговування відвідувачів. 

1. Продумайте розташування робочих місць. В офісі не повинно бути не функціональних 

порожніх місць, робочі столи персоналу слід розташовувати так, щоб сидять бачили 

входять. Необхідно передбачити достатню кількість шаф або ящиків для робочої 

документації і проспектів. Поверхня столів повинна бути вільною. 

2. Слідкуйте за екологією офісу. Не паліть в офісі і не залишайте на увазі попільнички з 

недопалками, а також брудний посуд (наприклад, після кавовій паузи). Відкривайте вікна, 

провітрюйте приміщення. Сперте повітря справляє дуже несприятливе враження на 

прибулих з вулиці. Подумайте про квіти і рослини (переважно живих), але не перетворюйте 

офіс в джунглі. Періодично прибирайте пил з меблів і технічного обладнання. 

3. Будьте доступні. Якщо ви вирішили відкрити турагентство, слід подбати про те, щоб 

відвідувачі мали до нього вільний доступ. Тому переважно розміщувати турагентство на 

першому поверсі з окремим входом. Вирішуючи питання безпеки, не забувайте про 

клієнтів. «Дихаючий в спину» охоронець не має до невимушеній бесіді, а перевірка 

документів біля входу істотно скоротить потік бажаючих з вами спілкуватися. 

4. Пристосовуйтеся до клієнта. Продумуючи планування офісу, не забудьте про інтереси 

клієнта, який, по можливості, не повинен втрачати у вас багато часу. Виділіть спеціальне 

місце для довідок і загальної інформації. Передбачте вішалку для верхнього одягу, 

підставки для сумок і парасольок. Продумайте організацію холу і куточка, де клієнт міг би 

затишно посидіти і погортати інформаційні та рекламні брошури, подивитися відеоролики 

за обраним напрямом. Звертайте увагу на дрібниці: покладіть в вазочку цукерки, розставте 

квіти, можете розмістити невеликий фонтанчик (шум води заспокоює). 

5. Правильно оформляйте вітрину. Вітрина офісу (якщо така є) повинна містити фірмовий 

знак і рекламу основних напрямків. Як і в цілому для офісу, головне тут - чистота і 

відсутність зайвих деталей. Періодично оновлюйте тематичні експозиції. 

Меблі є необхідною умовою для успішної роботи, а також засобом впливу на відвідувачів. 

При її виборі доцільно керуватися наступними: 

· Підібрана за кольором і стилю навіть недорогі меблі справляє краще враження, ніж дорога, 

але розрізнена; 



· Ніколи не слід гнатися за «представницької» меблями заради неї самої: меблі повинна 

бути функціонально виправдана; 

· Помилковою є думка про те, що для створення враження у клієнтів хоча б частину меблів 

повинна бути дорогою. Не дуже дорогі шафи, стільці, стелажі, зручні крісла в приміщеннях 

виробляють набагато більш сприятливе враження. Природно, при високому рівні розвитку 

фірма може дозволити собі у всіх приміщеннях дорогі меблі.     

Питання для самоперевірки 

1.Які універсальні правила, дотримання яких дозволяє підвищити ефективність роботи 

персоналу і культуру обслуговування відвідувачів вам відомі? 

2.Де повинна бути розміщена інформація для споживачів? 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

