
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

 

Урок № 81 

Дата: 29. 03.2022 

Тема: Конфліктні ситуації при обслуговуванні клієнтів турфірми та їх вирішення. 

Мета: Охарактеризувати конфліктні ситуації при обслуговуванні клієнтів турфірми та їх 

вирішення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до професії. 

Практичне заняття 

Тест «Чи конфліктна я людина?» 

Варіантів відповідей  є три: а, б, в. 

      1. У громадському транспорті почалася суперечка, Ви: 

а) не втручаєтесь; 

б) висловлюєтеся коротко; 

в) активно втручаєтесь. 

      2. Чи часто , Ви, виступаєте з критикою до своїх колег: 

а) невиступаю; 

б) рідко, маю підстави; 

в) часто, по будь-якому приводу. 

      2.  Чи часто сперечаєтесь з доузями: 

а) несперечаюсь; 

б) лише з принципових питань; 

в) часто 

      3.  Як, Ви , реагуєте на порушення у черзі? 

а) мовчу 

б) роблю зауваження; 

в) проходжу вперед і спостерігаю за порядком 

     4. Недосолена страва, Ваша реакція: 

а) промовчите; 

б) досолите самі; 

в) відмовитеся від їжі 

     5.  Вам, наступили на ногу, Ви: 

а) промочите; 

б) зробите зауваження; 

в) виловите всі свої емоції 

     6. Вам не подобається подарунок, Ви: 

а) промовчите; 

б) тактовно прокоментуєте; 

в) влаштуєте скандал 

8. Не пощастило в лотареї, Ви: 

а) байдужі; 

б) не приховуєте досаду; 



в) надовго втратите настрій. 

 

Після підбиття балів А)– 4 бали; Б) – 2 бали; В) – о балів .  

Ключ до тесту: 

     22- 32 бали. Ви тактовні і миролюбні, спритно йдете від суперечок і конфліктів, уникаєте 

критичних ситуацій. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожче!» Ніколи не було вашим 

девізом. Може бути, іноді вас називають прстосуванцем. Наберіться сміливості, якщо 

обставини вимагають висловлюватися принципово, незважаючи на особи. 

     12- 20 балів. Ви славитися людиною конфліктною. Але насправді ви конфліктуєте лише 

тоді, коли немає іншого виходу і всі інші засоби вичерпані. Ви твердо відтворюєте свою 

думку, не думаючи про те, як це позначається на вашій кар’єрі  або приятельських 

стосунках. При цьому не виходити за рамки конкретності, не принижуйтеся до образ. Все 

це викликає до вас повагу. 

     До 10 балів. Спори і конфлікти – це повітря, без якого ви не можете жити. Любите 

критикувати інших, але якщо чуєте зауваження на свою адресу, «можете з’їсти живим». 

Ваша критика – заради критики. Ваша нестриманість відштовхує людей. Чи не тому у вас 

немає справжніх друзів? Словом постарайтеся перебороти свій безглуздий характер. 

 

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 
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