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«Обслуговування відвідувачів» 

Група 24 

Урок 64 

 

Тематичне оцінювання 

Мета: узагальнити знання, отримані під час вивчення курсу; контроль вивченого.   

 

Виконайте тестові завдання: 

1. Дайте визначення поняттю «наукова організація праці»: 

А) 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; 

Б) забезпечення умов для збереження в процесі праці 

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

змістовності і привабливості; 

В)  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; 

Г) використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або 

повна 

ліквідація витрат робочого часу.  

2. Робоче місце адміністратора складається з наступних зон: 

А) основна; допоміжна; зона відпочинку; 

Б) основна; зона обслуговування відвідувачів; допоміжна зона; 

В) зона зустрічі відвідувачів; стійка адміністратора; 

Г) вхід; стійка адміністратора; зона відпочинку. 

3.Вид спілкування, для якого характерне 

використання невербальної (безсловесної) поведінки та невербальних комунікацій як 

головного засобу передачі інформації, організації взаємодії, формування образу, думки 

про співрозмовника, здійснення впливу на іншу людину – це: 

А) невербальне спілкування;  

Б) жести; 

В) пантоміміка; 

Г) погляд та пози. 

4. Спосіб комунікації за допомогою рухів тіла і жестів – це: 

А) міміка;  

Б) кінесика;  

В) такесика; 

Г) параксодика. 

5. Проксеміка – це: 

А) система організації простору і часу спілкування;  

Б) невербальні засоби, що стосуються голосу та його вокалізацій; 

В) потиск руки, поплескування по плечах, поцілунок, посмішка;  

Г) рухи тіла, які передають внутрішній стан людини та несуть інформацію про її думки, 

переживання, а також про її ставлення до того, що відбувається з нею та навколо неї. 

6. Якій зоні спілкування між людьми притаманні наступні особливості:  
така відстань звичайно розділяє нас, коли ми знаходимося в гостях, на офіційних 

прийомах і дружніх вечірках. У цій зоні переважає вербальне спілкування над 

невербальним. Саме тут відбувається обмін інформацією, досвідом і т.д., дана зона 

характерна для стандартизованих, конвенціональних, ділового рівнів спілкування: 

А) соціальна зона ( від 1,5 до 4, м);  

Б) інтимна зона ( від 0 до 0,4 м);  
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В)публічна зона ( понад 3,6 м); 

Г) особиста зона ( від 0,4 до 1,5 м).  

7. Для якого абстрактного типу співрозмовників за класифікацією Предрага Міцича 

характерні наступні ознаки: людина, яка відмовчується, щоб не виставляти себе на 

посміховисько або не здатися безглуздою, таку людину варто підтримати, 

підкресливши, що в неї вірять, до неї прислуховуються: 

А) «безглузда людина»; 

Б) «людина – всезнайко»; 

В) «людина – боягуз»; 

Г) «людина – велике цабе». 

8. Процес пізнавальної діяльності людини, який характеризується опосередкованим та 

узагальненим відображенням дійсності – це: 

А) мислення; 

Б) спілкування; 

В) міркування; 

Г) пізнання. 

9. За способом спілкування індивідів соціальні стосунки поділяються на: 

А)справедливі і несправедливі; 

Б) зв'язки по горизонталі, зв'язки по вертикалі; 

В) формальні і неформальні; 

Г) безособові і міжособові.  

10. Для якого виду купівлі характерні наступні ознаки:  

- схильність до негайної дії (гостре бажання купити негайно); 

-  як реакція на прямі стимули (красива етикетка, приємний запах та ін.); 

-   хвилювання, збудливість, що з'являються у вигляді першого спонукання (імпульсу), 

швидко поширюється по нервовому волокну сигналом від сенсорного органу людини до 

центральної нервової системи; 

-     ігнорування наслідків: 

А) незаплановані купівлі; 

Б) імпульсні купівлі; 

В) частково заплановані купівлі; 

Г) заплановані купівлі.  

11. Приватне підприємство – це підприємство яке: 

А) засновано на власності окремого громадянина України без права найму робочої 

сили; 

Б) засновано на власності окремого громадянина України та винятково його праці. 

В) засновано на власності окремого громадянина України з правом найму робочої 

сили;  

Г) засновано на власності державних установ та окремого громадянина. 

12. Який вид споживання характерний для покупців, зорієнтованих на максимальне 

задоволення власних потреб та самореалізацію через володіння матеріальними 

благами: 

А) аскетичне споживання;  

Б) осмислене споживання;  

В) матеріалістичне споживання;  

Г) психологічне споживання.  

13. Споживачі, які при виборі певних товарів грунтуються на особистих переконаннях, 

а не на думках інших – це: 

А) споживачі, орієнтовані на статус;  

Б) споживачі, орієнтовані на дію; 

В) споживачі, орієнтовані на результат; 

Г) споживачі, орієнтовані на принцип. 

14. Споживач, який покупки здійснює імпульсивно й ірраціонально, керуючись 

винятково зовнішніми стимулами; не має чіткого уявлення про свої справжні потреби і 

бажання; не виявляє особливої відданості жодному магазину, не відчуває емоційного 

тяжіння до персоналу місцевих магазинів: 



А) пасивний споживач; 

Б) когнітивний споживач; 

В) емоційний споживач; 

Г)  економічний споживач.  

15. Ссоціальне утворення, яке об’єднує багато людей, діяльність яких має певну 

суспільно корисну мету й певним чином координується – це: 

А) приватне підприємство; 

Б) організація; 

В) товариство з обмеженою відповідальністю; 

Г) акціонерне товариство.  

16. Етапи життєвого циклу будь-якої організації: 

А) народження, юність, старіння; 

Б) народження, старіння; 

В) дитинство, зрілість; старіння; 

Г) народження, дитинство, юність, зрілість. 

17. Очікувані кінцеві результати діяльності організації на певному проміжку часу – це: 

А) цілі; 

Б) завдання; 

В) технологія; 

Г)  структура. 

18. процес вибору цілей для організації і вирішення того, що слід зробити для їх 

досягнення – це: 

А) планування; 

Б) вибір технології; 

В) стратегічне планування;  

Г) управління.  

19. План розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, 

створення нових видів бізнесу - це: 

А) стратегія; 

Б) бізнес-план; 

В) ціль;  

Г) місія підприємства. 

20. У якому розділі бізнес-плану необхідно описати використовувану систему 

ціноутворення, систему знижок, організацію збуту продукції (наявність відділу збуту, 

використовувані канали збуту), систему просування товару на ринок (реклама, 

стимулювання збуту, сервіс), визначити стратегію зростання фірми (вихід в інші 

сегменти ринку, диференціація продукції, диверсифікація виробництва): 

А) план виробництва; 

Б) аналіз ринку; 

В) організаційний план; 

Г) стратегія маркетингу.  

21. «Візитівка» всього бізнес-плану, що являє собою короткий виклад суті проекту з 

підкресленням його привабливості для потенційних інвесторів; за змістом цієї частини 

інвестор часто судить про те, чи варто йому читати план до кінця – це: 

А) опис підприємства; 

Б) резюме проєкту; 

В) організаційний план підприємства; 

Г) аноатція. 

22. Зареєстрований і затверджений відповідно до чинного законодавства документ, в 

якому записаний комплекс положень і правил діяльності юридичної особи, що 

визначають організаційно-правову форму підприємства, види його діяльності, права та 

зобов'язання, а також взаємини з іншими особами (фізичними і юридичними) і 

державними органами – це: 

А) статут підприємства; 

Б) паспорт підприємства; 

В) витяг з ЄДР;  



Г) установчий договір. 

23. Сукупність майнових (матеріальних, речових) і грошових коштів та інших 

нематеріальних цінностей, які є постійним внеском засновників-учасників в створене 

ними господарське товариство з метою забезпечення діяльності підприємства і 

отримання па цій основі прибутку – це: 

А) установчий договір;  

Б) майно підприємства;  

В) внески засновників; 

Г) статутний капітал.  

24. Система цінностей та пріоритетів підприємства щодо поведінки його на ринку, 

взаємовідносин з членами трудового колективу, споживачами, постачальниками та з 

іншими суб'єктами господарювання – це: 

А) система комунікації на підприємстві; 

Б) бізнес-культура; 

В) правила поведінки на підприємстві; 

Г) статут підприємства.  

25. Процес вивчення психологічних і професійних якостей працівника з метою 

встановлення його відповідності до вимог робочого місця і підбору з наявних 

претендентів того, хто найбільше підходить на це робоче місце, з врахуванням його 

кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, здібностей, характеру та інтересів 

організації – це: 

А) оголошення про вакансію; 

Б) робота відділу кадрів; 

В) підбір персоналу; 

Г) співбесіда. 

26. До довідково-інформаційної документації відносяться такі види документів: 

А) акти, протоколи, довідки;  

Б) службові листи, плани, графіки; 

В) пояснювальні та доповідні записки; 

Г) всі варіанти вірні. 

27. Офіційний документ, складений для підтвердження встановлених фактів – це: 

А) довідка; 

Б) акт; 

В) службовий лист;  

Г) наказ.  

28. Конфліктна ситуація, що вимагає вирішення, передбачає існування кількох 

обов'язкових елементів: 

А) учасників конфлікту (дві або більше сторони, що переслідують несхожі чи прямо 

протилежні цілі); 

Б) об'єкт конфлікту (конкретне явище, причина, стан справ, навколо якого 

розгортається суперечка); 

В) рушійну силу - інцидент (факт зіткнення протилежних сил). 

Г) всі варіанти вірні. 

29. Конфлікт, що виникає при будь-якому розподілі: повноважень, ресурсів, робіт, 

обов'язків, завдань, активів, пільг, винагород; а також через несхожість характерів, 

знань, запитів, кваліфікації, можливостей, кругозору, кола інтересів, ставлення до праці 

та психологічної сумісності людей, що працюють разом: 

А) міжособовий конфлікт; 

Б) міжгруповий конфлікт;  

В) внутрішньоособовий  конфлікт; 

Г) вірної відповіді немає.  

30. Особа, що здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування 

відвідувачів – це: 

А) хостес; 

Б) менеджер; 

В) адміністратор; 



Г) офіціант. 

 

 

Шановні здобувачі освіти! 

Це була остання пара з дисципліни «Обслуговування відвідувачів». 

Прохання надіслати всі практичні роботи та тематичні оцінювання, а 

також конспекти тим учням, хто ще цього не зробив. Найближчим часом 

буде виставлена річна оцінка з дисципліни. 

 

Дякую вам усім за співпрацю! 

Ви усі молодці! 

 

 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net 
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