
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 № 107 

Дата: 22.04.2022 

Тема: Управління якістю та обслуговуванням на підприємствах з надання перукарських  

послуг  

Мета: охарактеризувати поняття управління якістю та обслуговуванням на підприємствах 

з надання перукарських  послуг; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, 

пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

Для коректування манери обслуговування і власної поведінки фахівцю  корисно знати, що 

негативно впливає на клієнтів, кого вони прагнуть  уникнути. 

     Якого працівника перукарні  слід уникати: 

 Того, хто кинув на Вас холодний, байдужий погляд: перед Вами людина, для якої 

перукарське мистецтво – можливість заробити засоби для існування, а не 

покликання; 

 Хто стоїть в позі з викликом і жести його войовничі; це жорстока людина, далека від 

прекрасного; 

 Хто не піднімається Вам назустріч, не звертає на Вас увагу, а займається своїми 

справами: читає, вдивляється у своє відображення в дзеркалі; такі майстри завжди 

вільні і стурбовані собою, оскільки у них просто нема бажання працювати з 

клієнтом; 

 Хто різко підхоплюється, підлітає до Вас і тягне за собою, без упину балакаючи, 

кидаючи ворожі погляди на своїх колег, - це явно хапуга і егоїст; 

 Хто причесаний в старомодному стилі і так само одягнутий: від такого чекайте, що 

зачіска буде, як у вашої бабусі на фото з сімейного альбому; 

 Хто взутий у старе поношене взуття на босі ноги: явна ознака того, що і Вашу зачіску 

буде зроблено аби як; 

 У кого халат з розтягнутими брудними кишенями, заповненими інструментом і 

брудними речами: це людина не організована і недисциплінована, що не вміє 

поглянути на себе збоку і їй не до Вас; 

Урок № 108 

Дата: 22.04.2022 

Тема: Управління якістю та обслуговуванням на підприємствах з надання перукарських  

послуг  

Мета: охарактеризувати поняття управління якістю та обслуговуванням на підприємствах 

з надання перукарських  послуг; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, 

пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

 



 Хто швидко запросить Вас до крісла і приступить до обслуговування, не запитавши 

про Ваші побажання, не узгодивши з Вами свої дії: результат 

 і Ваш настрій не важко передбачити; 

 У кого тремтять ножиці в руках і він покритий потом; 

 У кого на робочій поверхні туалетного столика хаос і бруд, а крісло в залишках 

волосся; 

 У кого при ближчому спілкуванні Ви помітили бруд під нігтями і відчули 

неприємний запах, - вибачтесь і залишіть такого бруд нулю; 

 Хто під час обслуговування говорить про своє особисте життя з непривабливими 

подробицями, відволікаючи Вас від головної мети візиту, що явно говорить по 

непрофесіоналізм майстра; 

 Хто зустрічає Вас з незакінченими макіяжем і зачіскою , злущеним лаком на нігтях, 

- це явна неохайність, неповага до Вас і підрив авторитету колег по роботі; 

 У кого занадто довгі нігті – це ознака в’ялого безперспективного нероби, що думає 

лише про себе самого; 

 Хто під час обслуговування безперервно жує; 

 Хто хапає перше, що попало під руку, наприклад, використаний мокрий рушник, 

щоб видалити ним рештки волосся з обличчя та шиї – це явна ознака безкультур’я; 

 Якщо перукар приступає до Вашого обслуговування, не обробивши інструменти 

після попереднього клієнта, забувши навіть помити руки, - це може обернутися 

бідою; 

 Якщо при попередній розмові з майстром, коли він вислуховує Вашу думку, Ви 

раптом помітите, що його погляд направлено в порожнечу, думки розсіяні, не 

чекайте, що Ваші ідеї будуть втілені. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Чому для успіху перукарської справи важливо аналізувати всі аспекти роботи 

працівників? 

2. Яким чином звертати увагу працівників на недоліки в роботі? 

3. Яким чином стимулювати працівників до ефективного та належного виконання 

своїх обов’язків ? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

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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