
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. 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 № 1 

Дата: 02.09.2022 

Тема: Теоретичні основи організації обслуговування 

Мета: охарактеризувати теоретичні основи організації обслуговування; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

Обслуговування клієнтів — це надання послуг клієнтам до, під час і після купівлі. Гарне 

обслуговування забезпечує досвід, який відповідає очікуванням споживачів. Таким чином 

збільшується кількість лояльних клієнтів. Погане обслуговування може генерувати скарги 

та привести до втрати продажів, оскільки споживачі почнуть користуватися послугами 

конкурента. 

    Обслуговування клієнтів може принести значний успіх компанії. Завдяки йому 

будуються зв'язки між споживачем та самою організацією. Для обох сторін є плюси. Клієнт 

отримує високоякісний сервіс, а компанія підвищує продажі та прибуток. 

    Підтримка клієнтів відіграє важливу роль на шляху компанії до успіху. Не достатньо 

лише надавати якісний товар. Більшу частину уваги покупця займає саме підтримка. 

    Підтримка — це комплекс заходів, які допомагають споживачу правильно 

використовувати товар, усувати його несправності, налаштувати його і т. д. 

     Грань між продуктами і послугами вже давно розмилась, і обслуговування клієнтів стало 

частиною самого продукту. Деякі почали робити на своїх сайтах посилання про підтримку 

або ж додавати різноманітні статті про сервіс. 

      Якісна служба підтримки повинна мати змогу вирішити будь-яку проблему та 

відповісти на будь-яке питання. 

Урок № 2 

Дата: 02.09.2022 

Тема: Теоретичні основи організації обслуговування 

Мета: охарактеризувати теоретичні основи організації обслуговування; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

    Клієнт має бути впевненим, що на його дзвінок завжди хтось відповість або принаймні 

передзвонить. Набагато краще використовувати живе спілкування, ніж електронну пошту. 

Листування — це вузький канал комунікації. 

      Непоганий спосіб комунікації — це невеликі опитування. Тоді клієнт зможе залишити 

свій позитивний відгук. Таким чином він буде знати, що його думка дійсно важлива, а це 

неодмінно додасть кілька балів компанії. До того ж ці коментарі дійсно необхідні. Це 

неначе дивитися на свою роботу зі сторони, а тобі ще й підказують, що добре, а що треба 

змінити. 

   Зосередити всю увагу на обслуговуванні — це не просто тренд, а й політика вдалого 

бізнесу. Знайти спільну мову з клієнтом означає не тільки те, що вас полюбить споживач. 



Це ще й підвищить ваш прибуток. На основі багатьох досліджень можна зробити висновки, 

що багато людей готові платите більше, але за кращий сервіс. 

   Результати якісного обслуговування клієнтів: 

 Споживачі розкажуть про компанію родичам та знайомим; 

 Поділяться відгуком у соціальних мережах; 

 Будуть продовжувати користуватися послугами конкретної компанії; 

 Не будуть звертати уваги на конкурентів компанії; 

     Технологія — це сукупність методів, прийомів, режим роботи, послідовність процедур 

у поєднанні з використанням засобів, обладнання, матеріалів, інструментів, координованих 

процесом управління й організації. 

Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення поняттю «організація обслуговування». 

2. Які складові організації обслуговування вам відомі ? 

 

Домашнє завдання: законспектувати матеріал з теми та дати відповідь на питання для 

самоперевірки 

 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

 

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

