
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 № 5 

Дата: 16.09.2022 

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: 

 

 
 



Урок № 6 

Дата: 16.09.2022 

Тема: Форми та методи обслуговування 

Мета: охарактеризувати форми та методи обслуговування; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 
    Під формою обслуговування слід розуміти певний спосіб надання послуг , що складається з набору 

конкретних сервісних операцій і благ для споживача. У рамках однієї і тієї ж різновиди послуг можуть 

бути задіяні різні форми обслуговування , які виробляються для зручності клієнтів , для зближення 

процесу обслуговування із запитами споживачів.                  Поняття « обслуговування» близьке до поняття 

«послуга ». Однак якщо останнє зосереджується на самій сутності відносин між споживачем і виробником 

, то обслуговування трактує ці відносини як поетапний процес, що має свою структуру , що придбає 

розтягнутий за часом характер. 

        Прогресивні форми обслуговування покликані наближати послугу до споживача, зробити її 

доступнішою, скорочуючи тим самим час на її отримання і створюючи максимальні зручності для нього. 

До таких форм відносяться: 

- Абонементне обслуговування; 

- Безконтактне обслуговування за місцем проживання; 

- Термінове виконання замовлення в присутності клієнта; 

- Обслуговування за допомогою обмінного фонду машин і приладів ; 

- Ремонт вдома складної побутової техніки; 

- Служба експрес - ремонту; 

- Прийом замовлень за місцем роботи , по телефону або поштою ; 

- Самообслуговування; 

- Виїзне обслуговування. 

Питання для самоперевірки: 

1. На що треба звертати увагу при роботі з чергою? 

2.Що відносять до прогресивних форм обслуговування ? 

 

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

