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Група ТУ-1 

Організація обслуговування відвідувачів 

 

Урок 24 

Тема:  

 Тема уроку: Конфіденційність і безпека офісних документів та матеріалів.  
Мета: закріпити знання стосовно управління документацією в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

Лояльність — риса, яка надзвичайно, високо цінується у діловому світі. Багато бізнесменів, 

які підбирають собі співробітників, визначають лояльність як єдину, найбільш важливу рису, 

необхідну для їх персоналу. Така висока оцінка лояльності зрозуміла, адже співробітники, 

які докладають зусиль для підтримки, розвитку та розширення бізнесу, для захисту його від 

конкурентів, — основа успіхів будь-якої компанії, фірми чи організації. 

Виконуючи свої обов'язки, співробітники, як правило, стають обізнаними з інформацією, 

розкриття якої може нанести як матеріальні, так і моральні збитки іншим особам або ж їх 

компанії (фірмі, організації) в цілому. 

Багато компаній усвідомлюють, що розкриття їхніми співробітниками інформації, якою вони 

володіють, може завдати шкоди як усій організації, так і окремим її представникам. 

Виходячи з цього, вони вносять до контрактів про найм на роботу відповідні положення 

щодо конфіденційності та нерозголошення інформації. Такі положення чітко визначають, що 

співробітник не має права ділитися з будь-ким інформацією, пов'язаною з діяльністю його 

компанії, заради вигоди та успіху іншої фірми. Ці пункти контракту — не проста 

формальність; вони надзвичайно важливі, тому що юридично окреслюють рамки вашої 

поведінки і визначають її після прийняття на роботу в конкретну організацію. Якщо ви 

підписали контракт, який містить положення щодо конфіденційності та нерозголошення 

інформації, майте його копію і обов'язково усвідомте, про що в ньому іде мова. У деяких 

фірмах відповідні питання просто обговорюються перед прийомом на роботу кожної 

конкретної особи. 

У кожному бізнесі є закрита інформація: про окрему специфічну виконувану роботу; про 

патенти та укладені контракти; про продажі та прибутки; про виробництво та впровадження 

нової продукції. Цей список може бути безкінечним. 

 

Питання для контролю: 

1. Складіть правила конфіденційності в компанії (кожне правило 1 бал) 

 

Урок 25 

Тема:  

 Тема уроку: Ведення телефонних розмов.  
Мета: закріпити знання стосовно управління документацією в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 



 
У наш час телефон - не лише один із найефективніших засобів зв'язку, а й 

спосіб налагодження офіційних ділових контактів між установами, спосіб 

підтримання приватних стосунків між людьми. По телефону здійснюються 

перемовини, домовляються про важливі ділові зустрічі, вирішують численні 

оперативні питання, що виникають у процесі управлінської діяльності, надають 

консультації, звертаються із проханнями, запрошеннями, висловлюють подяку, 

вибачення. 

Телефонна розмова - один із різновидів усного мовлення, що 

характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними 

причинами: 

 o співрозмовники не бачать одне одного й не можуть скористатися 

невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за 

допомоги міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима 

тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками); 

 o обмеженість у часі (телефонна бесіда не може бути надто тривалою); 

 o наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, кепська 

чутність). 

Отже, якщо ви людина ділова й цілеспрямована, передбачлива, якщо ви 

турбуєтеся про власний авторитет, а також престиж своєї фірми і звикли 

враховувати все до найменших дрібниць, то вироблення певних принципів 

поведінки у телефонному спілкуванні є просто необхідним і незамінним. 

Фахівці з проблем усного ділового спілкування пропонують 

дотримуватися таких правил ведення телефонної розмови. 

Якщо телефонуєте ви: 

 o насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, а 

також свої прізвище, ім'я та по батькові. Зазвичай перші слова телефонної 

розмови сприймаються нечітко, а тому називайте свої прізвище та ім'я 

останнім - принаймні це буде почуто; 

 o якщо телефонуєте в установу чи незнайомій людині, слід запитати 

прізвище, ім'я та по батькові свого співрозмовника. Можете також 

повідомити, з ким саме ви хотіли б поговорити; 

 o якщо телефонуєте у важливій справі, запитайте спершу, чи є у вашого 

співрозмовника достатньо часу для бесіди; 

 o попередньо напишіть перелік питань, котрі необхідно з'ясувати, і 

тримайте цей перелік перед очима упродовж усієї бесіди; 

 o завжди закінчує розмову той, хто телефонує. Завершуючи розмову, 

неодмінно попрощайтеся, пам'ятаючи, що нетактовно класти слухавку, не 

дочекавшись останніх слів вашого співрозмовника; 

 o у разі досягнення важливих домовленостей згодом надішліть 

підтвердження листом або факсовим повідомленням. 

Якщо телефонують вам: 

 o спробуйте якомога швидше зняти слухавку й назвіть організацію, яку 

ви представляєте; 

 o у разі потреби занотуйте ім'я, прізвище та контактний телефон 

співрозмовника; 



 o розмовляйте тактовно, ввічливо демонструйте розуміння сутності 

проблем того, хто телефонує; 

 o не кладіть несподівано трубку, навіть якщо розмова є нецікавою, 

нудною та надто тривалою для вас; 

 o якщо ви даєте обіцянку, намагайтесь дотримати слова й виконати ЇЇ 

якомога швидше. У разі виникнення складних питань запропонуйте 

співрозмовникові зустріч для детального обговорення суті проблеми; 

 o завжди стисло підсумовуйте бесіду, перелічіть іще раз домовленості, що 

їх ви досягай. 

 

 

Питання для контролю: 

1. З яких етапів складається службова розмова? 

Наведіть правила етикету телефонної розмови незалежно від того, хто 

телефонує 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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