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Група ТУ-1 

Організація обслуговування відвідувачів 

Урок 32 

Тема:  

 Тема уроку: Тематичне оцінювання  
Мета: закріпити знання стосовно управління документацією в роботі адміністратора 

Завдання, вправи 

 

Скласти кросворд за темою: Робота з офісною технікою в процесі обслуговування 

відвідувачів 

Кожне слово з поясненням 1 бал 

 

 

Урок 33 

Тема:  

 Тема уроку: Діловий етикет як форма впливу на людей  
Мета: ознайомитися з поняттям ділового етикету, знання стосовно управління 

документацією в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

 Етикет – це сукупність правил, які регламентують зовнішні вияви людської 
поведінки. Етикет (франц. etiquette — ярлик, етикетка) — сукупність правил 
(правил «доброго тону»), які регламентують зовнішні вияви людської поведінки 
(ставлення до оточення, форми звернень і привітань, поведінку в громадських 
місцях тощо). 

 До етикету належать також церемоніальні вимоги, дотримання яких вимагає 
обов'язкової форми поведінки (наприклад, дипломатичний етикет). 

 Діловий етикет - встановлений порядок поведінки, що задовольняла би всіх 
учасників, які обговорюють певну проблему. В офіційній сфері діє міжнародний 
принцип, за яким ставлення до особи визначається її чином чи посадою, яку 
вона займає. У цій сфері кожна особа є представником фірми, організації, 
навіть держави, і тому етикетні правила вимагають ставитися до неї з повагою, 
незалежно від віку чи статі 

 Службовий етикет — це сукупність найдоцільніших правил поведінки людей 
там, де відбувається їхня професійна діяльність — на виробництві, в будь-якій 
організації (тут і далі під словом організація в сучасній етиці, психології, науці 
управління розуміють будь-які форми спільної діяльності людей — фірму, 
завод, установу, інститут, концерн, фабрику тощо). 

 Дотримання правил і вимог етикету є обов'язковим для всіх, це сприяє 
створенню сприятливого клімату для людей, зайнятих загальним виробничим 
процесом. 



 Великі фірми та корпорації створюють власні Кодекси честі чи Правила 
поведінки, в яких передбачено етичні норми взаємин та правила службового 
етикету. 

Питання для контролю: 

1. Поясніть принципи ділового етикету 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 

 

 

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