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Група 24 

обслуговування відвідувачів 

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 
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Тема:  

 Тема уроку: Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу професіонала  
Мета: закріпити знання стосовно етикету та зовнішнього вигляду 

Матеріал уроку 



Хороші манери включають, крім іншого, і те, як ми виглядаємо та поводимо себе. Хоча 
не всі чітко усвідомлюють це, етикет включає наш професійний вигляд та те, яким 
чином ми поводимося щодо інших, яким є наше ставлення до інших. Відповідний, 
адекватний зовнішній вигляд демонструє вашу повагу до себе, до інших і до конкретної 
ситуації та подій. 

Ми сприймаємо один одного на основі тих комунікативних сигналів, які передаємо. Ці 
сигнали розподіляються на три групи: 

· зорові (те, що ми бачимо — одяг, зовнішність, вираз обличчя, статура та ін.); 

· вокальні (як використовує свій голос особа, з якою ми спілкуємося); 

· вербальні (які саме слова ми чуємо та вживаємо). 

Вчені встановили, що 55 % інформації, яка передається людиною, сприймається через 
зорові сигнали — через її зовнішній вигляд; 38 % інформації сприймається через 
вокальні сигнали — через те, як людина використовує свій голос при спілкуванні (його 
тон, висота та ін.) І лише 7 % інформації сприймається через вербальні сигнали — через 
те, що саме ми говоримо. 

Питання для контролю: 

1. Що таке імідж? 
2. Які основні умови для створення іміджу? 

 

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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