
Тема уроку  4.2. 
Ділові бесіди з 

персоналом



Добавить текст



Мета:

Навчальна: відпрацювати з учнями практичні навички щодо 
прийняття управлінського рішення та аналізу його ефективності. 
Розвиваюча: розвивати вміння адміністративного хисту, 
обов’язками кадрової служби підприємства.
Виховна: виховувати в учнів активну позицію щодо практичної 
реалізації принципу роботи адміністратора.



•Актуалізація  знань та досвіду учнів, 
необхідних їм для подальшої роботи на уроці.

•Що таке органайзер адміністратора?
•Для чого використовується органайзер?
•Які методи складання органайзера ви 
запам’ятали ?
•Назвіть онлайн-органайзери.
•Яка структура щоденника часу?



Ділова бесіда

У роботі для встановлення контактів з іншими 
людьми найчастіше використовують таку форму 

спілкування, як бесіда.
Бесідою називається форма спілкування з метою 
обміну думками, інформацією, почуттями тощо. 
Вона сприяє тому, щоб партнери активізували 
свої зусилля для забезпечення співробітництва 

та впливу одне на одного.



Бесіди 
виконують 
такі функції:

• обмін інформацією;
• формування перспективних 
заходів і процесів;
• контроль і координація вже 
розпочатих дій;
• взаємне спілкування людей під час 
виконання виробничих завдань;
• підтримання ділових контактів на 
рівні виробничих підрозділів, 
регіонів, держав;
• пошук, висунення і оперативна 
розробка робочих ідей;
• стимулювання людської думки в 
новому напрямку;
• розв'язання етичних проблем, що 
виникли в якійсь ситуації тощо



Визначають п'ять універсальних принципів ділового спілкування:

-привернути увагу співрозмовника (початок розмови). Якщо ми не в змозі 
це зробити, то для чого взагалі щось говорити?

-викликати у співрозмовника зацікавленість (передача інформації). Якщо 
він упевнений, що наш виступ йому корисний, то із задоволенням буде 

слухати;

-принцип детального обґрунтування (аргументація). На основі 
зацікавленості переконати співрозмовника в тому, що він вчинить 

розумно, погодившися з нашими ідеями чи пропозиціями;

-виявити інтерес і усунути сумніви співбесідника (нейтралізація, 
спростування зауважень). Мета

-показати можливості реалізації даної ідеї, позитивних наслідків для двох 
сторін;

-перетворення інтересів співбесідника в кінцеве рішення (прийняття 
рішення).



Важливі рекомендації щодо ведення ділових бесід: 
*Вислухайте співрозмовника до кінця. Часто буває, що бесіда відбувається 
безрезультатно саме з цієї причини. Слухати з необхідною увагою 
співбесідника — це не тільки знак поваги до нього, а й професійна 
необхідність.

*Не ігноруйте значенням упередженості співрозмовника. Дуже багато 
людей перебувають під тиском марновіри (забобонів). Наша думка 
складається ще до того, як ми зважили всі факти.

*Уникайте непорозумінь і неправильних тлумачень. Виклад повинен бути 
зрозумілим, наочним, систематизованим, коротким, а головне — 
простим.

*Поважайте свого співрозмовника. Адже техніка ведення бесіди — це 
мистецтво спілкуватися з людьми. Ніщо так негативно не впливає на 
атмосферу ділової бесіди, як презирливий жест чи погляд.

*Завжди, коли можливо, будьте ввічливими, дружньо налаштованими, 
дипломатичними, тактовними. Ввічливість не змінює прохання чи 
наказу, але зменшує появу у співрозмовника внутрішнього протистояння. 
Дружня атмосфера збільшує шанси успішного завершення ділової бесіди.

*Якщо потрібно, будьте непохитні, але зберігайте холоднокровність, коли 
"температура бесіди" піднімається. Не сприймайте як трагедію, коли 
співрозмовник дасть волю своєму гніву. Досвідчена в дискусіях людина 
збереже твердість і не образиться.



*Будь-яким можливим для вас методом спробуйте полегшити 
співрозмовникові сприйняття ваших тез і пропозицій, 
враховуючи внутрішню боротьбу між його бажаннями та 
реальними можливостями, щоб він міг "зберегти своє 
обличчя". Якщо необхідно, дайте співрозмовнику час, щоб він 
міг сам переконатися в правильності ваших ідей.

*Успіх ділової бесіди залежить від того, наскільки ви 
правильно зрозуміли особливості характеру свого 
співрозмовника і вибрали правильний шлях у розмові з ним.

*До бесіди потрібно готуватися, це творчий процес і 
передбачити усі моменти бесіди неможливо. У процесі бесіди 
кожна людина відкриває для себе щось нове.



За різними ознаками виділяють такі різновиди бесід: — за 
метою спілкування та змістом: ритуальні, глибинно-
особистісні та ділові.

У ділових бесідах обговорюються конкретні справи. 
Розрізняють такі ділові бесіди: інформаційні; виклад своєї 
позиції.

За професійною спрямованістю розрізняють бесіди 
управлінські, педагогічні, правові, медичні тощо. Професійні 
справи, трудові акції здійснюються за допомогою ділових 
бесід.

За кількістю учасників бесіди поділяються на індивідуальні та 
групові.



Етапи бесіди
готуючись до бесіди, потрібно:

— обрати найбільш вдалі момент і місце для проведення бесіди і 
лише після цього домовлятися про зустріч;
— з'ясувати все про співрозмовника (його ставлення до ініціатора 
бесіди та рівень моральної культури;
— зібрати і систематизувати інформацію, необхідну для розмови;
— створити відповідну атмосферу довіри, щоб схилити до себе 
співрозмовника;
— визначити мету, стратегію й тактику проведення бесіди, 
скласти детальний план розмови, виділити базові слова, ключові 
речення;
— уявити собі позицію співрозмовника з цього питання та хід 
бесіди, передбачити нюанси, які можуть вплинути на її перебіг і 
результат.
На початковому етапі планування визначають тему, яку бажано 
обговорити, і можливих учасників ділової розмови.



Початок бесіди — дуже важливий етап. Його завданнями є:

— встановлення контакту із співбесідником;
— створення ділової атмосфери;
— намагання привернути увагу до актуальних питань, що 
обговорюватимуться .
Початковий етап бесіди має насамперед психологічне значення. 
Перші фрази діють на співбесідника (на його рішення вислуховувати 
вас далі чи ні).

Рекомендують починати розмову:

— із запитання, яке разом з відповіддю повинне викликати 
інтерес партнерів;
— з посилання на якусь цікаву подію, що сталася;
— з компліменту;
— з переліку проблем, що будуть розглянуті.
Чим незвичайнішим буде початок розмови, тим швидше 
опанується увага партнерів. Не можна починати розмов з 
вибачення, подяки, неповаги до партнера.



ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Не можна:

■ виявляти ознак переваги чи зневаги до 
партнера;

■ створювати психологічних бар'єрів 
(особливо під час критики його позиції),

■ принижувати співрозмовників,

■ нетактовно обривати співбесідника на 
півслові;

■ ігнорувати чи висміювати аргументи;

■ висловлювати підозри;

■ різко критикувати;



ВИСНОВКИ:

• Бесіда в усіх ЇЇ видах (ритуальна, глибинно-особисгісна і ділова) є 
унікальною формою встановлення контакту між людьми, їх 
взаєморозуміння та взаємодії.
• Поширеною помилкою, що призводить до невдачі під час бесіди, є 
жорстка орієнтація на остаточний результат і тиск на партнера.
• Перш ніж розпочинати бесіду, треба добре обміркувати свою поведінку 
на всіх її етапах: при встановленні контакту, під час орієнтації, при 
обговоренні проблеми і прийнятті рішення, а також при завершенні 
контакту.
• Час, витрачений на засвоєння правил і прийомів ведення індивідуальної 
бесіди, обов'язково принесе користь у розв'язанні багатьох проблем.
• Успіх індивідуальної ділової бесіди залежить від моральної та 
психологічної компетентності у спілкуванні кожного співрозмовника.
Зауважимо, що дуже часто бесіди, а точніше — індивідуальні бесіди, є 
однією з форм виховного впливу в сім'ї, школі, вищому навчальному 
закладі, серед друзів тощо.



КАРТКА ЗАВДАНЬ No 1
Змоделюйте ситуацію обговорення 

проблемного питання в діловій бесіді, 
використовуючи інструктивно-

технологічну картку No1.



КАРТКА ЗАВДАНЬ No 2
На підставі наявної інформації розробіть модель проведення ділової бесіди, 

використовуючи інструктивно-технологічну картку No2.

Отже, ви - керівник підприємства, вам безпосередньо підпорядкований ряд 
відділів. Ваше особисте положення в організації стабільне, ви користуєтеся 

репутацією творчо мислячого спеціаліста і гарного організатора. Принципових 
розбіжностей із підпорядкованими керівниками немає. Самі ви вважаєте себе 

професіоналом і непоганим психологом. Ваші підлеглі, як вам здається, відверті 
з вами і вірять вам.

Підприємство виконує великий обсяг робіт, успішно справляється з програмою, 
стабільно виконує замовлення. У значній мірі це і заслуга керівництва, що 
зуміло створити і постійно підтримувати гарний соціально-психологічний 

клімат у колективі.
Як правило, регулярно ви проводите з начальниками відділів індивідуальні 

бесіди, мета яких зміцнити особисті контакти, з’ясувати настрій і відношення 
до справи, інформувати їх про перспективи, обговорювати «наболілі» питання.

Сьогодні ви запросили на бесіду начальника відділу Миколаєва Петра 
Семеновича. Миколаєв практичний, енергійний, активний. Вольова людина, 

наділена умінням підкоряти собі людей. Рішучий, уміє ризикувати, завжди 
готовий приймати відповідальні рішення, наполегливий і завзятий у роботі. 

Любить колектив, користується повагою колег і підлеглих. Діяльність його 
відділу оцінюється, як правило, дуже високо.

Останнім часом ви з прикрістю стали відзначати, що начальник відділу 
Миколаєв поступово відривається від своїх колег, відмовляє їм в допомозі, 

посилаючись на зайнятість, безучастно ставиться до людей, пропозицій своїх 
колег, робить їм іронічні, образливі зауваження.

У відділі Миколаєва поряд із гарною оцінкою в цілому висока плинність кадрів. 
До вас доходять слухи, що Миколаєв грубий із підлеглими і невитриманий. Вам 

здається, що, уміючи розподіляти роботу між окремими виконавцями, чим 
досягається їхня висока віддача, він не сприяє кваліфікаційному росту 

робітників.



КАРТКА ЗАВДАНЬ No 3

Підготуйте коротке повідомлення 
"Рекомендації щодо ведення ділових 
бесід", використовуючи інструктивно-

технологічну картку No3.



Інструктивно-технологічна картка No1
Змоделюйте ситуацію обговорення проблемного питання в діловій бесіді:
1. Оберіть будь-який заклад, де є адміністратор( готель, салон краси, рієлторська 
компанія, автосалон тощо)
2. Змоделюйте сценарій бесіди із співробітником згідно зі структурою проведення 
індивідуальної бесіди:
початок, обмін інформацією, аргументація, спростування чи сприйняття доказів 
партнера; прийняття рішення. Кожна з них має основний принцип, відповідно до 
якого треба діяти кожному співрозмовнику, щоб розмова була результативною. 

А також, враховуючи наведені нижче мовні формули, що відповідають 
комунікативній стратегії ввічливості:

*Не можу з Вами погодитись.
*Усе, про що Ви говорите, дуже цікаво, але ...
*Якщо вам не складно, дайте відповідь на запитання; Говоріть, будь
ласка, по суті справи!
*Це все важливо, але ми обговорюємо іншу проблему ...; Так Ви
стверджуєте, що...
*Звернімося до конкретних фактів.
*Не будемо перетворювати нашу розмову на сварку – від цього навряд
чи хтось виграє.
*Дуже шкода, що ми не дійшли згоди.
*Я дуже радий (рада), що Ви погодилися; Дуже добре, що ми дійшли
згоди / порозумілися. Дякую за розуміння.
2. При створенні діалогу варто пам’ятати: В обговоренні проблемних питань 
велике значення має мовна поведінка. За допомогою слова можна знизити 
напруженість і не допустити роздмухування конфлікту.



Інструктивно-технологічна картка No2

Підготовтеся до проведення ділової бесіди з підлеглим за наведеним сценарієм:

1. Оберіть будь-який заклад (готель, салон краси, риєлторська компанія, 

автосалон, тощо), та уявіть себе в ролі керівника підприємства.

2. Письмово складіть перелік питань:

1. Що варто зробити для того, щоб на початку бесіди створилася атмосфера 

порозуміння і довіри?

2. Чи враховую я настрій і позицію Миколаєва?

3. Як я повинен реагувати на відповіді і критику зі сторони підлеглого?

5. Як я зможу утримати ініціативу у своїх руках?

6. Як не потрапити під вплив Миколаєва?

7. Які рекомендації та в якій формі я надам Миколаєву?

8. Яким чином ми прийдемо до єдиної думки?

9. Як зробити так, щоб ця бесіда сприйяла зміцненню авторитету керівника і 

встановленню ділових товариських стосунків у колективі?

10. На закінчення варто дати загальну оцінку діловій бесіді, що відбулася.



Інструктивно-технологічна картка No3

Підготуйте коротке повідомлення "Рекомендації щодо ведення ділових 

бесід"

У рекомендаціях вкажіть таке:

1. Правила початку ділової бесіди;

2. Правила, що стосуються ходу ділової бесіди;

3. Правила завершення ділової бесіди;

4. Зазначте, що не можна робити під час ділової бесіди;

5. Дайте загальні основні рекомендації проведення бесіди.



Електронні пошти майстрів:

a.nerazik94@gmail.com

julia.n95@ukr.net


