
Ділова етика та взаємодія з відвідувачами 
ЦНАП





Модуль 1. Діловий етикет та культура 
комунікації



Завдання тренінгу

1. Сформувати компетентність учасників у сфері ділового етикету.
2. Відпрацювати навички, що підвищують результативність ділового

спілкування.
3. Освоїти стандарти спілкування у діловому середовищі.
4. Розширити можливості встановлення контакту в різних ситуаціях

спілкування.
5. Розвинути емпатійні здібності, розуміння міміки, мови рухів.
6. Оволодіти навичками ефективного слухання.
7. Розвинути навички переконання.
8. Визначити поняття «клієнтоорієнтованість». Навчити учасників

орієнтуватися у проблемах спілкування.



Правила роботи групи

• цінувати час;
• бути уважними і присутніми «тут і тепер»;
• позитивно мислити, висловлюватися в категоріях бажань, а не 
страхів (без часток «НЕ»);
• персоніфікувати висловлювання «А я думаю так…»;
• акцентувати мову почуттів;
• надавати конструктивний зворотний зв’язок;
• правило «Стоп»;
• дослідницька позиція;
• конфіденційність.



ВПРАВА «ДЕРЕВО ОЧІКУВАНЬ»



Діловий етикет - це

• норми, які регулюють стиль роботи, манеру поведінки і спілкування
при вирішенні ділових проблем;
• це встановлений порядок і норми взаємовідносин на службі, з
керівництвом, у відносинах між колегами, партнерами, клієнтами.



Система норм та атрибутів ділового етикету 

• стилі та стандарти спілкування, мистецтво ведення розмов;
• форми поведінки, привітання, знайомства;
• ведення справ з суб’єктами зовнішнього оточення;
• заходи щодо формування іміджу організації;
• стандарти оформлення ділових паперів та ділового листування в 
установах;
• вимоги до зовнішнього вигляду державного службовця;
• манери поведінки ділової людини, жести, міміка



Основні принципи професійної етики

• пріоритет інтересів державної служби;
• уникнення конфлікту інтересів;
• неупередженість;
• політична нейтральність;
• прозорість у службовій діяльності державних службовців;
• забезпечення конфіденційності;
• уникнення отримання неправомірної вигоди у зв’язку із 
здійсненням службової діяльності.



Різновидом ділового етикету є

Службовий етикет – це загальноприйняті (або декларативно 
встановлені) правила соціальної поведінки у професійному 
спілкуванні в конкретній організації чи установі. 
Ці правила зумовлені найважливішими принципами 
загальнолюдської моралі й моральності. 



Мовний етикет – це

• сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в 
мікросистемі національно специфічних стійких формул і виразів у 
ситуаціях установлення контакту зі співбесідником, підтримки
спілкування в доброзичливій тональності. Вони є органічною
частиною культури спілкувальних взаємин, соціальної культури
загалом.



Кейс: «Етика та етикет у діловому спілкуванні».

МЕТА: Визначення інформаційного поля. З’ясування рівня 
усвідомленості учасниками групи поняття етики та етикету у 
спілкуванні з відвідувачами ЦНАП.



ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ТА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ — це цілісна система, 
яка складається із взаємопов'язаних моральних та психологічних 
компонентів, кожен з яких вносить своє в характеристику цілого.



Мозковий штурм.
«Причини неефективної комунікації»



Імідж

• Імідж (англ. image, від лат. imago, imitari — «імітувати») — штучна імітація 
або подання зовнішньої форми будь-якого об'єкта, особливо особи.
• Імідж - це образ, система зовнішніх характеристик людини, що створюють 
або підкреслюють неповторну своєрідність особистості та завжди 
відображають індивідуальність.
• Імідж – це соціально-психологічний феномен, притаманний будь-який 
організації, незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні.
• Імідж – це позитивний результат довгої спільної праці керівництва і 
персоналу.
• Отже, «імідж» означає цілеспрямовано сформований образ (особи, 
предмета, явища), покликаний здійснити емоційний та психологічний вплив 
на оточуючих.



Професійний імідж включає:

• візуальний образ (культура зовнішнього вигляду, культура рухів,  
враховуючи принципи і правила етикету); 
• внутрішній образ (психотехніка);
• вербальний образ (культура мови, враховуючи мовний етикет).    



Модуль 2. Технології ефективної комунікації

• Поняття «ефективної комунікації»
• Правила «ефективної комунікації» 
• Вміння слухати як умова ефективної комунікації
• Правила активного слухання.



Ефективна  комунікація

Ефективна комунікація є цілеспрямованою 
взаємодією,  яка орієнтована на розуміння 
співрозмовника, а її засоби сприяють встановленню 
та розвитку контактів, налагодженню позитивних 
взаємовідносин, вивченню особистісних 
особливостей.



Комунікативний процес включає в себе  п'ять елементів:

1.Комунікатор – той, хто передає інформацію.

2.Зміст повідомлення.

3.Спосіб передачі інформації (як вона здійснюється).

4.Аудиторія, або реципієнт – кому призначене повідомлення.

5.Заключний етап спілкування, що дозволяє зрозуміти, відбулася 
ефективна комунікація. 



Відправник повинен: Розробити ясну концепцію того, що необхідно 
передати. Підібрати для цього відповідні слова і правильний спосіб їх 
передачі. Побачити комунікаційні бар`єри і звести їх до мінімуму.

Одержувач повинен: Сприйняти інформацію, уважно слухаючи і 
спостерігаючи за співрозмовником. Перевести слова і дії, тобто 
зрозуміти їх значення. Правильно відтворити отриману інформацію.



Правила ефективної комунікації:

• Говоріть мовою співрозмовника. Це правило слід розуміти як 
необхідність враховувати рівень освіти, соціальний статус, вік та інші 
параметри. 
• Щоб бути почутим і зрозумілим, треба формулювати свої думки, 
спираючись на особливості слухача.
• Підготуйтеся до спілкування. Якщо бесіда не спонтанна, слід 
заздалегідь дізнатися, з ким і з якого приводу треба зустрітися. 
• Навчіться прийомам активного слухання, це допоможе розташувати 
співрозмовника і краще зрозуміти його точку зору.
• Говоріть чітко, в міру голосно і впевнено, не розтягуйте слова, але і 
не частите.



Вправа 
«Моя проблема у спілкуванні з  
відвідувачами ЦНАП»



Вправа 1 «Психологічний простір»
Вправа 2 «Передати інтонацію



Ділова бесіда - вид міжособистісного службового спілкування, що 
припускає обмін інформацією, поглядами, думками, спрямований на 
конструктивне розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Основна мета ділової бесіди - переконати партнера прийняти ваші 
конкретні пропозиції. 

Завданнями бесіди є одержання службової інформації, взаємне 
спілкування, спільний пошук, висування й оперативна розробка 
робочих ідей і задумів, контроль і координація початих заходів, 
знаходження адекватного рішення.



Невербальні засоби комунікації

• Невербальне спілкування – це процес взаємодії між людьми, що 
реалізується за допомогою знакових систем (міміки, жестів, 
пантоміміки, простору, кольору, одягу тощо). 
• Невербальні засоби спілкування доповнюють вербальну мову, 
характеризують емоційні стани партнерів зі спілкування, створюють 
психологічний контакт між партнерами. 
• У процесі спілкування від 60% до 80% комунікації здійснюється за 
рахунок невербальних засобів.



Ділова бесіда - вид міжособистісного службового спілкування, що 
припускає обмін інформацією, поглядами, думками, спрямований на 
конструктивне розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Основна мета ділової бесіди - переконати партнера прийняти ваші 
конкретні пропозиції. 

Завданнями бесіди є одержання службової інформації, взаємне 
спілкування, спільний пошук, висування й оперативна розробка 
робочих ідей і задумів, контроль і координація початих заходів, 
знаходження адекватного рішення.



Етапи ділової бесіди

1. Початок бесіди передбачає вироблення ініціатором бесіди правильного, 

коректного ставлення до співрозмовника. 

2. Передача ділової інформації щодо предмету розмови. Природно, що в 

цій частині бесіди активно беруть участь обидва співрозмовники, 

викладаючи своє бачення проблеми і демонструючи як своє вміння

говорити, так і своє вміння - слухати.

3. Додаткове аргументування кожним із співрозмовників своєї позиції з

обговорюваної проблеми.

4. Критика тих аргументів співрозмовника, які неприйнятні для того чи

іншого учасника бесіди. Метою цієї частини бесіди є врегулювання

розбіжностей, пошук взаємоприйнятного рішення.

5. Прийняття компромісного рішення, що задовольняє всіх учасників

бесіди.



Вправа  
«Це добре…, це погано»



Телефонне спілкування

Ділова телефонна бесіда — це найшвидший діловий контакт,  який 
вимагає особливого вміння. Уміння ділових людей вести спілкування і 
контактувати по телефону впливає на їхній особистий авторитет і на 
реноме фірми, організації, яку вони презентують.



Припускається, що на розмову припадає 3 хвилини

1. взаємне представлення — 20±5 секунд; 
2. уведення співрозмовника в курс справи — 40±5 секунд; 
3. обговорення ситуації, проблеми — 100±5 секунд;
4. заключне резюме — 20±5 секунд.



Інструкція: «Правила етикети в телефонній розмові»

1) привітатись, запитати співрозмовника, чи зручно йому говорити
2) Завжди представляти себе (своє імя)
3) Говорити стисло і витримувати паузи
4) Пропонувати допомогу (краще сприймаєтья конкретне запитання 
«Чим я можу вам допомогти?» ніж загальне «Чи можна вам 
допомогти»)
5) Прислухатися до співрозмовника
6) Поважати того, хто телефонує, підбадьорювати, 
використовуючи прийоми рефлексивного слухвання
7) Подякувати за розмову 



Діагностичний мінімум.    
Тест «Телефонні розмови»



Модуль 3. Міжособистісне спілкування 
та ефективна взаємодія



Слухання

• Слухання – це компонент вербальної комунікації, під час якого 
здійснюється сприймання і особисте ставлення до отриманої 
інформації. Ефективне слухання передбачає правильне розуміння слів 
і почуттів мовця, зосередження на обговорюваній проблемі. Слухання 
вимагає від співрозмовника уваги. 
• Нерефлексивне слухання. 
• Рефлексивне слухання.



Правила cлухання

• вміти демонструвати співрозмовнику свою повагу до нього; 
• уміти підкреслювати щирий інтерес до співрозмовника; 
• запам’ятовувати імена, це надає спілкуванню більш довірливого 
характеру;
• уникати непотрібних суперечок; 
• уникати зловживання критикою й засудження інших; 
• уміти бути вдячним слухачем і вислуховувати співрозмовника до 
кінця; 
• поважати думку інших людей; 
• застосовувати метод переконання, уникати наказового тону та 
вказівок; 
• частіше посміхатися.



Типи cлухання

• Пасивне слухання. Іноді людині потрібно виговоритися,
і в цьому випадку його варто не перебивати, а мовчки
слухати, зрідка підтакуючи і демонструючи, що ви його
розумієте.
• Активне слухання. У цьому випадку ви концентруєтесь
на інформації, уточнюючи і перепитуючи її так, щоб
співрозмовник зрозумів, що ви хочете усвідомити для
себе все, що він говорить.
• Емпатичне слухання. Цей вид змушує вас подумки
стати на місце мовця і постаратися уявити, його почуття,
висловивши це словами так, щоб він зрозумів, що ви
здатні співпереживати на найглибшому рівні.



Активне cлухання.
Основні прийоми активного слухання

Техніка « ЛУНА »
Повторення основних положень, висловлених громадянином.
Повторення висловлювання повинні передувати вступні фрази:
«Наскільки я Вас зрозумів ...», «Ви вважаєте, що...».
Техніка «Повторення фрази»
Техніка полягає в дослівному повторенні фраз, висловлюваних грома
дянином плюс питання
Г.: Ви порушуєте мої права, коли просите мене дати ці документи.
А.: Вам здається, що я порушуєю Ваші права, чому Ви так думаєте?



Активне cлухання.
Основні прийоми активного слухання

Техніка Парафраз
Прийом полягає в поверненні сенсу висловлювання за допомогою інших слів.
Г.: Я не хочу повідомляти вам подробиці через поганий досвід спілкування .
А.: Я правильно зрозумів, що ви мали негативний досвід. І тепер у
будь-якому випадку відмовитесь спілкуватись?
Техніка«Резюме» 
Техніка полягає у відтворенні суті висловлювань громадянина в стислому
і узагальненому вигляді. При цьому можна використовувати такі вступні
фрази, як: Отже, Ви вважаєте...  На Вашу думку ...
Техніка «Уточнення»
Ви просите уточнити окремі положення висловлювань громадянина.
Наприклад: «Це дуже важливо. Могли б Ви уточнити…»



Прийоми, що не сприяють розумінню партнера

1. НЕГАТИВНА ОЦІНКА - в бесіді робляться висловлювання, що 
принижують особистість партнера (наприклад, "Дурниці ти 
говориш", "Ти, я бачу, в цьому питанні нічого не розумієш").

2. ІГНОРУВАННЯ - висловлювання, які випливають з думок тільки 
самого слухача, не зачіпаючи думки або почуття, виражені 
співрозмовником.

3. ЕГОЦЕНТРИЗМ - співрозмовник намагається знайти у партнера 
розуміння тільки тих проблем, які хвилюють його самого.



Вправа. 
«Ведення технік активного слухання.
Самоаналіз»



Роль та функції запитань у спілкуванні

Відкриті запитання - на які не можна обмежитися простою відповіддю 
«так» або «ні», що дають співрозмовнику можливість висловити свою 
думку. Вони, як правило, починаються з: «Хто ..», «Що ..», «Як ..», «Де 
..», «Кому ..», «Скільки ..», «Чому ..»?
Приклад:? - Що ви думаєте …?? - Як ви вважаєте …?? - Як давно …?? -
Чому ви так вважаєте …?



Роль та функції запитань у спілкуванні

Закриті запитання - побудовані так, що вибір можливих відповідей 
клієнта обмежений двома словами «так» або «ні».
Те, що це питання, а не твердження, деколи можна зрозуміти тільки 
по питальній інтонації.? 
Ви любите солодощі ?? 
-У Вас є для мене 5 хвилин? ...
Закриті  запитання використовуються для того щоб направляти і 
контролювати хід бесіди.
Закриті запитання - це частково непряма перевірка наших гіпотез 
щодо клієнта. Коли Ви задаєте закриті питання, Ви контролюєте 
ситуацію.



Вправа Відкриті та закриті запитання. 
«Коректор».



Правила постановки питань

1. Там де можливе спілкування без запитань, - користуйтеся
техніками активного слухання, особливо переказом.

2. Для орієнтації в клієнтові і його проблемі користуйтеся
відкритими питаннями.

3. Закриті питання використовуйте для контролю взаєморозуміння з
клієнтом, управління ходом бесіди і її завершення.

4. Уникайте подвійних питань.
5. Робіть паузи після того, як поставили запитання, і після того, як 

клієнт закінчив свою відповідь.



Вправа «Я – повідомлення» 
«Ти – повідомлення»



Комунікативні бар'єри - це явища деформації комунікаційного 

процесу, викликані різними причинами, що можуть приводити до 

неадекватних дій співрозмовника.



Вправа «Комунікативні бар’єри».
Що перешкоджає ефективному 
спілкуванню? 



Вправа
«Сніданок із знаменитістю». 





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

https://tsnap.ulead.org.ua/

https://tsnap.ulead.org.ua/

