
Тема 4. Професійна культура спілкування та етикет. 

Практичне заняття №5. 

Тема: Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

 

Мета: ознайомитися  з етичними вимогами ділового спілкування; засвоїти 

особливості ділового спілкування керівника з підлеглими, підлеглих з керівником та етику 

спілкування між колегами; сформувати навички етичної поведінки на робочому місці; 

засвоїти етапи комунікаційного процесу, комунікаційні перешкоди та шляхи їх подолання. 

 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Конспект. 

2. Бланки тестів, опитувальних листів. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

студентів: 

1. Що входить в поняття «професійна культура»? 

2. Які Ви знаєте загальні правила спілкування фахівця? 

3. Які види комунікацій існують в організаціях? 

4. З`ясувати роль і значення основних елементів культури спілкування. 

5. Що можна віднести до поганих та гарних манер? 

6. Які риси притаманні етичному менеджеру? 

7. Яке основні правила можна виділити у відносинах керівника з підлеглими? 

8. Проаналізувати основні форми розпорядження. 

9. Сформулювати правила ділового спілкування підлеглих з керівником. 

10. Визначити основні принципи етики ділового спілкування між колегами. 

 

Завдання 1. Вирішення ситуацій. 

Ситуація 1. Методичні рекомендації: для вирішення завдання необхідно засвоїти 

функції, рівні та етапи спілкування. Особливу увагу потрібно звернути на необхідність 

створення системи інформування персоналу, організації зворотного зв`язку та залучення 

працівників до процесу прийняття рішень. 

Ви виконавчий директор мережі ресторанів й вирішили замінити на вашому 

підприємстві програмне забезпечення. Новий пакет програм значно зручніший для 

користувачів, допомагає співробітникам більш творчо підійти до своєї діяльності й краще 

контролювати ту роботу, яку вони виконують. Ви запланували провести необхідне 

п`ятиденне навчання персоналу, перш ніж запроваджувати нову систему. Працівників ви 

інформували, коли система буде замінена, але не пояснили, чому і як це повинно 

відбутися. Через кілька днів старші менеджери підійшли до вас і оголосили ультиматум: 

або підприємство залишає наявне програмне забезпечення, або працівники вживатимуть 

певних заходів. Ви були неприємно здивовані. 

Поясніть, яку помилку ви допустили? Визначте, якими повинні були бути ваші 

дії? Яким чином ви вирішите ситуацію? 

 

Ситуація 2. Ви адміністратор залу й проводити збори з офіціантами. В 

невеличкому приміщенні зібралося близько двох десятків людей. Серед них виділяється 

особа, що своїми репліками і коментарями заважає вам. 



Як чинити в цій ситуації? Виберіть етикетні правила, які, на вашу думку, 

доцільно тут застосовувати, і обґрунтуйте свій вибір. 

1. Сказати «дякую» і продовжити доповідь. 

2. Погодитися: «Ви маєте рацію, проте…». 

3. Відповісти: «Я повністю згоден з вами» й продовжити свій виступ. 

4. Заперечити: «У мене інша точка зору» - і говорити далі своє. 

5. Попросити: «Якщо це так важливо, то скажіть це зараз для всіх».І далі у будь-

якому випадку продовжувати свій виступ. 

6. Посміхнутися цій особі й продовжити говорити. 

7. Перевести все на гумор. 

8. Стати поряд із цією особою і доповідати далі. 

 

Ситуація 3. Вас призначити старшим адміністратор залу піцерії, офіціанти якої 

постійно отримували зауваження від клієнтів щодо обслуговування. Ви вивчили ситуацію 

й вирішили провести збори. 

Як ви побудуєте свій виступ? 

 

Завдання 2. Оцінка лояльності персоналу.  

Методичні рекомендації: студентам пропонується взяти участь в анкетуванні на 

основі досвіду роботи в колективі, який вони отримали під час проходження виробничої 

практики.  

Відповідно до того, наскільки ви погоджуєтесь з твердженням, необхідно обрати 

один із варіантів відповіді: 

1 - абсолютно незгодний; 

2 – частково незгодний; 

3 – більше незгодний, чим згодний; 

4 – важко відповісти; 

5 – згодний певною мірою; 

6 – згодний у цілому; 

7 – абсолютно згодний. 

Анкета «Оцінка лояльності персоналу» 

1. Я готовий докласти зусиль, що навіть перевищують загальноприйняті 

очікування, щоб компанія, де я працюю, процвітала. 

2. Я завжди говорю своїм друзям, що працюю в чудовій компанії. 

3. Я не відчуваю лояльності до компанії, в якій працюю. 

4. Я погоджуюся практично з будь-яким призначенням, аби тільки 

залишитися працювати в компанії. 

5. Я вважаю, що мої особисті цінності й цінності моєї компанії дуже 

схожі. 

6. Я з гордістю заявляю іншим, що я є частиною компанії. 

7. Із таким самим успіхом я працював би в будь-якій іншій компанії, 

якби можна було виконувати аналогічну роботу. 

8. Моя компанія дійсно надихає мене працювати якнайкраще. 

9. Потрібні дуже незначні зміни у моїх особистих обставинах, щоб я 

залишив роботу в цій компанії. 



10. Я дуже радий, що вибрав саме цю компанію, коли шукав роботу й 

розглядав інші пропозиції. 

11. Не варто надовго затримуватися в компанії. 

12. У багатьох випадках я не згодний з основними напрямами політики 

компанії щодо її персоналу. 

13. Мені дійсно не байдужа доля компанії. 

14. Для мене це найкраща з організацій, де я міг би працювати. 

15. Рішення почати працювати в цій компанії було, безумовно, моєю 

помилкою. 

16. Стаж роботи в компанії_______________________________ 

 

У результаті обробки даних анкетування отримано відповіді на такі питання: 

1. Ставлення до компанії (питання 1, 2, 6, 10, 13, 14) 

______________________________________________________________ 

2. Прихильність, відданість компанії (питання 3, 4, 9)________________ 

3. Ставлення до кадрової політики (питання 5, 8, 12) _________________ 

4. Прихована «плинність», дезадаптація (питання 7, 11, 15) 

______________________________________________________________ 

Залежно від результатів анкетування проаналізувати ваше ставлення до 

колективу, в якому ви працюєте (працювали). Чим викликане ваше ставлення? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

Завдання 3. Оцінка етики спілкування в колективі. 

Методичні рекомендації: оцініть ваше ставлення до етики спілкування в 

колективі за запропонованою тестовою методикою. Дайте відповіді на питання тесту.  

 

Результати тесту: 

Абсолютно згоден 0 балів 

В основному згоден 1 бал 

Не згоден 2 бали 

Зовсім не згоден 3 бали 

 

Тест «Оцінка етики спілкування» 

Твердження Абсолютно 

згоден 

В основному 

згоден 

Не згоден Зовсім не 

згоден 

1. Швидше за 

все, працівники 

фірми не 

повідомляють 

керівництву про 

свої помилки 

    

2. Трапляється 

так, що 

менеджер в 

інтересах фірми 

    



повинен 

порушувати 

умови контактів, 

зокрема, не 

дотримуватися 

правил техніки 

безпеки 

3. Не завжди 

варто 

дотримуватися 

точності, 

звітуючи про 

витрати, 

достатньо 

приблизних 

цифр 

    

4. Іноді можна 

приховувати не 

зовсім приємну 

інформацію від 

керівництва 

    

5. Треба діяти 

так, як наказує 

керівник, хоча у 

вас є сумніви 

щодо 

правильності 

його дій 

    

6. За 

необхідності у 

робочий час 

можна зайнятися 

і власними 

справами 

    

7. Іноді можна 

затримати 

працівника, щоб 

перевірити його 

ділові 

можливості 

    

8. Клієнту фірми 

можна надати 

секретну 

інформацію, 

якщо мені це 

    



буде вигідно 

9. Можна 

користуватися 

службовою 

лінією зв`язку 

для вирішення 

власних питань, 

якщо ця лінія 

вільна 

    

10. Менеджер 

орієнтується на 

кінцевий 

результат, тому 

для його 

досягнення 

прийнятні всі 

засоби 

    

11. Якщо для 

укладення 

контракту 

потрібен банкет, 

варто 

влаштувати його 

    

12. Без 

порушення 

інструкцій жити 

неможливо 

    

13. Якщо касир 

дає здачу не 

повністю, це 

можна стерпіти 

    

14. Іноді можна 

використовувати 

копіювальну 

машину 

компанії у 

власних цілях 

    

15. Можна взяти 

додому з роботи 

дещо з 

канцелярського 

приладдя (папір, 

картридж, 

дискети тощо), 

що належать 

    



компанії, адже я 

працюю тут 

Усього балів     

Разом     

 

Проаналізуйте результати за даною таблицею: 

5 балів На жаль, Ви маєте низький етичний рівень 

6 – 10 балів Необхідним є ваше моральне вдосконалення 

11 – 15 балів Середній етичний рівень 

16 – 26 балів Цілком прийнятно 

27 – 35 балів У Вас високий рівень етики 

36 і більше балів Ваша етика – вища за будь-які похвали 

 

 


