
2 
 

Мемлекеттік қызметшілерге арналған телефон әдептілігі 
 
 

1. Қоңырау шалушымен амандасыңыз. 
Егер сіз  телефон тұтқасын алғаннан соң қоңырау шалған адаммен 

дереу сәлемдесіңіз. Сәлемдесу, әрине, күн уақытына байланысты 
ӛзгереді, бұл "Қайырлы таң (Қайырлы күн немесе Қайырлы кеш)" болуы 
мүмкін. 

Қоңырау шалушыға оның қоңырауы сіз үшін маңызды екенін және 
оған қуанышты екеніңізді кӛрсету керек (егер бұл олай болмаса да, ол бұл 
туралы білмеуі тиіс). 

"Телефон динозаврларына" жол бермеңіз, олар: Алло! Алле! Иә! 
Тыңдап тұрмын!  Сіз телефон бойынша ұсыныңыз. 

 

Қоңырау шалушының сәлемдесуінен кейін оған ӛзіңізді таныстырыңыз, 
ұйымыңызды атаңыз. Сыртқы қоңырауларды қабылдау кезінде "минимум" 
және "максимум" деп аталатын екі тәсіл қолданылады.»: 

"Минимум" тәсілі: сәлемдесу + ұйымның атауы. Бұлай аталады: 
"Қайырлы күн, Қостанай облысының әкімдігі!» 

"Максимум" тәсілі:" минимум  + тұтқаны алған адамның аты. 
"Қайырлы күн, Қостанай облысының әкімдігі, бас маман Иванов тыңдап 
тұр!". Ішкі желі бойынша: бас маман Иванов! 

Осыған ұқсас талап мемлекеттік органдар басшыларының және 
кеңсе қызметкерлерінің қабылдау бөлмесінің хатшысы қолданады. 

Хатшы былай жауап беруі тиіс: Қайырлы күн, облыс әкімінің 
орынбасары Маишевтің қабылдау бөлмесі! Ішкі желі бойынша: 
Маишевтің қабылдау бөлмесі! 

Таңдау және пайдалану тәсілдерінің қайсысы керек екенін өзіңіз 
шешіңіз. Қайсысы болса да  телефон шалған кісіге сіз және сіздің 
ұйымыңыз кәсібилілігі екендігін танытады! 

 

2. Кіріс қоңырауларына 2-3 қоңыраудан кейін жауап беріңіз. 

 

      Бұл орындалатын заңдардың бірі телефон операторларын, компания 
хатшыларын, «Ыстық желі» қызметкерлерін және басқа да «телефон 
қызметкерлерін іздейді. Міне бұл сондықтан да керек. 

Егер 1-ші қоңыраудан кейін телефон тұтқасын алсаңыз, онда 
қоңырау шалған адам сіздің   ештеңе жасамай,  біреу қоңырау шалған 
кезін күтіп отырғанын сезеді. 

Бірінші қоңыраудан кейін тұтқаны алмаңыз, телефон қоңырауына 
назар аударуға мүмкіндік беретін  сізде  бірнеше секунд болады. 

Егер телефонға 4, 5 және одан да кӛп рет қоңырау шалуға мүмкіндік 
берсе, біріншіден, қоңырау шалушы мазалана бастайды (телефон 
арқылы адамдар жауапты күтуде тӛзімділікті ӛте тез жоғалтады), ал 
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екіншіден,  ол туралы "белгілі" жалпы пікір  қалыптасады. Кейіннен ол 
біздің қажеттіліктеріміз бен проблемаларымызға жедел ден қойылмайды. 

Ішкі желі бойынша қоңырауға бірден яғни бірінші қоңыраудан кейін жауап 
беруге болады. 

3. Дауыс ырғағын қадағалаңыз. 
     Қарым-қатынас кезінде адамдар бір-біріне ақпаратты үш арнаның 
кӛмегімен береді: "ишарат тілі" (55%), интонация (38%) және сӛздер (7%). 
Телефон арқылы біз сондай-ақ сұхбаттасушыға бірнеше арналардың 
кӛмегімен хабарламамыздың мағынасын жібереміз, тек осы жағдайда ғана 
ақпарат беру заңы басқаша кӛрінеді. 
     Біріншіден," ишарат тілі " жоғалады, ӛйткені әңгімелесуші бізді 
кӛрмейді, ал қалған екі ақпарат тарату арнасын (интонация және сӛздер) 
біздің хабарламамыздың 100% мәнін мынадай түрде бӛледі: Интонация — 
86%; сӛздер — 14%. 
 Дауыс сұхбаттасушыға сіз туралы ақпарат береді. Сіздің 
дауысыңызбен қабылдауға әсер етіп қана қоймай, әңгімелесушінің кӛңіл-
күйін келтіресіз. Қарым-қатынас кезінде телефон арқылы толық энергия 
мен ынта-ықыласымен болыңыз, күліңіз. Күлкі мен оң кӛзқарас 
интонацияда естіледі. 
 Телефонмен сӛйлескенде орындыққа құлап жатпаңыз және аяқты 
үстелге қоймаңыз. Адам жатып немесе жартылай отырғанда, диафрагма 
және оның дауысының тембрі ӛзгереді. Сондықтан әңгімелесуші сізді 
кӛрместен, сіз жатып сӛйлесіп жатқаныңызды естиді. Ал бұл адамның 
дауысы қызықты және толық немқұрайлы кӛрінеді. 
 
 
 

4. "Сізді мазалайды.."немесе" сізді алаңдатады.."деп айтпаңыз. 

 

Бұл ұлттық аурудың бір түрі. Менің ойымша, бұл ӛте сыпайы және 
ӛзіне сенімсіздігін кӛрсетеді. Сіз оны мазалайтын (Мазалайтын) адамды 
айта отырып, сіз оған белгілі бір — жағымсыз — ӛзіне және ӛз 
қоңырауыңызға деген қарым-қатынасты қалыптастырасыз. 

Сіз оны қорқытуға мәжбүрлейсіз және ӛзіңіз оны сіздің 
қоңырауыңызға іс-әрекеттердің қалаусыз кӛңіл бӛлу сияқты қарауды 
сұрайсыз. "Мен сізді қызықтырмадым, жайлылығыңызды бұздым және 
қазір ӛз сұрақтарымды қоямын" деген сұрақтар қоясыз. 

"Қайырлы таң (Сәлеметсіз бе), Қостанай облысы әкімдігінен Иван 
Иванович қоңырау шалады" деп қана айтсаңыз болады. 
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5. Қоңырау шалып, адам сізбен сөйлесе алады ма екендігін 
сұраңыз 

 

 Әр адамның ӛзінің жоспары, жоспарланған кездесулер, 
мәжілістер және де т.б істері болады. Басқа сӛбен айтқанда сіз телефон 
шалғанда оны осы айналасып жатқан істерін бұздыңыз. Әсіресе ұялы 
телефон шалғанда  біздің сұхбаттасушымыз кез келген жерде болуы 
және кез келген жағдайда жұмыспен айналысуы мүмкін. 

Ӛзіңізді таныстырып болған соң, бірден іске ӛтпеңіз, алдымен 
әңгімелесуші сізбен сӛйлесе алатындығын сұраңыз. Бұл сұрақ қою 
арқылы біз сұхбаттасушыға не тәрбиеленгенін және оның уақытын 
бағалайтынымызды кӛрсетеміз. Осылайша біз ӛзімізді кәсіби маман 
ретінде кӛрсетеміз және ӛзімізге деген құрметімізді білдіреміз. 

Берілген ұсыныстың 2 тәсілі бар: 
1. Ӛзін таныстыру – уақыт бӛлуін сұрау- телефон шалудың 

мақсатын айту. 
2. Ӛзін таныстыру –телефон шалудың мақсатын айту- уақыт бӛлуін 

сұрау 

7. Өзіңіздің қоңырау шалу мәніне мүмкіндігінше өтіңіз 

 

Таныстырып болған соң, әңгімеге уақыт сұрай отырып, мақсатсыз 
лирика мен мағынасыз сұрақтарға уақыт жұмсамаңыз, бұл ыстық па? 
Министрдің бүгінгі мәлімдемесі туралы не ойлайсыз? Сіз кеше 
жаңалықтарда кӛрдіңіз бе? және т. б. 

Телефон арқылы сӛйлесу арқылы іскерлік адамдар қысқа болуға 
ұмтылады және тақырыптан ауытқымайды. Оларды әр әңгімелермен 
басын қатырмаңыз, қоңыраудың мақсаты туралы хабарлаңыз және 
іскерлікпен сӛйлесуді бастаңыз. Айта кету керек, бұл ережеден басқа да 
телефон арқылы қарым-қатынас пайда болады, бірлесіп жұмыс істеген 
жылдары сізде жылы дос немесе тіпті достық қарым-қатынас дамиды. 

 

8. «Hold " функциясын пайдалану  

Іс жүзінде әрбір телефонда "ұстап қалу" функциясы бар, ол тек 
аппарат ӛндірушісіне байланысты әр түрлі болады. Бұл функция қажет 
болған жағдайда, контакты ажыратпай, әңгімелесушіні желіде "болуына" 
мүмкіндік береді. 
Ол сізге сӛйлесу барысында телефон тұтқасын қойып, әңгімелесушіні үй-

жайда болып жатқан (сӛйлесулерден, талқылаулардан, әзілдерден, 
әріптестеріңіздің әзілдерінен) оқшаулауға пайдаланылады.  

"Hold" белсендіріп, сіз сұхбаттасушыға үй-жайда не болып 
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жатқанын естуге мүмкіндік бермейсіз. Егер телефон аппараты телефон 
станциясына қосылған болса, онда ол "hold" ішінде әңгімелесушіге 
бағдарламаланған әуен ойнатылады. 
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Сұхбаттасушыны «күтуден» шығаруға және шығаруға байланысты 
бірнеше ережелер бар: қою кезінде — әңгімелесуші күте алатындығын 
сұраңыз және күту қажеттілігінің себебін түсіндіріңіз. 

Мысалы: «сіз күте аласыз ба, себебі сіздің сұрағыңызға жауап беру 
үшін мен басшылықпен байланысу керек?» Тыңдаушыны күткені үшін 
алғыс айтыңыз. Бұл қадам күткендердің кез келгенінде пайда болатын 
шыдамсыздықты таратуға мүмкіндік береді. Біз сондай-ақ адам бізге 
маңызды екенін және біз оған тұтқаны қоймағаны үшін риза екендігімізді 
кӛрсетеміз. 

Егер сіз бір минуттан артық күтетініңізді білсеңіз, оны «күткізбеңіз». 
Оны қызықтыратын ақпаратты нақтылағаннан кейін оған қайта қоңырау 
шалыңыз. Телефонда бір минуттың ӛзінде бірнеше минут күткізіп, 
сұхбаттасушыға жүйкеге және ашулануға артық себеп бермейік. 

 

9. Егер жоқ адамды сұраса.  
 
Іс-сапарда (демалыста, аптаның соңында оралады) қажетті адам 

екенін кӛрсетіп, бірден тұтқаны ілмеңіз. Қажетті адамның жоқтығын 
хабарлай отырып, қоңырау шалғанды ұстап тұруға екі әрекет жасаңыз. 
Ӛз кӛмегіңізді ұсыныңыз. Мысалы: "Мен сізге кӛмектесе аламын ба?" 
немесе:" сізге басқа біреу кӛмектесе алады ма?" Егер қоңырау шалушы 
адам ұсынылған кӛмекке келіспесе, хабарлама қалдыруды сұраңыз. 

Бұл былай естіледі: маған (жоқ әріптеске) не беру керек? Кім 
қоңырау шалды? Менің (жоқ әріптесіме) сіз қоңырау шалған туралы 
хабарлама қалдырайық. Ӛзіңізді таныстырыңыз, ӛтінеміз. 

 

10. Сөйлесуді аяқтап, қоштасыңыз  

Сӛйлесуді аяқтай отырып, кӛптеген адамдар тіпті қоштаспай, 
тұтқаны қоя салады.  

Мысалы: "айтыңызшы, сіз сенбі күні жұмыс істейсіз бе?". «Иә» 
немесе «жоқ» деген жауап естіледі және әңгіме тоқтатылады. Жоғарыда 
сипатталған жағдайда, қоңырау шалушылармен қоштасар алдында: "мен 
тағы бір сұраққа жауап бере аламын ба?" тек теріс жауап алған соң, 
әңгімені аяқтаңыз. Тұтқаны қояр алдында адаммен қоштасыңыз, жай 
ғана айтыңыз: "Қош бол". 

11. Сұхбаттасушының сөйлеу жылдамдығына бейімделіңіз. 
Егер адам баяу сӛйлесе, бұл оның ойлау процесі бірдей 

жылдамдықпен жүретінін кӛрсетеді. Демек, ол әрбір естілген және 
айтылған сӛзді мұқият бағалайды және түпкілікті шешім қабылдау 
алдында алынған ақпаратты мұқият ӛлшейді. 
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Осындай адамдармен әңгімелескенде ӛз сӛйлеу қарқыныңызды 

азайтыңыз. Әңгімелесушілер сӛйлескен сайын, соғұрлым тезірек 
ойлайды деп ӛзіңізді алдамаңыз. Керісінше, сіздің сӛйлеу қарқынына 
қарамастан, олар сіздің ойларыңызды жоғалтады және түпкілікті 
шатастырады. 

Тез немесе ӛте тез сӛйлейтін адам, ойын тез ұстап, мүмкін, тіпті 
асығыс, ұзақ ойлаусыз шешім қабылдайды. Оны жайбасарлық және 
асығыстық тез  ашуландырады. Осындай адамдармен тілдесу 
барысында сӛйлеу қарқынын жылдамдатыңыз. Ӛз сӛзіңіздің қарқынын 
ӛзгерту арқылы, пародия басталатын қырына ӛтпеңіз. 

 

12. Талефонмен сөйлесіп жатқанда шайнамаңыз, су ішпеңіз, 
шылым тартпаңыз.   
Егер сіз жоғарыда аталған әрекеттерді  телефон әңгімелесушісінен 
жасырып білмейді деп ойласыңыз, онда қателесесіз. Сағызды 
(котлет, темекі) басқа жаққа қойыңыз. 
 

13. Сұхбаттасушының алдында оның уақытын алғаны үшін 

кешірім сұрамаңыз.  
 
Бұл ұсыныс кездесулерді ӛткізуге де қатысты. Егер сіз 

әңгімелесушіні маңызды істерден айырған немесе оның құнды уақытын 
алғаны деп ойласаңыз, онда оған бұл туралы дауыстап айтпаңыз. 
"Кешіріңіз, біздің кездесуіміз (әңгіме) ұзаққа созылды, Мен, бәлкім, сіздің 
уақытыңызды алдым", — сіз оны ӛзіңіз: ол сізбен сӛйлесіп, ӛз уақытын 
жоғалтты; сіз ӛзіңіз сенбейсіз; сондықтан да сіз ӛзіңізді кінәлі сезінесіз. 

Кешірім сұраудың орнына сіз сұхбаттасушыға алғыс білдіре аласыз: 
менімен кездесуге (сӛйлесуге) мүмкіндік тапқаныңыз үшін рахмет. Мен 
сіздің жұмысыңызды түсінемін, біздің сӛйлесуге бӛлінген уақыт үшін Сізге 
рахмет. Сіз оны және оның уақытын бағалайсыз, бірақ ӛзіңізді "кінәлі 
адам"деп кӛрсетпеңіз. 

14. Дауысты (спикерфон) пайдалану.  

Сӛйлесушінің ескертуінсіз және келісімінсіз қатты дауыс 
байланысын пайдаланбаңыз. Бүгінгі технология деңгейінде әңгімелесуші 
тұтқа арқылы және "спикерфон" кӛмегімен сӛйлесіп жатқан 
айырмашылықты естиді. 

Сіз онымен сӛйлескеніңізді естігенде, әңгімелесуші қатты дауыс 
байланысын пайдаланғаныңызды сезіп, бірден ыңғайсызданады. 
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Сонымен қатар, ол екі қорытындыға келеді: бұл адам менімен сӛйлесе 
отырып, басқа жұмыспен айналысып жатыр. Немесебізді басқа біоеу 
тыңдар отыр. 

Тек қажет жағдайда ғана қатты дауыс байланысын пайдалану тек 
әңгімелесушінің келісімімен ұсынылады, мысалы: "менің әріптестерім де 
сӛйлесуге қатыса алатындай, біздің әңгімемізді қатты дауыс 
байланысына ауыстыруға рұқсат етіңіз". 

 
15. Егер сіз бөлмеде жалғыз болсаңыз да , тым қатты 

сөйлеспеңіз.  
Жиі кабинеттерде 2 және 3 қызметкер болады.  Бір әріптесі кейде 

ӛте қатты телефонмен сӛйлесіп, ұялмай қатты күліп жеке басына 
байланысты шаруаларды шешеді, Бұл сіздің кабинеттегі кӛршіңізге кӛңіл 
бӛлмей  және ӛз жұмысын дұрыс жасауға мүмкіндік бермейді. Мұндай 
мінез-құлық жаман нәрсе болып саналып және әріптестеріне деген  
құрмет кӛрсетпеушілік  белгілерінің бірі болып табылады. 

Сондықтан, егер сіз бӛлмеде жалғыз болсаңыз да, жарты дауыспен 
сӛйлесіңіз, қатты айғаламаңыз және әріптесіңізді алаңдатпаңыз. 

 
 
 

 
 

Қостанай облысының 
прокуратурасы 


