
 

 

 

РОЗДІЛ 8 

 

УМІННЯ СПРАВЛЯТИ ВРАЖЕННЯ  

(ІМПРЕШН-МЕНЕДЖМЕНТ)  

 

 

 

 

Враження від десяти промов, метою яких є вплинути на розум, 

легше викорінити, ніж враження від однієї, яка подіяла на серце. 

Георг Ліхтенберг 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1. Ефективне спілкування 

 

Спілкування – вербальна або невербальна взаємодія людей з метою 

обміну інформацією та емоціями, а також мотивування одне одного до певних 

дій. Спілкування є однією з базових потреб людини. 

Ефективність спілкування окреслюється різними критеріями, серед яких 

особливості особистості промовця, специфіка цілей, спосіб здійснення, умови 

проведення.  

Ми проаналізували головні види спілкування та надали їм характеристику. 

1. Вербальне або невербальне спілкування 

Вербальне спілкування – словесне – відбувається за допомогою мовлення. 

Невербальне – є мовою рухів тіла, жестів, міміки, пантоміміки. З’ясовано, що 

люди схильні більше довіряти невербальній інформації, а словесній – лише на 

30%. Такі факти свідчать на користь того, що промовець сприймається 

слухачами цілісно, і розбіжності у його словах та невербальній поведінці 

можуть викликати недовіру до нього. Переконати можна і наведенням 

аргументів, і поглядом, якщо промовець викликає до себе повагу та довіру 

аудиторії. Ефективнішим є виявляти конгруентність (внутрішню узгодженість 

думок, дій, почуттів) під час виступу. 

2. Міжособистісне або масове спілкування 

Міжособистісним є спілкування у колі осіб, численність яких не 

перевищує 50. Учасники міжособистісного спілкування мають можливість 

зорового контакту одне з одним, а також їх можна організувати до участі у 

дискусії та спільного виконання завдань. За міжособистісного спілкування 

можлива індивідуальна взаємодія організатора виконання завдань або промовця 

з кожним учасником групи.  

Масовим стає спілкування, за якого промовець звертається до групи, в 

якій більше 50-ти осіб. Персоніфіковане звертання стає неможливим, водночас 

зберігається можливість організувати групу на досягнення мети.  



 Ефективність міжособистісного та масового спілкування зумовлена 

специфікою цілей промовця чи організатора. Міжособистісне спілкування 

ефективне за постановки цілі об’єднання групи навколо спільної мети та 

необхідності обґрунтувати важливість цього для кожного учасника групи. 

Масове спілкування ефективне за постановки цілі спонукання та стимулювання 

групи до виконання певних дій. 

3. Міжперсональне або рольове спілкування 

Міжперсональним є спілкування, що відбувається з позиції “людина – 

людина”, в якому головними цінностями, що зумовлюють характер 

спілкування, є морально-етичні. Рольовим є спілкування, що відбувається з 

позицій “соціальна роль–соціальна роль”, “соціальна роль–людина”, “людина–

соціальна роль”, яке зумовлено особистими цілями та регламентовано 

соціальною ситуацією. 

Міжперсональне спілкування ефективне тоді, коли усі сторони 

дотримуються морально-етичних норм та довіряють одна одній. Рольове 

спілкування ефективне за обставин, коли дотримання морально-етичних норм 

регламентовано посадовими обов’язками та відповідальністю особи, або 

розв’язання проблеми можливе з висоти статусу особи. Ефективнішим є 

міжперсональне спілкування. 

4. Довірливе або конфліктне спілкування 

Довірливе спілкування передбачає саморозкриття його учасників. 

Саморозкриття визначають як здатність людини повідомляти іншим мотиви 

власних дій, виявляючи та пояснюючи особисте ставлення до наявної ситуації 

подіями свого минулого (Д. Джонсон, 2003; Р. Фрэнкин, 2003). Довірливе 

спілкування є ефективнішими, ніж конфліктне, оскільки дозволяє його 

учасникам узгоджувати мету спільних дій.  

Конфліктне спілкування характеризується тим, що його учасники 

приховують свої справжні наміри та маніпулюють одне одним, переслідують 

егоїстичні цілі, уникають брати на себе відповідальність, водночас 

звинувачуючи у цьому іншу сторону. Конфліктне спілкування не є ефективним, 

оскільки унеможливлює співпрацю.  



5. Пряме або опосередковане 

Прямим спілкуванням є таке, що відбувається за безпосередньої участі 

його сторін. Спілкування, що відбувається за допомогою технічних засобів, є 

опосередкованим. 

Пряме спілкування є ефективним тоді, коли досягнення його мети 

зумовлене особистим впливом учасників (впливовість, симпатія, довіра). 

Опосередковане спілкування ефективне у ситуаціях, коли одна з його сторін 

прагне зменшити (уникнути) впливу іншої сторони з метою залишитися при 

власних принципах. Опосередковане спілкування також дає змогу швидше 

розв’язувати нагальні проблеми. 

6. Завершене або незавершене спілкування 

Завершеним вважають спілкування, регламентоване часовими межами та 

необхідністю його учасників за відведений час дійти згоди щодо певних 

питань. Відповідно незавершеним є спілкування, учасники якого не досягли 

домовленостей за виокремлений час. Водночас сторони нерідко мають 

суб’єктивне чуття завершеності або незавершеності спілкування, що 

виявляється у сприйманні інформації, наданої іншою стороною як достатньої 

для прийняття рішення. 

Ефективніше прагнути завершеності у спілкуванні, оскільки це вносить 

ясність у взаємодію та знижує напруженість.  

7. Короткоривале або довготривале спілкування 

Короткотривалим називають спілкування, що триває не більше двох 

годин. Відповідно довготривалим є спілкування від двох до шести годин 

поспіль. Такі критерії тривалості спілкування визначено для перемовин, 

консультацій експертів, нарад. В інших випадках, коли спілкування є менш 

офіційним або особистим, оцінка тривалості спілкування має суб’єктивний 

характер: спілкування з цікавими людьми на важливі для неї теми людина 

схильна визначати як таке, що тривало суб’єктивно швидко (порівняно з 

об’єктивними параметрами часу), водночас, вона продовжує прагнути такого 

спілкування.  



У ділових контактах ефективнішим є короткотривале спілкування щодо 

чітко визначених цілей, в особистих – довготривале. 

Можна резюмувати, що серед критеріїв спілкування виокремлюють такі: 

конгруентність промовця, особливості поставлених ним цілей та його 

суб’єктивне чуття завершеності спілкування, а також взаємодовіра 

співрозмовників та часова регламентованість тривалості спілкування. Це дає 

підстави стверджувати, що ефективним можна вважати спілкування, яке 

характеризується такими параметрами: 1) досягнута мета взаємодії 

(встановлено домовленість або з’ясовано проблему), 2) можливе продовження 

співпраці, 3) збережено автономність та автентичність сторін взаємодії. 

Для самооцінки людиною власної ефективності у спілкуванні К. Кінан 

пропонує відповісти на такі запитання: 

1) чи знаєте ви, як вам краще сприймати інформацію? 

2) який підхід ви використовуєте для прийняття рішень? 

3) який шлях розв’язання проблем ви зазвичай застосовуєте? 

4) чи чітко усвідомлюєте ваші життєві цілі? 

5) в яких сферах діяльності ви не можете працювати ефективно? 

6) в яких сферах діяльності ви можете найбільш повно реалізувати свій 

потенціал? 

7) чи знаєте ви, наскільки у вашій поведінці виявляються ваші 

схильності? 

Ефективність спілкування зумовлена особливостями суб’єктів 

спілкування. Вважаємо за доцільне приділити увагу поведінковим та 

особистісним труднощам спілкування особистості. 

До головних труднощів спілкування людини на її поведінковому рівні 

зачисляють такі: 

– страх людини спілкуватися з аудиторією, що зумовлений, зазвичай, 

недостатнім досвідом публічного виступу; 

– звуження функції спілкування, що виявляється у намаганні промовця 

якнайкраще презентувати інформацію, не звертаючи уваги на те, 

наскільки вона цікава та зрозуміла аудиторії. Зазвичай така поведінка 



зумовлена значним прагненням людини переконати інших у власній 

обізнаності; 

– негативна настанова (установка) щодо аудиторії, що виявляється в 

упередженому, зазвичай, негативному ставленні до слухачів. 

Причиною цього є непроаналізований попередній досвід неуспіху; 

– наслідування чужого стилю виступу перед аудиторією, що призводить 

до несформованості власної комунікативної компетентності, як 

правило, зумовлене невпевненістю в умінні викликати інтерес 

аудиторії до власної особистості та теми промови. 

Усі труднощі спілкування поведінкового рівня можна відкоригувати за 

допомогою аналізу індивідуальних особливостей виступу перед аудиторією та 

продуманої підготовки до виступу, а також тренінгу комунікативних 

компетенцій та вправлянь. 

Особистісними труднощами спілкування М. Бреус та В. Менджерицька 

назвали такі: 

– нездатність особистості долати особистісні та професійні кризи 

розвитку, що зумовлена недостатнім рівнем особистісної зрілості та 

несформованістю само детермінації; 

– скерування особистістю свого прагнення першості у деструктивне 

русло, що зумовлене заниженою самооцінкою, конкурентним та 

ворожим ставленням до інших. 

Особистісними властивостями, за яких виявляються означені труднощі, 

не пов’язані з патологіями особистісного розвитку, а найчастіше зумовлені 

психологічною незрілістю особистості – інфантильністю, або її недостатньо 

сформованою психологічною автономністю – неготовністю бути 

неупередженою у судженнях, самостійно приймати рішення та відповідати за 

їхні наслідки. Для подолання труднощів спілкування на цьому рівні необхідним 

є консультування психолога, оскільки суб’єкт такого утрудненого спілкування 

характеризується відчуженістю, підозріливістю, амбівалентністю, нездатністю 

прогнозувати поведінку. 

 



8.2. Особливості самопрезентації 

 

Метою імпрешн-менеджменту є вміння людини справляти на інших 

доцільне, на її думку, враження, найчастіше сприятливе. 

Справити враження означає представити себе у найкращому світлі щоб 

досягти власної мети, якою найчастіше є прагнення людини самоствердитись 

завдяки прихильності з боку інших. Причому людина цього досягає не тому, що 

принижує особистість та досягнення інших, а завдяки умінню привернути увагу 

інших до власних умінь та особистісних якостей. 

Водночас, потрібно визнати, що людина може справити враження на  

інших у два способи: 1) умінням обрати відповідний момент для сміливого та 

впевненого вияву наявного високого рівня умінь; 2) удаванням, що володіє 

навичками, які високо оцінюють інші. Засобом справляння враження у будь-

якому випадку є демонстрування необхідних для суспільного визнання умінь та 

особистісних якостей, а метою – успіх. 

Успіх – досягнення, яке визнається суб’єктивно та/або об’єктивно 

значущим. Супроводжується переживанням піднесеного настрою, впливає на 

підвищення самооцінки та зумовлює пролонгованість мотивації досягнення. 

Є різні способи демонстрування людиною якостей, які вона оцінює 

високим індексом соціальної привабливості. 

Одна з таких якостей – харизма особистості. Слушно вважають, що 

харизма є виявом оригінального, неповторного поєднання індивідуальних 

властивостей людини. Харизму визначають як властивість особистості, що дає 

їй змогу впливати на оточення так, що вони з приємністю прагнуть визнати її 

цілі як свої. 

Дослідник І. Шеффер виокремив такі типи харизматичності: 1) “харизма 

людини зі сторони”; 2) “харизма фізичного недоліку”; 3) “харизма бійцівської 

позиції”.  

Психологи охарактеризували п’ять типів харизми особистості, а саме: 



– харизма врівноваженості. Люди, які відзначаються такою харизмою, 

прихиляють до себе інших тим, що зберігають спокій навіть у 

стресових ситуаціях, є поміркованими, адекватно оцінюють ситуацію 

– харизма еротичності. Люди, які відзначаються такою харизмою, 

викликають захоплення в інших тим, що уміють подобатися іншим, є 

чуттєвими, відкрито виявляють емоції та почуття; 

– харизма комунікабельності. Люди, які відзначаються такою харизмою, 

прихиляють до себе інших тим, що викликають довіру до себе, можуть 

надавати добрі поради та допомагати, спілкуються відкрито і з 

задоволенням; 

– харизма інтелектуальності. Люди, які відзначаються такою харизмою, 

справляють на інших незабутнє враження тим, що компетентно і 

цікаво розмірковують на будь-які теми, відкрито висловлюють власну 

думку, самостійно аналізують великі обсяги інформації; 

– харизма екстравагантності. Люди, які відзначаються такою харизмою, 

вражають інших тим, що ігнорують усталені норми і правила та 

встановлюють свої, незвично та яскраво одягаються, прагнуть і уміють 

бути в центрі уваги, безстрашно прямують до успіху. 

 Американські дослідники соціальної психології особистості Е. Джоунс та 

Р. Піттмен виокремили такі стратегії впливу (інграціації) людини на інших з 

метою справити на них враження власної значущості та досягти власних цілей. 

Дослідники назвали людину, яка справляє враження, інграціатором. 

1. “Самопрезентування”. Стратегія полягає у тому, що інграціатор 

переконує інших у наявності в неї певних соціально бажаних та 

позитивних якостей. Метою такого впливу є прагнення інграціатора 

бути прийнятим у значущу для нього спільноту і так підвищити свій 

соціальний статус. 

2. “Підсилення інших”. Стратегія полягає у тому, що інграціатор 

вдається до надмірних і перебільшених похвал та лестощів щодо 

особистості її співрозмовника для того щоб, підкріпити його чуття 

значущості. Метою такого впливу є отримання прихильності та 



поблажливості людини, від якої залежить просування справи або 

кар’єри інграціатора. 

3. “Подібність думок”. Стратегія полягає у тому, що інграціатор 

акцентує спільність цінностей та переконань з іншою людиною, 

усіляко підкреслює спільність смаків, уподобань та думок. Метою 

такого впливу є прагнення інграціатора зменшити недовіру людини до 

себе і, водночас, прихилити її на свій бік. 

4.  “Визначення фаворитів”. Стратегія полягає у тому, що інграціатор 

намагається познайомитись із впливовою особою, або хоча б 

з’явитися поруч із нею тоді, коли це можуть помітити особи, від 

рішення яких він залежить. Метою такого впливу є прагнення 

інграціатора переконати інших у власній впливовості, отримавши 

більший “кредит довіри” для реалізування власних планів.  

Охарактеризовані стратегії інграціації можуть бути використані людьми 

як у маніпулятивних цілях, так і бути неспланованим і щирим виявом симпатії. 

Можна сказати, що головне у вмінні справляти враження – це 

самопрезентування, під яким у вузькому значенні розуміють стратегію 

інграціації. Більш широко самопрезентація – процес регулювання враження, яке 

вона справляє на інших з урахуванням соціальної ситуації та уявлень про себе. 

Уміння самопрезентації особливо важливі для людей публічних професій – 

менеджери, політики, журналісти, психологи, вчителі. 

Головною причиною прагнення людей справляти сприятливе (як правило) 

враження є потреба у спілкуванні, яка може набувати таких форм, як:  

– прагнення соціального схвалення; 

– підтримання чуття власної унікальності; 

– демонстрування своєї приналежності до певної соціальної групи; 

– отримання соціальних або матеріальних вигод; 

–  підвищення рівня власної привабливості в очах значущих 

людей; 

–  отримання від інших схвалення і поваги; 

– збереження й утримання впливу та влади; 



– зміцнення власної самооцінки.  

 Механізмом самопрезентації є самомоніторинг – самоконтроль та  

гнучкість у поведінці, що забезпечують людині можливість відповідати або не 

відповідати очікуванням інших. На відміну від самопрезентації, яка може бути 

заздалегідь продуманою та тривати від декількох годин до декількох років, 

самомоніторинг відбувається безпосередньо під час справляння враження, “тут 

і зараз”.  

 Особи з високим рівнем самомоніторингу характеризуються здатністю 

виявляти та передавати широкий спектр емоцій вербальними та невербальними 

засобами, умінням враховувати специфіку соціальної ситуації, швидко 

адаптуватися до нового соціального оточення, прагматичністю, 

дипломатичністю, багатоваріативністю поведінки. Оточення сприймає їх як 

людей, приємних у спілкуванні, але ненадійних та непостійних у власних 

переконаннях. 

 Особи з низьким рівнем самомоніторингу характеризуються 

прямолінійністю, наполеглевістю, неуважністю до соціальної інформації, 

умінням поводити себе у будь-якій соціальній ситуації так, як відчувають і так, 

як вважають за необхідне. Оточення сприймає їх, як людей наполегливих у 

відстоюванні власних переконань, принципових, самодостатніх, з високим 

рівнем самоповаги. 

 Дослідники самопрезентації особистості С. Ліі та Б. Куіглі визначили, що 

до неї людина вдається у двох випадках: 

1) з метою отримати соціальне схвалення; 

2) з метою уникнути втрат соціального схвалення. 

Співвідношення цих двох цілей виявляється у таких типах поведінки 

людини. 

1. Агресивна поведінка  

За такого типу поведінки людина прагне уникнути втрат соціального 

схвалення шляхом примушення інших демонструвати повагу до неї. Особа 

залякує інших, негативно їх оцінює, перешкоджає їм досягати  цілей. 

2. Невпевнена поведінка. 



За такого типу поведінки людина прагне уникнути втрат соціального 

схвалення шляхом підлаштування до думок та дій навколишніх навіть за 

рахунок відмови від досягнення власних цілей. Особа намагається подобатись 

усім, а не лише значущим для неї людям, не наполягає на своїй думці, а 

повсякчас виправдовується за спробу висловитися, уникає відповідальності, 

водночас, неадекватно оцінює власні здібності. 

3. Асертивна поведінка. 

За такого типу поведінки людина прагне отримати соціальне схвалення 

через співпрацю з іншими. Особа шукає прихильності значущих для неї людей, 

уміє чітко висловити свої погляди на проблему, незважаючи на те, що її не усі 

можуть поділяти, уміє вибачитись, якщо зрозуміла, що є неправою, а також 

просити про допомогу інших, коли знає, що у неї недостатньо знань та досвіду 

для розв’язання проблеми, водночас, не ніяковіє, коли її хвалять. 

Дослідники поведінки людини у малій групі С. Ліі та Б. Куіглі 

виокремили 12 тактик самопрезентації: 

1) виправдання із запереченням відповідальності; 

2) виправдання із прийняттям відповідальності; 

3) заперечення; 

4) перешкоджання самому собі; 

5) вибачення; 

6)  прагнення сподобатися; 

7) залякування; 

8) прохання; 

9) приписування собі досягнень; 

10) перебільшення своїх досягнень; 

11) негативна оцінка інших; 

12) приклад для наслідування. 

Вочевидь, асертивна поведінка є ефективнішою, ніж невпевнена чи 

агресивна. Асертивності можна навчитися, якщо, як зазначає Дж. Тедеші, 

людина подумає, як би вона себе повела у певній ситуації,  саме так і 

вчинивши. 



Асертивність, assero (лат.) – ствердний; що означає, що людина визнає та 

поважає себе, не надто прагне відповідати очікуванням інших, водночас, 

сприймає їх толерантно. Такий життєвий принцип виявляється у діях людини, її 

поведінці. 

Асертивна поведінка – це здатність людини впевнено і з гідністю 

відстоювати свої права та досягати власних цілей, не попираючи навколишніх 

та не перешкоджаючи їм, прагнути власних цілей. 

Громадський діяч М. Сміт склав “Асертивний біль про права” для тих, 

хто вчиться бути асертивним. Ось головні принципи цього біля: 

1) я маю право самостійно оцінювати свою поведінку, думки та емоції і 

нести відповідальність за їхні наслідки; 

2) я маю право за певних обставин не вибачатися та не виправдовуватися 

за власну поведінку; 

3) я маю право вирішувати, чи потрібно мені брати на себе 

відповідальність за проблеми іншої людини; 

4) я маю право передумати та змінити свої погляди; 

5) я маю право робити помилки та відповідати за них; 

6) я маю право сказати “я не знаю”; 

7) я маю право не залежати від того, як ставляться до мене інші; 

8) я маю право бути нелогічним у прийнятті рішень; 

9) я маю право сказати “я не розумію”; 

10) я маю право сказати “мене це не цікавить”. 

Дотримання таких принципів дає змогу людині  не підпадати під 

маніпулятивний влив.  

Важливо, що асертивна людина не використовує принципи “Білля ...” з 

маніпулятивною метою, а готова та вміє нести відповідальність за прийняті нею 

рішення, а також пояснює близьким людям причини власних вчинків. 

Головними характеристиками асертивної особистості є такі: 

– чітко формулює та висловлює свій погляд на ситуацію;  

– неупереджено та позитивно ставиться до інших; 

– має адекватну самооцінку; 



– уміє співпрацювати і йти на компроміс; 

– дотримується моральних принципів; 

– здатна змінити свою думку за переконливих аргументів; 

– уміє бути зосередженою та спокійною. 

У спілкуванні з іншими асертивна людина дозволяє їм відчути, що вона 

поважає їх, вони важливі для неї через такі вербальні та  невербальні 

повідомлення: “ви існуєте”, “я вас бачу”, “ви є цінними”, “ви є особливими, 

унікальними”, “я вам радий”, “ви можете зробити внесок у спільну справу”. 

Люди, які досягли вершини в організуванні ефективної самопрезентації 

по праву називаються брендом. Причому їхня самоперезентація не містить 

жодних маніпулятивних кроків, а повністю ґрунтується на їхній 

індивідуальності та неповторності. 

Бренд – упізнаваний унікальний стиль людини (або продукту), що є 

запатентованим та приносить його власникові прибуток. Бренд, який 

підкреслює оригінальність його власника, слід відрізняти від іміджу, який є 

типологізованим символічним образом. 

 Автор книги “Людина-бренд” Т. Пітерс приділив увагу психологічним 

властивостям особистостей, репутація яких не лише працює на них і є 

візитівкою у великий світ бізнесу, а слугує запорукою їхньої порядності, 

відданості справі та умінню залишатись собою за будь-яких обставин.  

 Утім, Т. Пітерс підкреслює, що люди-бренди самі керують своїм життям. 

Вони уміють самостійно піклуватися про себе і переконані, що ніхто не 

зобов’язаний дбати про них усе їхнє життя. Це – лідери незалежно від віку. 

Людина-бренд характеризується такими особливостями: 

– self-made – зробила себе сама; 

– мінлива: не пов’язана самообмеженнями, авантюристична і дещо 

педантична; 

– “у синцях” – тобто вважає, що для того, щоб брати активну участь у 

грі життя, обов’язково потрібно заробити декілька шрамів та пару 

глибоких ран (йдеться про життєві неуспіхи та провали, які вона 

самостійно здолала); 



– з безмежною цікавістю: еклектичні смаки та ненаситна допитливість;  

– вільна від минулого; 

– радісна – завжди багато сміється; 

– смілива, іноді нерозважлива; 

– не вірить сліпо авторитетам, усе сприймає критично; 

– різностороння: недоліки компенсує чеснотами; 

– чесна і сором’язлива; 

– цілковито віддана своїй справі; 

– “літає високо”, хоча іноді береться і за невеликі справи; 

– приймає життя таким, яким воно є, хоча і прагне привнести у нього 

більше творчості та радощів. 

Дослідник брендингу (напряму менеджменту, який вивчає формування та 

використання унікального образу та умінь людини з метою більш ефективного 

досягнення успіху) Т. Гед вважає, що суть особистого брендингу полягає в 

умінні людини повідомити іншим про свою невидуману, справжню сутність. На 

його думку успішна стратегія особистого брендингу складається з чотирьох 

вимірів. Для того, щоб реалізуватись у кожному з них, людині доцільно 

сформулювати відповіді на певні питання та реалізувати своє прагнення бути 

корисною для інших своєю індивідуальністю.  

1. Функціональний вимір. 

Чим ви можете бути корисним для інших? Як ви повідомите інших, що 

саме ви умієте робити краще від усіх, таке, що ніхто не уміє робити? 

2. Соціальний вимір. 

Який взірець для наслідування ви даєте іншим? Чи умієте ви бути 

лідером? Чи умієте переконувати  інших? Чи умієте ви впливати на інших? 

3. Ментальний вимір. 

Чи вмієте ви бути наставником для інших? Чи умієте сприяти 

особистісному розвитку інших? Чи здатні ви до взаєморозуміння? Чи умієте 

співпереживати? Чи умієте бути філософом? 

4. Духовний вимір. 



Чи знаєте та умієте привнести у світ нову ідею? Чи знаєте, як зробити 

себе більш цікавим для себе та інших? Чи умієте бути ідеалістом, спрямованим 

у майбутнє? 

Водночас, зазначили дослідники, навіть успішний особистий брендинг 

потрібно своєчасно корегувати відповідно до нових цілей. Створення бренду 

називають позиціюванням, а його зміну – перепозиціюванням.  

Позиціювання визначають як: 1) координати існування [на ринку] серед  

інших суб’єктів; 2) певний погляд на особисту місію та цінності. 

Підставами для перепозиціювання є такі: 

– застарілий або неяскравий імідж; 

– зміна цільової аудиторії; 

– зміни у стратегії розвитку; 

– нові особливості індивідуальності; 

– поява чи зміна конкурентів; 

– важлива подія. 

Будь-яке перепозиціювання передбачає актуалізування цінностей та 

перевірку напряму розвитку. 

Охарактеризовані особливості самопрезентації та стратегії особистого 

брендингу людина активно задіює у її виступі перед аудиторією, щоб 

переконати навколишніх в ефективності власної ідеї і отже досягти успіху. 

 

8.3. Виступ  перед аудиторією 

 

Уміння переконувати полягає у здатності людини авторитетно 

повідомити факти і тим самим схилити інших на свій бік. 

Досить швидко можна переконати людину змінити думку щодо певних 

фактів, але досить складно досягти того, щоб співрозмовник змінив свої 

погляди. Тому за публічного виступу доцільно враховувати вагомість 

використовуваних аргументів.  

 Виокремлюють такі джерела дієвості аргументів:  



1) характер джерела інформації. Якщо докази на користь певної ідеї 

наводить авторитетна особа, людина погодиться з ними швидше; 

2) характер самої справи. Наскільки для людини є важливим виконувати 

поставлені перед нею завдання; 

3) характер аудиторії. Якими є цінності та спрямованість групи, котру 

переконують та спонукають до дій; 

4) характер та важливість поглядів, щодо яких надається нова 

інформація. Доцільно враховувати, що пропозиція змінити життєві 

принципи може призвести до агресивної реакції у людини, а 

пропозиція модернізувати зовнішній вигляд ідеї може бути прийнята 

схвально. 

З’ясовано, що аудиторію найбільше дратують такі помилки промовця: 

– непідготовленість; 

– спізнення; 

– перебільшення регламенту; 

– відхилення від заявленої теми; 

– відсутність новизни у промові; 

– жаргон; 

– саморекламування; 

– невиразність мовлення. 

Перш ніж приступати до підготовки промови, потрібно не лише 

врахувати можливі помилки, а й чітко сформулювати її мету. 

У промові виокремлюють конкретну та загальну мету.  

Конкретна мета промови – це твердження, в якому визначено, як саме 

промовець бачить результат свого впливу на аудиторію, що будуть робити 

люди після того, як почують його спонукання. Для того, щоб чітко 

сформулювати конкретну мету Р. та К. Вердербери пропонують дотримуватися 

такої послідовності: 1) спочатку записати орієнтовну фразу, що міститиме 

бажану реакцію слухачів; 2) із першого варіанта скласти речення, що 

характеризуватиме реакцію слухачів; 3) проконтролювати, щоб сформульована 



ціль відображала лише одну ідею; 4) сформулювати мінімум три різні варіанти 

цілі та обрати з них той, що найбільше відповідає вашим намірам. 

Загальна мета промови виявляється у виборі типу промови – 

інформаційному або переконувальному. 

Суть інформаційного виступу полягає у повідомленні основних ідей 

промови та поясненні причинно-наслідкових зв’язків між ними. 

Принципи інформування. 

1. Довіра, яка покращує сприймання аудиторією інформації, оскільки 

промовець викликає симпатію. Завоювати довіру промовець може у 

такі способи: продемонструвати рівень підготовленості, 

продемонструвати  особисту зацікавленість ідеєю, переконати 

слухачів у важливості для них нової інформації. 

2. Новизна інформації або способу її викладення. Нова інформація може 

стимулювати аудиторію до активного слухання, а новий спосіб 

презентування – до зацікавленості у промовці. 

3. Креативність, що полягає у нестандартному підході до презентування 

інформації (охоплює наочність матеріалів). Це дає змогу дещо 

розважити аудиторію та зняти напругу перед дискусією. 

4. Актуальність, що полягає у наданні інформації суб’єктивної цінності 

слухачами. Актуальною є та інформація, володіння якою дає людині 

змогу відповісти на важливі для неї питання теорії та практики. 

5. Акценти, що грамотно розставлені промовцем, сприяють кращому 

сприйманню та запам’ятовуванню інформації аудиторією.  

6. Структурованість інформації, що дає аудиторії підстави визначити у 

промові пріоритети. 

Подані нижче питання-критерії інформаційної промови дають змогу 

визначити, чи була досягнута його мета та реалізовані головні принципи: 

– чи полягала сформульована промовцем мета в інформуванні 

аудиторії? 

– чи виявив промовець креативність у розвитку своїх ідей? 



– чи вдалося доповідачеві викликати в аудиторії довіру до себе як до 

компетентної у цьому питанні людини? 

– чи продемонстрував доповідач актуальність інформації? 

– чи відповідала структура промови її цілям та змісту? 

– чи зрозуміло були викладені ключові тези промови? 

– чи був виступ ефективним? 

Інформаційний виступ є ефективним тоді, коли промовець ставить за 

мету розв’язання певної проблеми і для цього вважає необхідним  

проінформувати колег або слухачів щодо наявної ситуації. 

Переконуюча промова має на меті зміну певних настанов або спонукання 

аудиторії до певної дії.  

Принципи переконання. 

1. Чітко сформульована конкретна мета. 

2. Розуміння установок слухачів для того, щоб не починати доповідь із 

суджень, які можуть викликати опір у слухачів, а натомість з думок, з 

якими аудиторія може погодитись. 

3. Вагомі докази, що підтверджують думку доповідача та можуть 

сформувати у слухачів сумнів у їхніх настановах. Такими доказами 

можуть бути апелювання до визнаних аудиторією авторитетів, 

статистичних даних, а також – упевнена поведінка доповідача. 

4. Передбачення реакції аудиторії у відповідь на наведені докази. Для 

того, щоб “організувати” відповідну реакцію аудиторії, її потрібно 

підвести до певних висновків за допомогою наведення  оратором 

раціональних доказів, викладення власного погляду на розв’язання 

проблеми та акцентування очевидних переваг запропонованого ним 

рішення порівняно з іншими можливими способами. 

5. Довіра. 

6.  Мотивування аудиторії до певних дій за допомогою акцентування 

уваги аудиторії на тому, як саме виконання дій, що їх запропонував 

промовець, сприятиме задоволенню потреб кожного із слухачів. 



Подані нижче питання-критерії переконуючої промови дають підстави 

визначити, чи була досягнута його мета та реалізовані головні принципи: 

– чи була сформульована конкретна мета, що полягала у зміні 

установок аудиторії та її мотивуванні до дій? 

– чи переконливими були докази промовця? 

– чи відповідає схема організування промови поставленій меті 

переконувального виступу? 

– чи було мовлення оратора зрозумілим, жвавим, виразним, 

емоційним? 

– чи використовував промовець етичні засоби для мотивування  

аудиторії? 

– чи вдалось ораторові викликати до себе довіру аудиторії? 

– чи був виступ ефективним? 

Переконувальний виступ є ефективним тоді, коли метою промовця є 

організування слухачів до виконання конкретних дій щодо розв’язання 

проблеми. 

Для того, щоб виступ був успішним, Р. та К. Вердербери сформулювали 

план підготовки та структуру виступу, яка справді є ефективною. 

План підготовки до виступу: 

1) визначити конкретну мету виступу, яка має бути адекватною до складу 

та інтересів аудиторії, а також відповідною до ситуації; 

2) зібрати, проаналізувати та оцінити матеріали, що будуть 

використовуватись у промові; 

3) систематизувати матеріали та написати текст промови; 

4) відпрацювати виступ. 

Структура виступу (табл. 8.1). 

Таблиця  8.1 

Структура ефективного виступу за Р. та К. Вердерберами 

Структурна 

частина 

Орієнтовний 

час 
Зміст 

1. Привітання 1–5 хв. Коротко та впевнено повідомити головну 



інформацію про себе. Можна пожартувати. 

Пам’ятати, що враження складається за 

перші 15 с. Головно, викликати інтерес до 

себе та теми промови. 

2. Меню 3–5 хв. 

Озвучити, якій проблемі ви плануєте 

присвятити свою промову, вказати 

орієнтовний зміст виступу. 

3. Організаційна 2–5 хв. 

Повідомити орієнтовну тривалість вашого 

виступу, а також, чи і коли вам можна 

ставити запитання, чи будуть роздаткові 

матеріали і як ними користуватись. 

4. Основна 

частина 
30хв–2 год. 

Сказати те, що ви хочете сказати: 

сформулювати проблему, представити 

факти, зазначити ваше бачення розв’язання 

проблеми. Виклад матеріалу має бути 

логічним та структурованим. 

5. Акцент  10–20 хв. 

Короткий виклад інформації, до якої ви 

вважаєте за необхідне привернути увагу 

слухачів. 

6. Заключення  2–5 хв. 

Акцентувати те, про що ви говорили: 

повторити, яку проблему ви висвітлювали та 

до якого висновку дійшли. Повідомити про 

завершення виступу.  

 

Організування виступу за наведеним планом дають змогу промовцеві 

мобільно реагувати на настрій аудиторії та вчасно надавати необхідні 

аргументи з метою переконати в ефективності власного рішення. За висловом 

відомого французького соціального психолога Г. Лебона вдала промова містить 

повторення, ствердження, зараження емоціями і не може обійтися без шарму 

особистості оратора. 

 



8.4. Завдання та методики імпрешн-менеджменту 

 

Квінтіліан – давньогрецький оратор – наголосив, що “Річ не у тому, про 

що говорять, а як про це говорять”. Ця думка залишилася актуальною і донині, і 

у ХХ столітті американський комівояжер, який став відомим на увесь світ 

завдяки своїй книзі про ефективне спілкування, Д. Карнегі сформулював 

основні принципи “як говорити”: 

– щиро цікавтеся співрозмовником; 

– посміхайтесь;  

– пам’ятайте, що ім’я людини – найприємніший для неї звук; 

– будьте добрим слухачем – заохочуйте людину розповідати про себе; 

– говоріть про те, що цікавить вашого співрозмовника – про нього 

самого; 

– дайте відчути вашому співрозмовникові його значущість та робіть це 

щиро. 

Метою імпрешн-менеджменту є вміння людини справляти на інших 

доцільне, на її думку, враження, найчастіше сприятливе. 

Головними завданнями імпрешн-менеджменту та методиками їхнього 

реалізування є такі: 1) научіння ефективному спілкуванню – методики “FISA” 

та “Версія”; 2) набуття умінь ефективного самопрезентування та брендингу – 

методики “Якби я був ...”, “Метод “SWOT-аналіз” , “Мої професійні 

прагнення”.  

 

МЕТОДИКИ ІМПРЕШН-МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Методика “Якби я був ...” (за Г. Солдатова, модифіковано нами). 

Мета: визначити та проаналізувати особливості самопрезентації. 

Інструкція: письмово завершіть такі речення: 

1. Якби я був явищем природи, я був би ...  

2. Якби я був книгою, то вона була би ...  

3. Якби я був піснею, то вона була б ...  



4. Якби я був їжею, то це було б ...  

5. Якби я був зрілою людиною, то був би ... . 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: відповідь на перше 

речення свідчить про типову поведінку, на друге – про типовий спосіб 

мислення, на третє – про типові  емоційні реакції, на четверте – про уявлення 

власної корисності для інших, на п’яте – про потенційні можливості. Що для 

вас відоме у наведеній інтерпретації? Наскільки конгруентними є ваші образи? 

 

Методика “Метод FISA” (за В. Чікер) 

Мета: научіння асертивному спілкуванню. 

Інструкція: відповідно до плану проаналізуйте особливості вашого 

спілкування з іншими. 

Крок 1. F (fact) – спостереження за фактами. Спостерігати за поведінкою 

та слухати іншу людину, зосередитися на фактах: що саме людина говорить, як 

саме себе поводить, що робите у цей час ви. 

Крок 2. I (idea) – висловити ідеї, думки щодо почутого та побаченого та 

проінтерпретувати їх. 

Крок 3. S (sense) – проаналізувати побачене і почуте. Передусім 

простежити свої емоції, переживання, почуття у певній ситуації. Такий звіт 

допоможе зорієнтуватись у точності власних інтерпретацій та правильності 

своєї поведінки. Якщо ми переживаємо позитивні емоції, отже комунікація 

може бути успішною і сприяти тривалій співпраці. Якщо емоції є негативними 

– варто повернутися на крок назад та перевірити усе ще раз, крайній варіант – 

припинити спілкування. 

Крок 4. A (appreciation) – потрібно оцінити свою поведінку, судження, 

емоції щодо їхньої відповідності правилам і принципам асертивного і 

толерантного спілкування. Важливо зрозуміти, що люди можуть по-різному 

сприймати проблеми, та мати різні погляди, переживати різні почуття. Тому 

потрібно виявити до свого співрозмовника толерантність. 



Напрями аналізу результатів виконання завдання: на якому кроці аналізу 

спілкування вам було найлегше? На якому кроці – найскладніше? Чи вважаєте, 

що ця методика веде до неефективного компромісного спілкування? 

 

Методика “Версія” (авт.) 

Мета: проаналізувати ефективність спілкування та самопрезентації.  

Інструкція: озвучте спілкування людей, зображених на рис. 8.1 у таких 

жанрах: комедія, трагедія, героїчний епос, мелодрама, бойовик, фарс. Уявіть 

себе на місці одного з героїв та спробуйте справити позитивне враження на 

іншу людину. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: чи можна говорити, 

що люди сприймають події життя у контексті певного жанру? В якому жанрі 

вам найкраще вдалося озвучити сюжет? Які саме стратегії інграціації ви 

задіяли, щоб справити враження? 

 

 

Рис. 8.1. “Ефективне спілкування” 

 

Що саме ви вкладаєте у поняття “справити позитивне враження”? Наскільки 

ефективним, асертивним та толерантним ви оцінюєте ваше спілкування? Які 



особливості вашого стилю спілкування, на вашу думку, можуть перетворювати 

ситуацію взаємодії у конфліктну?  

 

Методика “SWOT-аналіз” (за Дж. Коттер). 

Мета: проаналізувати складові особистої конкурентоздатності. 

Інструкція: проаналізуйте ваші особистісні особливості за критеріями 

SWOT. 

S (strength) – сила; сильні сторони; 

W (weakness) – слабкість; слабкі, невиграшні сторони; 

O (opportunities) – можливості; можливості усунення перешкод на шляху 

до мети та перетворення слабких сторін на сильні; 

T (threats) – загрози; загрози з боку конкурентів досягненню цілі. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: якими є саме ваші 

сильні сторони? За яких обставин сильні сторони можуть стати слабкими? Чи 

справді слабкі сторони такими є, чи це стереотип? Якими є саме ваші слабкі 

сторони? За яких обставин ваші слабкі сторони можуть стати сильними? Як 

саме ви отримали інформацію щодо того, які ваші сторони є сильними або 

слабкими? Якими є ваші унікальні можливості? Кого або що ви оцінюєте як 

конкурента? Чи вважаєте ви конкурентом час?  

 

 Методика “Мої професійні прагнення” (за Ю. Тюшев, модифіковано 

нами) 

Мета: проаналізувати цілі самопрезентації та сформувати уміння 

брендингу. 

Інструкція: завершіть речення та із запропонованого переліку оберіть 

п’яти професійних прагнень, які є для вас головними. Далі проранжуйте їх за 

послідовністю досягнення. Із визначених прагнень оберіть одне, яке, на вашу 

думку, найточніше відображає вашу життєву філософію, та на його основі за 

головними вимірами Т. Геда сформулюйте свій бренд. 

1. Успіх. 

2. Професіоналізм. 



3. Задоволення від роботи. 

4. Незалежність (фінансова та психологічна). 

5. Можливість продовжувати професійне навчання 

6. Стабільність. 

7. Добрі взаємини з колегами по роботі. 

8. Кар’єра. 

9. Хороший начальник. 

10. Цікавий зміст роботи. 

11. Повага інших. 

12. Престижність професії. 

13. Добрі умови для роботи. 

14. Можливість самовдосконалення. 

15. Безпека. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: для реалізації яких 

професійних прагнень вам потрібні уміння самомоніторингу та 

самопрезентації? В якому вимірі ваш бренд є найяскравішим? 

 

 

Резюме до розділу  

 

Спілкування – це вербальна або невербальна взаємодія людей з метою 

обміну інформацією та емоціями, а також мотивування одне одного до певних 

дій. Ефективність спілкування окреслюють різними критеріями, серед яких 

особливості особистості промовця, специфіка цілей, спосіб здійснення, умови 

проведення. 

Метою імпрешн-менеджменту є уміння людини справляти на 

навколишніх доцільне, на її думку, враження, найчастіше сприятливе. 

Справити враження означає представити себе у найкращому світлі з метою 

досягти власної мети, якою найчастіше є прагнення людини до 

самоствердження завдяки прихильності з боку інших. 



Самопрезентація – процес регулювання враження, яке вона справляє на 

інших з урахуванням соціальної ситуації та  уявлень про себе. Стратегії 

інграціації (впливу) – “самопрезентація”, “підсилення інших”, “подібність 

думок”, “визначення фаворитів”.  

Механізмом самопрезентації є самомоніторинг – самоконтроль та 

гнучкість у поведінці, що забезпечують людині можливість відповідати або не 

відповідати очікуванням інших. 

Асертивна поведінка – здатність людини впевнено і з гідністю 

відстоювати свої права  та досягати власних цілей, не ганячи при цьому інших 

та не перешкоджаючи їм прагнути власних цілей. 

 

 

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 

 

 Ситуаційне завдання 1.  

 Прочитайте текст та визначте, які стратегії інграціації задіяно у промові 

Вінстона Черчилля. 

 “М’язи світу. Промова у Фултоні. 

Я радий був сьогодні приїхати до вас до Вестмінстерського коледжу, 

вважаю для себе за велику честь отримати від вас вчений ступінь <…>. По суті, 

той Вестмінстер, який багато чому мене навчив, і коледж, в якому навчаєтеся 

ви – заклади дуже схожі або, у будь-якому випадку, достатньою мірою 

споріднені.  

Вважаю також за велику честь – для приватної особи, напевно, небаченої – 

бути представленим академічній аудиторії самим президентом <…> країни. 

Незважаючи на свої багаточисленні та непрості обов’язки, яких президент не 

шукає, але яких і не уникає, він вирішив за можливе здолати більше, ніж тисяча 

миль, щоб вшанувати і звеличити своєю присутністю нашу сьогоднішню з вами 

зустріч,  надавши мені тим самим можливість виступити із зверненням <…>. У 

своєму вступному слові містер президент висловив бажання, яке, я не 

сумніваюсь, збігається і з вашим, щоб я відчував себе вільним, чесно і відверто 



поділитися з вами своїми міркуваннями щодо стану світових справ у <…> наш 

час. 

Я з готовністю скористаюсь наданою мені свободою і гадаю, що маю право 

на це, тим більше, що ті честолюбні цілі, які я ставив перед собою у часи своєї 

юності, давно вже досягнуті мною, набагато перевершивши найсміливіші мої 

очікування. 

Водночас, я хотів би підкреслити, що не виконую нічиєї офіційної місії і не 

маю жодного офіційного статусу, тому що говорю винятково від свого імені. У 

моїх словах не слід вбачати нічого, окрім того, що ви почуєте”. 

 

 Ситуаційне завдання 2.  

Протягом 15 хв. підготуйте виступ на тему “Люди різні” та виступіть з ним 

перед групою. Проаналізуйте задіяну стратегію інграціації, рівень 

самомоніторингу, тип поведінки самопрезентації, можливі помилки, які 

дратували аудиторію, структурованість виступу. Визначте, чи досягнута мета 

виступу, чи є виступ ефективним. Сформулюйте рекомендації щодо 

оптимізування підготовки виступу та його здійснення. 

 

 Ситуаційне завдання 3.  

 Протягом 15 хв підготуйте виступ на тему “Успіх” та виступіть з ним 

перед групою. Проаналізуйте задіяну стратегію інграціації, рівень 

самомоніторингу, тип поведінки самопрезентації, можливі помилки, які 

дратували аудиторію, структурованість виступу. Визначте, чи досягнута мета 

виступу, чи є виступ ефективним. Сформулюйте рекомендації щодо 

оптимізування підготовки виступу та його здійснення. 

 

 Ситуаційне завдання 4.  

 Протягом 15 хв. підготуйте виступ на тему “Проблеми сучасної людини” 

та виступіть з ним перед групою. Проаналізуйте задіяну стратегію інграціації, 

рівень самомоніторингу, тип поведінки самопрезентації, можливі помилки, які 

дратували аудиторію, структурованість виступу. Визначте, чи досягнута мета 



виступу, чи є виступ ефективним. Сформулюйте рекомендації щодо 

оптимізування підготовки виступу та його здійснення. 

 

Завдання самоаналізу 

 

1. Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних 

ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона 

Інструкція: користуючись наведеною шкалою, визначте, якою мірою 

кожне прислів’я відображає ваші дії під час конфліктів: 5 – завжди, 4 – часто, 3 

– інколи, 2 – дуже рідко, 1 – ніколи. Опрацюйте результати та визначте 

властиву вам стратегію розв’язання конфліктних ситуацій. 

Проаналізуйте, в яких видах спілкування, та, в якому типі промови 

(інформувальному чи переконувальному) ви можете бути найефективніші. 

1. Від суперечки легше утриматися, ніж потім спекатись її. 

2. Якщо ви не можете примусити людину думати так, як ви робите, то 

примусьте її робити так, як ви думаєте. 

3. Теплі слова розтоплюють холодні серця. 

4. Послуга за послугу. 

5. Давай приходь і подумаємо разом. 

6. Під час суперечки заслуговує похвали той, хто першим замовкне. 

7. Чия сила, того й правда. 

8. Солодкі слова роблять рух уперед легким і приємним. 

9. Краще синиця у жмені, аніж журавель у небі. 

10.  Істина є у знаннях. 

11.  Той, хто б’ється і залишає поле бою, доживає до нової битви. 

12.  Блискуче перемагає той, хто змушує своїх ворогів утікати врозтіч. 

13.  Убий ворога своєю надмірною добротою. 

14.  Чесний обмін думками не приведе до суперечки. 

15.  Ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції, але кожен 

може зробити свій внесок у неї. 



16.  Тримайся подалі від тих, хто не згідний з тобою. 

17.  Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви. 

18.  Добре слово мало коштує та дорого цінується. 

19.  Зуб за зуб – це чесна гра. 

20.  Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істину в 

останній інстанції, збагатиться  від істин, які знають інші. 

21.  Уникайте сварливих людей, вони зроблять ваше життя нещасним. 

22.  Людина, яка не тікає сама, змушує тікати інших. 

23.  М’які слова забезпечують гармонію. 

24.  Хочеш мати хорошого друга – зроби йому щось приємне. 

25.  Відкрито говори про свої конфлікти і йди їм назустріч – тільки це 

зумовить їх найкраще розв’язання. 

26.  Найкращий спосіб залагодження конфліктів – уникати їх зовсім. 

27.  Займаю тверду, рішучу позицію – не можу по-іншому. 

28.  Лагідність перемагає гнів. 

29.  Краще щось, аніж нічого, з того, чого бажаєш. 

30.  Щирість, чесність і довіра – гори звернуть. 

31.  Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі потрібно боротися. 

32.  У світі завжди були і будуть переможці і переможені. 

33.  Вони до тебе з каменем, а ти до них з прихильністю. 

34.  Якщо двоє йдуть на компроміс, то справедливе рішення гарантовано. 

35.  Правди можна домогтися воюючи та виборюючи її. 

 

Опрацювання результатів: відповідно до ключа підрахувати суму балів у 

кожному стовпці  та визначити домінуючу стратегію розв’язання конфліктних 

ситуацій. 

Ключ 

Втеча Примус Згладжування Компроміс Конфронтація 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  



16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  

Разом   Разом  Разом  Разом  Разом  

 

2. Опитувальник асертивності Є. Мерзлякової 

Інструкція: дайте відповідь, на скільки ви згідні (“так”) або не згідні (“ні”) 

з такими твердженнями. Опрацюйте результати та визначте особливості 

готовності до асертивності та її рівень. 

Проаналізуйте труднощі у вашому спілкуванні, які знижують рівень 

асертивності. Визначте, яких принципів “Асертивного біля” вам необхідно 

дотримуватись. 

1. Мене дратують помилки інших людей. 

2. Я можу нагадати своєму другові про його борг мені. 

3. Інколи я кажу неправду. 

4. Я в стані сам про себе потурбуватися. 

5. Мені траплялось їздити, не оплачуючи квитка. 

6. Суперництво є краще за співпрацю. 

7. Я можу замучити себе через дрібниці. 

8. Я людина самостійна і досить рішуча. 

9. Я люблю усіх, кого знаю. 

10.  Я вірю у себе і знаю, що мені вистачить сил здолати нагальні проблеми. 

11.  Людина має завжди бути насторожі своїх інтересів. 

12.  Я ніколи не сміюся над непристойними жартами. 

13.  Я поважаю авторитети та у захваті від них. 

14.  Я нікому не дозволяю маніпулювати собою або змушувати мене робити 

те, чого не хочу. 

15.  Я підтримую будь-яку добру справу. 

16.  Я ніколи не кажу неправди. 

17.  Я досить практична людина. 



18.  Мене пригнічує вже сама думка про можливий неуспіх. 

19.  Я згідний з висловом: “Сам собі не допоможеш – ніхто цього не 

зробить”. 

20.  Друзі мають значний вплив на мене. 

21.  Я завжди правий, навіть якщо моє оточення іншої думки. 

22.  Я згідний з тим, що важлива не перемога, а участь. 

23.  Перш ніж щось зробити, я добре думаю над тим, як це буде сприйнято 

іншими. 

24.  Я ніколи нікому не заздрю. 

 

Опрацювання результатів: за кожну відповідь “так” присвоїти 1 бал, далі 

відповідно до ключа у кожному рядку підрахувати загальну суму балів. 

Визначити рівень асертивності можна так: додати суму балів за шкалами А та 

Б: 

високий рівень асертивності – 12–16 балів, 

середній рівень асертивності – 9–11балів, 

низький рівень асертивності – 0–8 балів. 

Ключ  

Шкала А 1, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 23 

Шкала Б 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 22 

Шкала В 3, 5, 9, 12, 15, 16, 21, 24 

 

Інтерпретація 

Кількість балів за шкалою А свідчить про ступінь довіри людини до себе 

та її готовність бути собою, а також характеризують готовність людини думати 

асертивно. 

Кількість балів за шкалою Б інформують, наскільки активно людина 

обстоює свою життєву позицію, а також характеризує уміння людини діяти 

асертивно. 



Кількість балів за шкалою В є показником реалістичності самооцінки 

власної асертивності людиною. За В ≤ 4 бали – результати є недостатньо чіткі 

для інтерпретації. 

 

 3. Опитувальник самомоніторингу М. Снайдера 

 Інструкція: дайте відповідь, наскільки ви згідні (“так”) або не згідні (“ні”) 

з наступними твердженнями. Опрацюйте результати та за даними табл. 8.2 

визначте рівень самомоніторингу. 

 Проаналізуйте, в якій структурній частині виступу ви можете бути 

найефективніші, а в якій – найменш зрозумілі. Відповідно визначте у плані 

підготовки до виступу, на що вам доцільно звернути більшу увагу. 

1. Мені важко наслідувати поведінку інших людей. 

2. У компаніях я не намагаюся зробити або сказати щось, що має 

сподобатися іншим. 

3. Я можу захищати лише ті ідеї, у які вірю сам. 

4. Я можу зімпровізувати промову навіть за такою темою, в якій зовсім 

не розбираюсь. 

5.  Я думаю, що маю здатність справляти враження на інших та 

розважати їх.  

6. Швидше за все я міг би бути добрим актором. 

7. У групі я рідко буваю в центрі уваги. 

8. У різних ситуаціях та з різними людьми я поводжуся неоднаково. 

9. Навряд чи я досягаю успіху тоді, коли намагаюся сподобатися іншим. 

10.  Я не завжди є такою людиною, якою здаюся іншим. 

11.  Я не змінюю своєї поведінки або думки для того, щоб сподобатись 

іншим. 

12.  Я міг би погодитися бути ведучим на вечірці. 

13.  Я ніколи не мав успіху в іграх, що потребують імпровізування. 

14.  Мені важко змінити свою поведінку для того, щоб підлаштуватися 

під певну людину. 

15. У компанії я надаю іншим можливість розповідати анекдоти і жарти. 



16.  У компанії я відчуваю себе дещо скутим і не можу розкритися 

цілковито. 

17. Я можу казати неправду, дивлячись людині в очі, якщо це необхідно 

для справи. 

18.  Я можу ввести в оману інших тим, що здаюся приязно до них 

налаштованим, тоді як насправді вони мені не симпатичні. 

 

Опрацювання результатів 

За кожну відповідність до ключа нарахувати 1 бал, далі обчислити суму 

балів та визначити рівень самомоніторингу. 

Ключ  

“так” №№ тверджень 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 18 

“ні” №№ тверджень 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 

 

Таблиця 8.2  

Середні значення показників самомоніторингу (за В. Чикер, 2003) 

Вибірка Середнє значення 

Жінки  9,5 

Чоловіки  10,9 

Студенти  10,4 

Особи публічних професій 12,3 

 

ВПРАВИ ТРЕНІНГУ УМІНЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Вправа 1. “Ми схожі” (за Г. Солдатова). 

Інструкція: серед присутніх учасників групи знайдіть людину, з якою, на 

вашу думку, ви чимось схожі (зовнішньо або рисами характеру, звичками, 

уміннями тощо), скажіть про це вголос і передайте цій людині іграшку. І так 

далі. 

Обговорення: якими рисами схожі всі учасники групи? Чи легко знайти у 

людині щось схоже з собою? Подібне чи відмінне легше знайти між нами та 



іншими? Позитивні чи негативні риси зауважили у людей, схожих на нас? Які 

бар’єри для цього потрібно подолати? 

 

Вправа 2. “Герой мультфільму” (авт.). 

Інструкція: з декількох персонажів мультфільмів, казок, літературних 

творів, кінофільмів оберіть двох. Одного, на якого ви вважаєте себе схожими у 

цей період життя, другого − на якого хотіли б бути схожими.  

Обговорення: опишіть обраних вами персонажів та образ, який 

сформувався у їх поєднанні. Наскільки конфліктним є поєднання? Що 

необхідно відкоригувати у новому образі для його більшої реалістичності? 

 

Вправа 3. “Речі, які колись були ...” (за Г. Солдатова, модифіковано 

нами). 

Інструкція: оберіть для розповіді певну річ та складіть про неї розповідь 

так, ніби вона колись була людиною. 

Обговорення: чи відчутним є сум, коли ми говоримо, що люди 

“перетворилися на речі”? Чи є у цього вислову переносне значення? Що 

означає “поводитися з людиною, як з річчю”? Яку поведінку людини можна 

уподібнити до “поведінки” речі? Якими є фактори, що сприяють здійсненню 

нами свідомого, відповідального вибору? 

 

Вправа “Невідомі світи” (за Г. Солдатовою). 

Інструкція: учасники поділяються на дві команди “інопланетян”. Кожна 

команда має придумати назву своєї планети та її мешканців, особливості життя 

та закони, принципи спілкування на планеті, що корисного мешканці планети 

роблять для космосу, якої шкоди завдають, що думають про мешканців іншої 

планети? Коли команди знайомляться та укладають спільну домовленість: 

якими будуть правила спілкування, в яких галузях можуть співпрацювати 

мешканці їхніх планет тощо? 



Обговорення: як би звучали пункти вашого меморандуму “земною” 

мовою, у повсякденному житті? Чи звертають толерантні люди більше уваги на 

позитивні риси свої та інших людей? 
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