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Додаток 5 

Етико-психологічні особливості 

депутатської діяльності
 

 

Депутат місцевої ради є представником інтересів територіальної 

громади. Він обирається на основі загального рівного прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Депутат, 

виражаючи і захищаючи інтереси своїх виборців, виконує низку функцій, 

основною серед яких є представницька. У ході реалізації представницької 

функції депутат постійно спілкується з людьми. Це його виборці, 

представники виконавчої влади, керівники установ та організацій,  

представники малого й середнього бізнесу, учителі, лікарі, пенсіонери, 

інваліди та ін. Кожен із них − це особистість, наділена притаманними 

їй рисами характеру та темпераментом. 

Уміння спілкуватися з людьми, які мають різний вік, стать, соціальний 

статус, зайняті в різних сферах діяльності і перебувають у різних 

емоційних станах, не приходить саме по собі. Цьому потрібно вчитися, 

використовуючи знання різних наук та досвід, накопичений людством. 

Про це має знати кожний депутат, адже він представник територіальної 

громади і спілкування для нього − один з основних видів діяльності. 

Спілкування − це складний, багатоплановий процес установлення 

і розвитку контактів між людьми, що є наслідком їхньої потреби в 

спільній діяльності і включає до свого складу обмін інформацією, 

вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння інших 

людей. 

Із загального визначення поняття спілкування, зробленого групою 

вчених кафедри політології Української академії державного управління 

при Президентові України (див. Політична психологія: Конспект лекцій 

до навчального модуля / Уклад. М. Лагунова, М. Пірен, В. Рехкало. − 

К. : Вид-во УАДУ, 2002. − 64 с.) видно, що спілкування – це, перш за 

все, потреба людей знайти та виробити спільні дії в період якоїсь 

діяльності. Люди контактують між собою в економічній, політичній, 

соціальній, духовній, управлінській та інших сферах діяльності, тому 

спілкування набуває різноманітних форм. Водночас, незважаючи на 

різноманітність та багатоплановість форм стосунків, що склалися між 

людьми, саме спілкування має виражені ознаки. Серед них: 

 установлення та розвиток різних контактів; 

 обмін інформацією; 

                                                           

 Зелинський А. Довідник депутата / А. Зелинський, В. Леонов, Є. Молчанський,  

П. Удовенко. – К. : ІУЕП «Гарант квалі», друк ЗАТ «Поліграфіст», 2003. – 512 с. 
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 вироблення єдиної стратегії і тактики взаємодії; 

 розробка методів та засобів сприйняття і розуміння людей для 

впливу як на індивідів, так і на соціальні групи для формування 

громадської думки та спонукання цих об’єктів впливу до спільних дій. 

Наведені ознаки проявляються в ході встановлення і розвитку 

контактів між людьми, де особлива роль належить культурі спілкування. 

Культура спілкування − це загальна сукупність нормативів, які 

передбачають певні ритуальні правила людських взаємовідносин, наявність 

знань і вмінь, пов’язаних із передачею й обміном інформацією, 

використанням засобів взаємовпливу, створення атмосфери взаємного 

розуміння. Основними компонентами культури спілкування є: 

 комунікативні установки (налаштування на ефективне гуманістичне 

спілкування, готовність вести його на рівноправних умовах); 

 знання основ психології спілкування (норм спілкування, психології 

сприйняття і взаєморозуміння); 

 уміння застосовувати ці знання відповідно до конкретної ситуації, 

норм суспільної моралі, загальнолюдських цінностей. 

Спілкування вимагає від його учасників передусім високої загальної 

культури, а також психологічної культури організації взаємодії та 

взаємовпливу (взаєморозуміння та врахування емоційної сторони 

комунікативного процесу). 

Це потребує дотримання морально-етичних засад спілкування − кодексу 

вироблених людством протягом багатьох століть певних правил, зокрема: 

 ввічливості − уміння поводитися чемно, бути привітним, володіти 

певними правилами поважного ставлення до оточуючих незалежно від 

їхнього соціального статусу, походження, посади, віку тощо; 

 доброзичливості − для налагодження ефективного спілкування 

слід прагнути до створення сприятливої психологічної атмосфери, 

підтримання хорошого психологічного настрою, виявлення максимуму 

чуйності, уваги, привітності, розуміння, підтримки, людяності; 

 уважності − виявляти максимум уваги, уміти слухати людей, 

розуміти їхні потреби, цілі, бажання, настрої, сподівання, пам’ятати 

мудрий вислів про те, що істина часто не в устах того, хто говорить, а 

у вухах того, хто слухає; 

 самокритичності − бути вимогливим до себе, критично оцінювати 

свої дії, вчинки, не боятися визнавати помилки, правильно сприймати 

поради, пропозиції, критику; 

 чесності й порядності − бути чесним, скромним, порядним, мати 

власну гідність та не принижувати гідність інших людей, завжди 

дотримуватись обіцянок і домовленостей, за будь-яких обставин зберігати 

самоконтроль; 
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 справедливості й об’єктивності в оцінці дій і вчинків людей, 

їхніх ділових, людських рис; 

 тактовності − дотримуватися певної міри у відносинах із людьми, 

як писав у своїй книзі «Про закони і правила належного ведення 

диспуту» архієпископ Ф. Прокопович (XVIII ст.): «Міра у всьому − 

найкраща річ»; 

 гуманності, чуйності, людяності. Дані багатьох обстежень свідчать 

про те, що грубість, нетактовність, несправедливість сприяють форму-

ванню негативного психологічного клімату в процесі спілкування. 

Засноване на таких правилах спілкування створює атмосферу взаємо-

розуміння, взаємоповаги, довіри. 

Особливості спілкування учасників виборчого процесу. Організація 

виборчого процесу вимагає від його учасників умінь і здібностей ясно 

висловлювати і грамотно відстоювати свою точку зору, вести публічні 

дебати, переконувати, впливати на думки і вибір людей. Це передбачає 

наявність психологічної готовності до виступу на великих зібраннях, 

мітингах, телебаченні. 

Для того, щоб ефективно впливати на думки, переконання, почуття 

виборців (які не в останню чергу визначають їхній вибір), треба вміти не 

лише правильно, змістовно, переконливо, дохідливо доносити передвиборні 

програми, але, що не менш важливо, володіти високою культурою 

спілкування в цих особливих умовах. 

Історія українського народу демонструє зразки такої культури 

спілкування (козацька рада, віче), приклади вміння досягати суспільної 

злагоди, спільно слухати, поважати різні думки й погляди. У «Повчанні» 

В. Мономаха своїм дітям, наприклад, читаємо: «... для того, щоб мудро 

правити, необхідно... мати душу чисту та непорочну..., бесіду лагідну 

і дотримання слова Господнього..., ... не шаленіти словом, не засуджу-

вати мовою, ... поводитися благочестиво, … не забувати того доброго, 

що ви вмієте, а чого не вмієте, тому навчайтесь, ... жодної людини не 

пропустіть, не привітавши її і не подарувавши їй добре слово...». 

Ділове спілкування значною мірою залежить від того, як воно 

здійснюється. Найбільший ефект, на думку психологів, досягається 

поєднанням вербального (словесного) і невербального компонентів 

спілкування. 

Вербальний компонент спілкування − це словесний його зміст. 

Учасникам виборчого марафону постійно доводиться виступати перед 

різними за кількістю групами людей, у різних аудиторіях, у різний час. 

Усі ці обставини, безумовно, мають враховуватись, проте слід 

виділити низку загальних психологічних засад організації публічного 

виступу. 
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По-перше, кожен вихід перед аудиторією повинен бути ретельно 
підготовленим. Як правило, це має бути або повний текст, або тези 
виступу. Виступ повинен мати конкретну, чітко поставлену мету, а не 
бути «про все і ні про що конкретно». Правда, існує й інша крайність − 
перенасичення промови фактами, цифрами, гаслами. Така подача 
матеріалу стомлює увагу слухачів. Найкращий варіант − «золота 
середина». 

По-друге, культура вербального спілкування передбачає дотримання 
вимог чіткості, виразності, лаконічності, зрозумілості як самого виступу, 
так і окремих його речень, фраз. Як правило, важко сприймаються, а то 
й зовсім не сприймаються великі, громіздкі речення зі складною 
граматичною конструкцією. Зміст виступу повинен бути простим і 
доступним для широкої аудиторії. Як писав М. Чернишевський, людина, 
яка говорить нашою мовою − наша людина. 

По-третє, краще сприймається промова, насичена яскравими, такими, 
що запам’ятовуються, прикладами, фактами, ілюстраціями і навіть 
гумором. Психологи вважають, що це сприяє кращому розумінню оратора 
і формуванню психологічно сприятливого клімату в аудиторії, що є 
досить важливим для позитивного сприйняття того, хто виступає. 

По-четверте, викладаючи тези виступу, слід постійно підкреслювати 
головні з них, акцентуючи на них особливу увагу. Варто використо-
вувати відомий у психології «ефект краю» − якщо ви хочете, щоб вас 
почули, – скажіть про це на початку, а якщо хочете, щоб запам’ятали, − 
скажіть про це наприкінці. 

Важливою складовою публічного виступу є голос, тобто пара-
вербальний компонент. Для того, щоб виступ позитивно сприймався 
аудиторією, голос оратора теж повинен бути пристосованим до 
конкретного середовища. Говорити слід не занадто голосно (це, як 
правило, дратує людей і свідчить про агресивність оратора), але й не 
ледь чутно (так, щоб аудиторія чула, а не прислухалася і вгадувала, 
про що говорять). 

Не слід виступати байдуже. Мова оратора має бути щирою, довірливою, 
переконливою, із добрими, приємними інтонаціями, гарною за тембром, 
виваженою за темпом, м’якою, розважливою, чітко артикульованою 
(оратора повинні розуміти, а не здогадуватися). 

Для того, щоб досягти позитивних результатів у стосунках із людьми, 
учасники виборчого марафону повинні володіти не лише словом, але й 
різноманітними засобами невербального спілкування, які, на думку 
науковців, становлять від 60 до 80 % сприйняття інформації. Це перш 
за все: 

 жест, поза, міміка, через які передається емоційний стан людини 
і які, за свідченням учених, дають додаткову інформацію про людину, 
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її стан, почуття, ставлення до оточуючих і до змісту вербального 
повідомлення. Слід демонструвати переважно жести відкритості, 
щирості, доброзичливості; 

 спрямованість і частота погляду, тривалість зорового контакту. 
Позитивно сприймаються люди, які демонструють прямий, відкритий, 
доброзичливий погляд, не уникають зорового контакту, проявляють 
зацікавленість та інтерес до тих, із ким спілкуються; 

 особливості вимови, тембр голосу, його висота, сила, темп, 
правильність і простота слів, тональність, живість мови; 

 просторова територія, що встановлюється між людьми, фактор 
використання свого й чужого простору. 

Невербальний компонент спілкування в поєднанні з вербальним 
(словесним) має важливе значення в процесі комунікації, оскільки вказує 
на ставлення учасників спілкування один до одного, дає підстави 
робити певні висновки про людей, їхній стан, психологічні риси, 
наголошувати на важливих моментах того чи іншого повідомлення. 

Психологи вказують на те, що існують певні умови, які сприяють 
ефективній психологічній взаємодії. Це, зокрема: 

 подібність основних життєвих позицій і цінностей учасників 
комунікативного процесу; 

 наявність потреби в співробітництві та співпраці зацікавлених 
сторін; 

 прийнятна взаємна поведінка суб’єктів спілкування. Виборчий 
процес безпосередньо пов’язаний також із публічними дебатами. Культура 
спілкування тут передбачає наявність умінь і навичок правильного 
ведення дискусії й суперечки. Як свідчить практика публічних дебатів, 
їхні учасники здебільшого не дотримуються психологічних правил 
ведення дискусій і часто доводять свою правоту не логікою, а образами, а 
то й рукоприкладством. 

Пропонуємо деякі з психологічних правил суперечки, яких повинні 
дотримуватись учасники дебатів: 

 не варто сперечатися з приводу дрібниць, в іншому разі поза 
увагою залишаються дійсно важливі проблеми, які потребують чи то 
оцінки, чи то вирішення; 

 не слід гарячкувати, слід доводити свою правоту спокійно і 
виважено (як правило, виграє в суперечці той, хто виявляє більшу 
витримку, оскільки при цьому його думка працює більш спокійно); 

 під час суперечки не слід залишати поза увагою головні 
положення, із приводу яких відбувається суперечка; 

 варто з повагою ставитися до чужих думок, навіть у разі їх явної 
неправильності, не проявляючи при цьому різких, дошкульних виразів, 
насмішок, сарказму; 
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 необхідно стежити за тим, щоб у доказах, що використовуються, 

не було суперечностей; 

 якщо є вагомі докази чи заперечення, то не слід починати саме з 

них. Спочатку приводять не такі важливі докази, а найпереконливіші 

залишають на завершення дебатів; 

 важливо враховувати не лише свою точку зору, але й точку зору 

противника. Однаково соромно не знати того, що захищаєш, як і того, 

на що нападаєш. 

При цьому важливим є дотримання миру, спокою і скромності. 

Спілкування − це наука й мистецтво. Тут однаково важливими є як 

природні здібності людей, так і постійне навчання. Якось Наполеона 

попросили визначити найважливіші, на його думку, складові успіху. 

Відповідь його була лаконічною і простою: «Практика, практика, 

практика!». 

Отже, щоб завоювати довіру електорату і здобути перемогу на 

виборах, необхідно не тільки знати його проблеми, знати чим живуть 

представники різних вікових категорій та суспільних груп населення, а 

й уміло використовувати ці знання на зустрічах із виборцями. До 

кожної зустрічі необхідно готуватися і розмовляти з виборцями їхньою 

мовою. Чільне місце за такої підготовки посідає психологічна 

налаштованість на таку співбесіду та вміння вибрати відповідний 

«психологічний одяг». 

Ваш «психологічний одяг». Народна мудрість донесла до нас 

вислів: «Зустрічають за одягом...». Чого ми тільки не робимо, щоб за 

одягом нас сприйняли якнайкраще і ми сподобалися оточуючим. А 

чому б нам не подбати про свій «психологічний одяг»? За ним нас теж 

зустрічають. 

На думку американського психолога Е. Берна, у кожній особистості 

живе три людини, і кожна з них по-своєму сприймає світ і те, що 

бачить. Він назвав їх Батько, Дитина, Дорослий. Тобто кожен із нас 

виступає в трьох іпостасях. 

Батько − це наша система життєвих стереотипів, тих, що ми в себе 

увібрали з молоком матері, а також тих, що сформувалися потім у 

процесі виховання. Тобто це система уявлень про те, як необхідно 

поводити себе в тій чи іншій ситуації. Батько охоплює сферу «потрібно». 

Це той, хто з задоволенням повчає інших, командує, постійно до 

чогось чіпляється, той, кому важко догодити, хто завжди буркоче. 

Дитина − сфера емоцій, гумору, творчості, почуття власної гідності, 

любові і т. ін. Багатьом із нас відомі надзвичайно емоційні люди, 

настрій яких змінюється від однієї крайності до іншої за декілька 

хвилин, примхливі, дуже запальні, гарячі, підозрілі, недовірливі і т. ін. − 
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це люди з надзвичайно розвинутим, неконтрольованим станом Дитини 

і навпаки, той, у кому Дитина дуже слабко виражена або скута 

розумом, може отримати назву «людини без радості». Отже дитина − 

це сфери «хочу». 

Дорослий − сфера знання, інформації, самостійного прийняття рішень, 

системного аналізу. Дорослий виступає своєрідним носієм урівноваження 

між «потрібно» Батька та «хочу» Дитини. Дорослий − це сфера 

«можливо» (може бути), «розумно». Тепер щодо оптимізації спілкування. 

Найбільш виважено та спокійно спілкування проходить, якщо з обох 

сторін у ньому бере участь Дорослий. Уміння «включити» Дорослого − 

це здатність об’єктивно оцінювати людей і ситуацію, не піддаватися 

забобонам Батька та ілюзіям Дитини. 

Коли ми з кимось зустрічаємось, нас оцінюють усі три людини, що 

живуть у ньому: Батько, Дитина, Дорослий. Аналогічно оцінюємо 

інших і ми. Уявімо таку ситуацію. Ви проводите прийом громадян з 

особистих питань. До кабінету заходить молода жінка. Духмяні 

парфуми, що навіяли знайомий аромат коханої, мимоволі викликають 

приємні асоціації-спогади. Зовні жінка теж дуже пригожа (Дитина, що 

живе всередині Вас, уже виставила оцінку, звичайно позитивну). 

Ви ще знаходитесь під першим враженням і не встигли нічого 

сказати, а відвідувачка сама сіла на стілець, що стоїть поряд із Вашим 

столом, енергійно закинула ногу за ногу і свою валізу поставила на 

Ваші папери, що лежать на столі. «Так же не роблять!» − промайнуло 

в голові. Це подав свій обурений голос Батько. Подумки він сказав:  

«Так не роблять!», «Які манери!», «Це непристойно!». Саме в такій 

невиразній формі сприймаються норми поведінки, моралі, етики тощо. 

Згадаймо материнське: «Хороші хлопчики себе так не поводять!». Тут 

Ви помічаєте, що відвідувачка в дуже короткій сукні, а її ноги занадто 

високо оголені. «Одяг не підходить для відвідувача з особистих 

питань», − знову голос Батька. 

Жінка ще нічого Вам не сказала і не попросила, а ставлення до неї 

вже сформувалося. Зробили це найбільш швидко реагуючі і найменш 

усвідомлювані частини Вашого «Я» − Батько і Дитина. 

Відвідувачка щось говорить про свої сімейні негаразди та пов’язані 

з ними матеріальні проблеми, показує необхідні документи, а Ви ще 

перебуваєте під впливом першого враження і тільки поступово починаєте 

сприймати те, що вона каже. Саме в цей момент «включився» Дорослий. 

Незважаючи на значні зусилля, вам буде важко об’єктивно сприймати 

й оцінювати інформацію і прохання відвідувачки. Так чи інакше, Вам 

треба прориватися крізь емоційний капкан протиріч першого враження, 

сформованого в Батька та Дитини. А якщо, наприклад, у Батька є 
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забобони щодо моральності сімейних стосунків (необхідно спочатку 

прожити одруженим понад 20 років, щоб розумітися в цьому), то 

прохання чи звернення жінки приречене на провал. Наскільки правильно 

й аргументовано вона б не переконувала, оцінка Батька: «Вона ще за 

молода, щоб так про це розмірковувати!», − буде домінантною. 

Найбільшого успіху в спілкуванні досягає той, хто вміє привабити 

до себе Батька співрозмовника і − особливо! − зробити приятелем його 

Дитину. Якщо ж ми якось порушили звичні норми Батькового спів-

розмовника і стереотипи поведінки або чимось зачепили його Дитину, 

то спрацює в кращому випадку неприязне (вороже) ставлення, у 

гіршому ж − ворог на все життя. Ображена Дитина прагне до помсти і 

з особливим задоволенням робить це таємно. Не випадково головний 

висновок із теорії Е. Берна: «Заради Бога, не бийте Дитину!». 

Отже, основний висновок можна зробити такий: робіть «подарунки» 

Дитині і не дратуйте Батька у своєму співрозмовникові. 

Три «плюси» у Вашій кишені. Людський досвід спілкування 

підтверджує, що основа ставлення співрозмовника до нас закладається 

в перші 15 секунд спілкування з нами. 

Щоб вдало пройти через «мінне поле» за перші 15 секунд, необхідно 

використати Правило трьох «ПЛЮСІВ». 

Фахівцями помічено: щоб від самого початку знайомства або 

бесіди привабити до себе співрозмовника, необхідно дати йому, як 

мінімум, три психологічні «плюси». Іншими словами, тричі зробити 

приємний «подарунок» його Дитині (те ж стосується і завершення 

розмови або зустрічі). 

Людство виробило багато можливих «Плюсів», але найбільш  

універсальні серед них: 

 комплімент; 

 посмішка; 

 ім’я співрозмовника; 

 підняття його значущості. 

Особи, які вміють дотепно це робити, дарують частину свого тепла 

співрозмовнику, роблять його життя дещо радіснішим і кращим. На 

жаль, люди, що вміють їх робити − така ж екзотика, як динозаври, що 

вимерли мільйони років тому (може вони тому й вимерли, що не вміли 

дарувати один одному душевне тепло). І якщо бідних тварин уже не 

повернути, то навчитися робити компліменти досить реально. Тим 

паче, що це вигідно нам самим. 

На перший погляд, комплімент − найпростіше в спілкуванні. Але 

зробити його дотепно, майстерно – мистецтво вищого ґатунку. Сказане 

в лоб «Яка Ви сьогодні гарна!» може призвести до зворотного ефекту. 
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Будь-яка жінка може обуритися: «Як? Тільки сьогодні?!». А чи легко 

зробити комплімент чоловікам, яких, мов би то, не прийнято хвалити 

за красу? 

Основні типи компліментів: 

Опосередкований (непрямий) комплімент. Ми хвалимо не самого 

співрозмовника, а те, що йому найбільш до вподоби: мисливцю − 

гвинтівку, «звихнутому» на собаках − його улюбленця, батькам − 

дитину і т. ін. Достатньо, зайшовши до жінки-керівника в кабінет і між 

діловою розмовою підмітити, з яким смаком підібрано меблі і 

як комфортно в кабінеті почуваєш себе, щоб заробити цим деяку 

прихильність (повагу) до себе. 

Комплімент «мінус − ПЛЮС». Ми даємо спочатку співрозмов-

нику маленький «мінус», а потім величезний «ПЛЮС». Наприклад: 

«Мабуть, я не можу сказати, що Ви хороший працівник... Ви просто 

незамінний для нас спеціаліст!». Після «мінуса» людина розгубилася, 

готова вже обуритися, а тут на контрасті говориться дуже похвальне 

для неї. Психологічний стан у цьому разі нагадує відчуття людини, що 

балансує на краю прірви: спочатку жах від думки про смерть, а потім 

несказанна радість: «Живий!!!». Психологи вважають такий комплімент 

найбільш емоційним, що врізається в пам’ять, але, як і все сильно-

діюче, він ризикований. Якщо «мінус» переважить «ПЛЮС», наслідки 

можуть бути непередбачуваними. 

Комплімент-порівняння. Співрозмовник порівнюється з кимось 

(чимось), що є найприємнішим, найулюбленішим для того, хто робить 

комплімент. Наприклад: «Я хотів би мати такого ж відповідального 

сина, як Ви!». Цей комплімент найтонший і найбільш приємний для 

людини. Але рамки його застосування обмежені: 

 щоб комплімент не був штучним (фальшивим), необхідними є 

близькі й довірливі стосунки між співрозмовниками; 

 Ви маєте знати, наскільки важливим для співрозмовника є той 

(те), із ким (чим) Ви його порівнюєте. 

Комплімент-критика. Мета критики − змінити поведінку або 

діяльність іншої особи на краще, а не просто зіпсувати їй настрій, 

принизити, розчавити. «Зрівнявши з землею» людину (що інколи ми 

спостерігаємо в дійсності), можна примусити її зробити щось так, як 

нам хочеться, але ніколи потім вона не буде охоче робити подібне за 

власним бажанням. Це не є продуктивним і бажаним результатом 

критики. Тут доцільно використати такий спосіб. За формою робиться 

комплімент, а за змістом − критика. «Петренко, Ви просто підкупляєте 

мене своєю точністю! Ви завжди приходите на роботу о 9:15!». 
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Комплімент «Це завдяки Вам». Найскладніше в компліменті −  

це відповісти на нього з гідністю і вчасно. Комплімент не можна 

повернути, як заборговану «десятку» після отримання зарплати. Це 

необхідно зробити негайно, бо співрозмовник, хоч і не образиться, але 

іншим разом не захоче робити Вам комплімент. 

Загальна схема може бути такою: «Це завдяки Вам!». Усе мистецтво 

полягає в умінні виразно і щиро промовити цю фразу. «Мене милує 

(захоплює) Ваша дотепність! Важко бути іншим, знаходячись поряд із 

людиною, яка вміє так доречно й тактовно жартувати, як Ви!». 

Інакше кажучи, необхідно повернути психологічний «плюс» тому, 

хто його зробив Вам. При цьому важливо похвалити співрозмовника за 

його позитивні риси, а не за те, що він такий добрий: похвалив нас, 

помітив щось хороше в нас тощо. 

І головне: цінність компліменту полягає в його щирості. Нещирий 

комплімент − це вже витончене знущання або глузування. 

Ціна посмішки. Погляньте навколо себе і майже завжди Ви 

побачите заклопотаних людей, які про щось своє думають, щось 

роблять, кудись поспішають. Через свої турботи їм ніколи поговорити 

один з одним, як кажуть, «відкритись». Це стосується і керівників 

різних установ та відомств, і пересічних фахівців. А тут підходить до 

Вас людина з посмішкою на вустах. Вона дає Вам великий «ПЛЮС» 

адже вона теж мешкає в цьому місті, має свої проблеми, але побачила 

Вас і привітно посміхнулася, − це ознака того, що людина рада 

зустрічі. Напівсвідомо Ви відчуваєте тепло: «Мене не просто помітили 

серед натовпу перехожих, мене впізнали, мені посміхнулися, раді 

зустрічі зі мною». Ваше «Я» отримало задоволення, насолоду. 

Посмішка − ознака доброго ставлення до співрозмовника, психо-

логічний «ПЛЮС», відповідь на який − позитивне ставлення до нас. 

Зробимо висновок: 

 посміхатися корисно; 

 щира, доброзичлива посмішка не може зіпсувати жодне обличчя, 

здебільшого робить його більш привабливим та викликає почуття 

довіри до особи, що так щиро посміхається; 

 чарівна посмішка жінки дає більший ефект, ніж кілограм найдо-

рожчих парфумів; 

 посмішка нічого не коштує, але багато може дати. Вона збагачує 

тих, кому адресована, і не збіднює при цьому тих, хто нею обдаровує. 

Вона триває одну мить, а в пам’яті залишається надовго. 

Ім’я співрозмовника. Хто з нас може похвалитися, що пам’ятає 

імена та по батькові всіх своїх знайомих? А може хтось хоче сказати, 
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що йому неприємно, коли малознайома людина під час повторної 

зустрічі називає його ім’я або на ім’я та по батькові? 

Кожна особа хоче залишити свій слід на Землі і завдяки йому жити 

в пам’яті нащадків. Але всі роблять це по-різному. Одні пишуть вірші 

та музику, інші роблять відкриття в науці, а є й такі, що видряпують 

своє ім’я на скелі чи паркані. За зовнішніх відмінностей сутність цих 

дій спільна: бажання залишити в пам’яті людей своє ім’я. Заради цього 

ми готові багато що зробити. 

Висновки-поради: 

 навіть просте звучання імені має великий вплив на людину. 

Тому під час виникнення міжособистісних конфліктів, щоб зняти їх 

гостроту, люди підсвідомо починають частіше звертатися до опонента 

на ім’я. Робіть це усвідомлено; 

 якщо в суперечках на мітингах, зборах чи ранкових п’яти-

хвилинках, де кожний відстоює свою точку зору, частіше називати 

своїх опонентів на ім’я, можна дійти згоди значно частіше і скоріше. 

Тому що, здебільшого, нам важливо не стільки відстояти свою 

позицію, скільки побачити, що люди до нас прислуховуються і почути 

при цьому своє ім’я; 

 керівник, який хоче справити гарне враження на своїх підлеглих, 

перед зустріччю з ними має проглянути список своїх працівників, а в 

разі потреби й занотувати їхні імена. На людей справляє незабутнє 

враження, якщо керівник вищого рангу в присутності всього колективу  

не тільки привітається за руку, а й назве працівника на ім’я та по 

батькові. Звичайно, якщо після такого привітання керівник звернеться 

з якимось проханням до цього співробітника, то останній буде вважати 

за честь якісно виконати це прохання; 

 якщо Ви прийшли на прийом до керівника, з яким ще не 

знайомі, у Вас завжди є можливість звернутися до нього на ім’я. 

Майже в кожного керівника є секретар, зверніться до неї і взамін на 

Вашу посмішку вона скаже ім’я свого начальника; 

 після такого звернення на ім’я та по батькові керівник буде 

спішно думати, де й коли з Вами знайомився. А це вже є важливий 

«ПЛЮС»: перед ним не просто якийсь докучливий відвідувач, яких він 

за день бачив десятки, а знайома людина (правда, не зрозуміло − яка?); 

 стати в пригоді нам може ім’я під час вітання. «Доброго ранку, 

Ігоре Володимировичу!», сказане навіть мимохіть малознайомому, 

значно ліпше, ніж коротке «Здрастуйте!», а тим паче − простий кивок 

голови; 

 згадаймо правило трьох «ПЛЮСІВ», відповідно до якого, перш 

ніж розпочати розмову, потрібно зробити співрозмовнику хоч би три 
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рази приємне. Одним із таких універсальних «плюсів» є звернення до 

нього на ім’я. 

Пам’ятайте, що ім’я людини − це найвища насолода і найважли-

віший для неї звук будь-якою мовою. 

Велич співрозмовника. Нам усім хочеться почувати себе значущими, 

щоб хоч щось хоч трішечки залежало від нас, нашого рішення або 

поради. Хто з нас не бував у ситуації, коли чиновник зовсім 

невисокого рангу, чи-то в готелі, ЖЕКу або секретар керівника 

установи чи закладу, відмовляв у нашому проханні, посилаючись на 

чергову інструкцію, що суперечить здоровому глузду? 

І часто складається враження, що такий чиновник отримує 

задоволення, спостерігаючи нашу безпорадність. А воно так і є. Він 

дійсно отримує насолоду − насолоду від усвідомлення особистої 

значущості, підтвердження якої він не може отримати іншим шляхом, 

як заборонити або не дати можливості нам здійснити бажане. Хоч 

маленька, але влада! 

Отже: 

1. Потреба відчувати свою значущість − одна з природних і 

характерних людських слабкостей, притаманних усім людям тією чи 

іншою мірою. Інколи достатньо дати людині можливість усвідомити 

особисту значущість, щоб вона з радістю погодилась зробити те, що 

ми просимо. Але тут є застереження. Використовуючи цей спосіб, 

зберігайте почуття міри, щоб не викликати збентеження в співроз-

мовника. 

2. Кожний керівник чи співробітник хоче, щоб інші цінували його 

працю, визнавали його зайнятість, необхідність та незамінність. Тому 

ніколи не зашкодить у звертаннях до нього вибачитись за те, що Ви 

відволікаєте його від важливих справ, хоч виконання Вашого прохання 

і входить до службових обов’язків його працівника. Застосовуючи цей 

метод, визнаючи складність роботи, яку виконує цей співробітник,  

ми його обеззброюємо. Людина починає відчувати, що вона ніби 

зобов’язана нам: ми дали їй «ПЛЮС», а його потрібно повернути. 

3. Якщо Ви знаєте, що саме від цього конкретного співробітника 

залежить вирішення Вашого питання, то заздалегідь дізнайтесь, у 

якому кабінеті і за яким столом він розміщується, і йдіть прямо від 

дверей до нього з виглядом стурбованої людини, щоб він це побачив і 

одразу відчув свою значущість. 
4. Засобів підняття значущості співрозмовника є досить багато. 

Вони вибираються відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні. 
Але є й універсальні, так би мовити, чарівні. Наприклад: «Я хотів би з 
Вами порадитися!». Люди читають ці слова так: «Зі мною хочуть 
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порадитись. Я потрібний! Я щось значу! Що ж, чому б і не допомогти 
цій людині?». Звичайно, ця фраза − загальна формула. Усе мистецтво 
полягає в умінні її використати, знайти найбільш підходящі до ситуації 
слова. Головне − щиросердно попросити в співрозмовника допомоги. 

5. Як сказав один розумний чоловік: «Не бійся ворогів, що відверто 
нападають на тебе. Бійся друзів, які підлещуються до тебе». Підняття 
значущості співрозмовника може стати універсальним ключем до його 
душі, тільки якщо це робиться щиро. Захоплення, втрата щирості 
перетворюються здебільшого в надмірні лестощі, що може викликати 
негативну реакцію. 

ПРО ЖІНОК. Співати дифірамби жінці до весілля − це питання 
прихильності. Але співати їй дифірамби після одруження − це вже 
питання необхідності, більше того − особистої безпеки. 

ПРО ЧОЛОВІКІВ. Говоріть із чоловіком про нього самого і він 
буде слухати Вас годинами. 

Отже, ми доклали чимало зусиль, щоб надати процесу спілкування 
з людьми більш керованого характеру, спрямувати цей процес на 
досягнення позитивного результату. Якщо депутат розуміється на 
психологічних проблемах, спостережливий, уважний, то він зуміє в 
розмові з людиною заспокоїти її і надати допомогу у вирішенні 
проблеми, зможе більш успішно діяти в інтересах своїх виборців. Але 
слід також мати на увазі, що прийти на прийом або зустріч із 
депутатом виборця спонукала якась проблема, що хвилює. А це 
означає, що людина перебуває у відповідному емоційному стані. 

 

ЕМОЦІЇ ТА ЕМОЦІЙНІ СТАНИ 
 

Спочатку уточнимо деякі психологічні категорії. 
Емоції − це специфічна форма взаємодії людини з довколишнім 

світом, спрямована на пізнання цього світу та свого місця в ньому 
через самого себе у формі переживань. Ця специфічність виявляється в 
суттєвих властивостях позитивного й негативного полюсів емоції, 
наявності полярності приємного і неприємного, протилежності напруження 
й розрядки, збудження та пригніченості. Емоції виявляються в різно-
манітних периферичних змінах, що відбиваються на всіх процесах, від 
яких залежить життя організму. Периферичні зміни, що охоплюють 
організм людини в емоціях, мають і зовнішнє вираження в характер-
них рухах: 

 міміці (виразних рухах обличчя); 

 пантоміміці (виразних рухах усього тіла); 

 фізіологічних реакціях (судинних, дихальних, секреторних); 

 голосових реакціях (інтонації та тембрі голосу). 
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Виразні рухи виражають фізіологічну реакцію, яка супроводжує 

замкнений світ внутрішніх переживань. 

Емоційні переживання виражаються не лише в сильних рухах, а й у 

мікрорухах (тремтіння рук, реакції зіниць очей). 

Найвиразніше переживання виявляються в очах (існує до 85 відтін-

ків − живі, ніжні, холодні тощо) і в голосі (у випадках печалі він глухий, 

страху − покірний). «Говори, щоб я міг тебе бачити», − говорив Сократ. 

Класифікація емоцій. До основних, або фундаментальних, емоцій 

належать ті, що є природженими. Опишемо їх відповідно до 

класифікації, наведеної в книзі К. Ізарда «Емоції людини». 

Інтерес. Зацікавленість − це вибіркове ставлення особистості до 

об’єкта через його життєве значення й емоційну привабливість. Інтереси 

(зацікавленість) людей характеризуються в основному постійністю і 

силою. Сильний і стійкий інтерес спонукає людину до активності, 

подолання перешкод, робить цю діяльність приємною. 

Радість. У радості обличчя «розквітає», стає усміхненим: куточки 

губ піднімаються доверху, біля очей збираються характерні зморшки. 

Радість не тільки зміцнює соціальні зв’язки, але й посилює сприйняття, 

мотивацію, сприяє формуванню впевненості й мужності; вона заспокоює 

та відволікає. 

Подив (здивування). Короткотермінова й чітко визначена емоція, 

яка виконує функції виведення нервової системи з того стану, у якому 

вона в цей момент перебуває, і пристосування до нових умов. Міміка 

здивування проста й легко відтворюється (широко розкриті очі та рот). 

Дистрес. Печаль, страждання, горе − усе це вияв дистресу, найбільш 

поширеної негативної емоції. Типовими ознаками її є моторна 

загальмованість, пригніченість, небажання діяти, стурбованість, «нещас-

ливий» вираз обличчя. 

Відраза (огидливість). Виявляється в «огидливій» міміці, язиці 

«човником», відвертанні голови, зморщенні носа. Огидливість часто 

викликає реакцію гніву і немовби виправдовує її. 

Гнів. Виражається в людини насупленням (зсуненням) брів, відтопи-

ренням губ, виставленням уперед нижньої губи, стисканням кулаків, 

сильній жестикуляції, розмахуванні руками. За більш сильного вияву 

гніву (розлюченості, лютості) очі «вилазять» з орбіт і сильно блищать, 

обличчя червоніє, розширені ніздрі тремтять, дихання ускладнюється 

(переривчасте), голос стає хриплим. Змінюється рот: він скривлюється 

в один бік, оскалюються зуби, з’являється піна. Волосся часто «стає 

дибом». 

Презирство (зневага). Характеризується відкиданням голови назад, 

нахмуренням брів, опусканням повік; рот скривлює іронічна посмішка, 
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жести (руки) набувають характеру відштовхування; з’являються 

насмішкуваті інтонації в голосі, сарказм. 

Страх (боязнь). Ця емоція може виникнути ще в період народження. 

Адекватно імітувати вираз страху не вдається в жодній віковій групі. 

Найбільш загальними характеристиками вияву страху є такі: побіління − 

почервоніння шкіри, переривчасте дихання, широко розкриті очі, 

тремтять кінцівки, змінюється голос. 

Сором. Це соціальна емоція надбудована, як вважають деякі дослід-

ники, над природженим страхом (боязню). Сором переживається як 

страх (боязнь) осуду. Із соромом тісно пов’язані несміливість і 

сором’язливість; багато вчених вважають, що це вияви однієї й тієї ж 

емоції. Сором характеризується такими фізіологічними реакціями: 

підвищене серцебиття, почервоніння шкіри, інколи спазм у шлунку. 

Для несміливих (сором’язливих) людей характерна реакція уникання 

соціальних контактів. 

Відчуття провини. К. Ізард розділяє почуття сорому та провини: 

соромно буває через будь-які помилки, а почуття провини виникає в 

разі порушення моральних та етичних норм. Зовнішньо вираження цієї 

емоції в людини, яка переживає провину, менш виразне, ніж у людини, 

охопленої почуттям сорому. Відчуваючи провину, людина низько 

схиляє голову, відводить очі, інколи скоса кидає погляди на того, хто 

звинувачує, червоніє. 

 

СТРЕС У ДЕПУТАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Організаційні процеси та події не завжди розвиваються послідовно 

та за планом. Депутат часто має справу з вирішенням складних питань в 

умовах неясної перспективи. Це напружена діяльність, і кожна людина, 

яка пов’язана з депутатською діяльністю, може зазнавати стресів. 

Стрес − термін, який використовується для позначення широкого 

кола станів людини, що виникають у відповідь на різноманітні дії 

довкілля. Стрес викликають певні фактори − стресори. Розрізняють 

фізіологічні стресори − значне фізичне навантаження, висока та низька 

температура, біль, ускладнене дихання та психологічні стресори − 

погроза, образа, інформаційне перевантаження і т. ін. Стрес може 

впливати на діяльність людини як позитивно, мобілізуючи її, так і 

негативно, аж до її повної дезорганізації. Тому оптимізація будь-якого 

виду діяльності повинна включати комплекс заходів щодо запобігання 

та нейтралізації стресів. 

Щоб запобігти саморуйнуванню, потрібно вміти ефективно управляти 

собою та своїм станом. 
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Якщо Ви відчуваєте зниження своєї працездатності в першій 

половині дня, почуваєте себе загальмованим, у Вас відсутній апетит та 

наявне хронічне невисипання, то, на думку провідного вітчизняного 

спеціаліста зі здорового способу життя, професора Г. Опанасенка, 

потрібно «струснути» свій організм. У людини є такі біологічно активні 

речовини (ендорфіни), які здатні покращити настрій та підвищити 

тонус. Зростання рівня ендорфінів в організмі можна забезпечити: 

 фізичними навантаженнями − той, хто регулярно займається 

фізичними вправами, практично не відчуває депресії; 

 нормальним харчуванням − корисна, смачна їжа та врегульоване 

харчування знешкоджує психоемоційний стрес; 

 регулярним сексом − саме під час сексу виробляється ціла низка 

біологічно активних тонізуючих речовин; 

 активним відпочинком − субота – шашлик на природі, неділя – 

басейн або сауна. 

Важливим є не тільки зняття депресивного стану, але і його профі-

лактика. Усунути численні неприємності неможливо, а ось уникнути 

шкідливого впливу стресорів дозволяє вміння управляти собою та 

своїм станом. Один із кращих інструментів для пом’якшення великих 

та маленьких криз − фізична та психічна техніка розслаблення. 

Наукові дослідження довели, що люди частіше за все нейтралізують 

повсякденні стреси так: 

 діляться своїми переживаннями з друзями або родичами; 

 переключаються на справу, яка дає задоволення; 

 намагаються виспатися; 

 використовують процедури, які покращують самопочуття (душ, 

прогулянка, смачна вечеря). 

Розповідь про неприємності другу або близькій людині не тільки 

мінімізує психологічні страждання, а й допомагає побачити проблему з 

іншого боку та знайти її практичне вирішення. 

Якщо Ви розлючені, що готові закричати, порахуйте про себе до 

десяти. Допомагає у таких випадках чашка теплого чаю з трав. Пийте 

його повільно, насолоджуйтеся теплом та ароматом. 

У деяких кризових ситуаціях чудово допомагає гумор. Пам’ятайте, 

що Вам потрібна щоденна порція доброго сміху. Старайтеся кожний 

важливий захід прикрасити часткою гумору. Сміх створює атмосферу 

довіри, допомагає обміну ідеями та оптимізує стосунки між людьми. 

Якщо раптом хтось проявляє брутальність чи намагається Вас образити, 

уявіть його на горщику або в повзунках. Допомагає! Але гумор 

повинен бути пристойним і не ображати інших людей. Сміх за рахунок 
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приниження оточуючих не допомагає. Не бійтеся сміятися над собою. 

Пам’ятайте: той, хто сміється, живе довго. 

Виникненню психологічного та фізичного напруження також 

сприяють завищені до себе вимоги. Намагання встигнути зробити все 

за короткий термін боляче впливає на нервово-психічний стан та 

якість роботи. Для того, щоб упорядкувати темп життя, дотримуйтесь 

таких порад: 

 намагайтеся робити одну справу, а не декілька одночасно; 

 розмовляйте спокійно, ходіть пішки повільно; 

 плануйте ділові зустрічі так, щоб між ними були 15-хвилинні 

перерви: Ваш мозок і тіло потребують відпочинку; 

 у Вашому розпорядку дня має бути місце для відпочинку; 

 знаходьте час насолоджуватися маленькими радощами. Понюхайте 

квіти, пограйте з маленькими дітьми, частіше спостерігайте за  

поведінкою тварин, птахів тощо. 

Досить ефективно знижує нервово-психічне напруження та підвищує 

фізичну й розумову працездатність регулярне заняття аутотренінгом 

(словесний метод саморегуляції психічного стану). Спеціалісти в 

галузі психофізіології вважають, що аутотренінг має велике значення 

для профілактики перевтоми, неврозів та психосоматичних захво-

рювань, тобто захворювань, джерелом яких є стрес (гіпертонічне та 

ішемічне захворювання серця, гастрити, виразка шлунку, бронхіальна 

астма, екзема, псоріаз та інше). Крім цього, аутогенний тренінг допо-

магає швидко відпочити й активізувати психічні та фізичні функції, 

наприклад: увагу, пам’ять, уяву, спроможність до фізичних зусиль. 

Аутотренінг дозволяє людині трансформувати власні уявлення у 

відповідний психічний та фізичний стан, бо свідомість та тіло складають 

єдине ціле. Кожному психічному станові відповідає конкретний м’язовий 

тонус. Почуття туги, пригноблення закономірно супроводжується 

напругою дихальних м’язів. У свою чергу, почуття страху призводить 

до напруги гортані, горла, язика, губ, потилиці. Водночас стан  

повного душевного спокою супроводжується повним розслабленням 

(релаксацією) м’язів. Експериментальні дослідження показали, що 

людина, яка відчуває надзвичайну нервово-психічну напруженість, 

може розслабити м’язи тіла, а разом із м’язовою релаксацією наступає 

психічне заспокоєння. Людина, яка в стані спокою підвищує м’язовий 

тонус, одночасно активізує свій психічний стан. 

Є багато методів довільного входження в аутогенний стан. Враховуючи 

те, що дуже важливим для відповідального працівника є досягнення 

релаксації саме на робочому місці, розглянемо метод, який у  

спеціальній літературі згадується як «поза кучера, що дрімає». 
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Перед вправою потрібно послабити пасок, розстебнути верхній 

ґудзик сорочки, послабити вузол краватки, зняти годинник, окуляри. 

Спочатку потрібно займатися аутотренінгом у місцях, де моменти, 

що відволікають, були б зведені до мінімуму (надалі, здобувши деякі 

навички, людина може робити це в будь-яких умовах). 

«Поза кучера, що дрімає»: 
1. Сядьте на стілець так, щоб край стільця (крісла) прийшовся на 

сідничні складки. 

2. Широко розставте ноги, щоб розслабити м’язи, які зводять ноги. 

3. Гомілки ніг поставте перпендикулярно до підлоги. Якщо після 

цього залишається напруження в гомілках, посуньте стопи вперед на 

3–4 сантиметри до зникнення напруги. 

4. Повільно закрийте очі (без напруження повік), внутрішній зір 

спрямуйте на кінчик носа. 

5. Розслабте на обличчі мімічні, жувальні м’язи та язик: 

 за вертикального положення голови беззвучно скажіть звук «И», 

дайте можливість відвиснути щелепі (розслаблення мімічних та 

жувальних м’язів); 

 беззвучно скажіть склад «Те», при цьому розслаблений язик 

м’яко упреться в задню поверхню нижніх зубів. 

6. Голову схиліть уперед, щоб вона висіла на зв’язках, та згорбіть 

спину (під час опускання голови рот пасивно закривається). 

7. Розгойдуючись уперед – назад, переконайтеся, що поза стійка за 

рахунок рівноваги між схиленою головою та згорбленою спиною. 

8. Покладіть передпліччя на стегна так, щоб кисті рук були 

розслаблені, м’яко обходили стегна і не торкались одна одну. 

9. Дихайте спокійно, як уві сні, робіть вдих та видих через ніс. 

Спочатку поза буде здаватися незручною, але в міру її засвоєння 

виявляються її переваги: непримхливість та універсальність; нахилена 

голова робить невидимим обличчя, що важливе для багатьох людей. 

Через 8–12 занять кожна людина починає отримувати почуття 

комфорту і може перебувати нерухомо досить багато часу. 

Найбільш поширені помилки: сідають не на край стільця, а на все 

сидіння, що призводить до затікання ніг; жінки не можуть достатньо 

широко розставити ноги; недостатньо «горблять» спину і не до кінця 

нахиляють голову; дуже сильно схиляються вперед, що призводить до 

болю в шиї; спираються на стегна передпліччям. 

Після того, як прийняли цю позу, потрібно за допомогою відпо-

відних словесних формул самонавіювання викликати потрібні почуття. 

Формули, послідовність та рекомендації щодо їх промовляння вказано 

в таблиці.  
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Промовляючи подумки формулу «Я 

заспокоююсь», одночасно уявіть собі 

епізод із життя, коли Ви були абсолютно 

спокійні та безтурботні (це можуть бути 

спогади дитинства, відпочинку в лісі 

та ін.). Намагайтесь заглибитися в цю 

ситуацію та викликати в себе почуття, 

які Ви відчували в той момент. 
 

Я заспокоююсь − 15 с. 

Я дедалі більше заспокоююсь − 

20 с. 

Я заспокоївся − 15 с. 

 

 

Промовляючи подумки формулу  

«Моє тіло розслабляється», пройдіть 

внутрішнім поглядом по тілу та в думках 

розслабте по черзі ступні ніг, стегна, 

м’язи спини, живота, м’язи потилиці  

та рук. Промовляючи формулу  

«Я спокійний», зберігайте почуття 

перебування в ситуації спогаду, але вже 

на фоні розслабленості всього тіла. 
 

 

Моє тіло розслабляється − 30 с. 

Я спокійний − 15 с. 

 

 

Розслабивши м’язи рук та ніг, 

намагайтеся викликати в правій руці 

(лівша − у лівій) почуття важкості. 

Промовляючи відповідну словесну 

формулу, одночасно уявіть, що Ваша 

рука налилася свинцевою важкістю,  

як важкий батіг звисає зі стегна. 

Викликаючи почуття тепла в руці,  

уявіть та в думках відчуйте, що рука 

зігрівається сонцем або ж обливається 

гарячою водою. 
 

 

Моя права рука зовсім 

розслаблена та важка − 35 с. 

Права рука дедалі сильніше 

наливається вагою − 20 с.  

Моя права рука поступово 

теплішає − 20 с.  

Теплішає від кисті до плеча − 30 с. 

Моя права рука приємно 

потепліла − 20 с. 

Намагайтеся викликати в себе стан, 

близький до дрімоти, але  

підконтрольний свідомості. Після 

формули «Я насолоджуюся відпочинком» 

можна використовувати формули-наміри, 

які спрямовані на вироблення в себе 

деяких рис впевненості, витриманості і 

т. п.). Формула-намір повинна складатися 

з 10–12 слів і промовлятися в аутогенному 

зануренні 20–25 разів про себе спокійно, 

монотонно. Формули-наміри повинні бути 

позитивними, ствердними. Наприклад, 

формула «Я не боюсь» може посилити 

страх, слід застосовувати фрази:  

«Я спокійний», «Я впевнений» і т. ін. 

Я зовсім спокійний − 15 с. 

Моє дихання спокійне та  

рівне – 15 с. 

Я відпочиваю − 25 с. 

Я насолоджуюся відпочинком − 

20 с. 

Я впевнений у собі в будь-яких 

ситуаціях − 30 с.  

Я все знаю, усе вмію, у мене 

все виходить дуже добре − 30 с. 
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Це дуже важливий етап аутотренінгу. 

Проводиться вдень або зранку після 

пробудження (під час занять перед  

сном використовуються тільки перші 

чотири групи формул. Після формул  

«Я відпочиваю» рекомендується вселити 

в себе спокійний, глибокий сон і час 

пробудження). Якщо формули перших 

чотирьох груп промовляються спокійно 

та нейтрально, то формули активізації 

промовляються подумки енергійно й 

активно. При цьому потрібно викликати 

в себе почуття «стислої пружини», 

повної готовності до активної діяльності. 

Нехтування формулами активності  

може призвести до того, що людина  

по декілька днів буде почувати себе 

в’ялою та розбитою. 

Я відпочив − 15 с.  

Я володію собою − 15 с.  

У правій руці тепло проходить 

та зникає − 30 с.  

Моє дихання глибоке та  

рівне − 15 с. 

Я наповнююсь силою та 

бадьорістю −15 с.  

М’язи тіла напружую − 20 с.  

Руки стискаю в кулаки − 5 с.  

Глибокий вдих − 3 с.  

Відкриваю очі − 2 с.  

Встаю (видих) − 5 с. 

 

Золоте правило аутотренінгу 
1. Кожна словесна формула, яка промовляється подумки, повинна 

стати суб’єктивним почуттям. 

2. Кожна формула промовляється подумки з інтервалом 2–3 секунди 

спокійним, немовби нейтральним тоном. 

3. Навчившись викликати почуття важкості та тепла в правій руці, 

потрібно використовувати формулу «мої руки важкі», «мої руки теплі». 

У подальшому використовується формула «мої руки та ноги...». 

4. Тільки постійні та регулярні зайняття аутотренінгом можуть 

забезпечити сильний ефект. 

Застереження. Не можна займатися аутотренінгом із підвищеною 

температурою тіла. 

Забороняється використовувати формули, спрямовані на довільну 

зміну ритму роботи серця. 

Не рекомендується займатися аутотренінгом на повний шлунок. 

Потрібно зачекати близько двох годин після вживання їжі. 

Не рекомендується аутотренінг особам, у яких спостерігається 

варикозне розширення вен. 

 

КОНФЛІКТИ В ДЕПУТАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.  

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 

У процесі виконання своїх функціональних обов’язків депутати 

часто потрапляють у ситуації, де відбувається зіткнення характерів, 
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темпераментів, нервових систем, фізичних станів, інтересів, які можуть 

призвести до конфлікту. 

Конфлікт − зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з 

одною думок, дій і т. п. в міжособистісних або групових відносинах, 

пов’язаних із гострими негативними емоціями, переживаннями. Але 

потрібно знати, що разом із негативним впливом на психіку конфлікт 

може нести й конструктивне вирішення тієї чи іншої проблеми. Якщо 

Ви прогнозуєте спілкування зі співробітниками, які мають свою 

позицію, то конфлікти неминучі. Але дискусії, що виникають, можуть 

призвести до вироблення оптимального рішення. Пропозиція (теза) та 

контрпропозиція (антитеза) в ідеалі утворюють спільне рішення (синтез). 

У депутатській діяльності конфлікти класифікуються за багатьма 

ознаками. Наведемо деякі типи конфліктів: 

1. За кількістю людей, що задіяні в ньому: 

 внутрішньоособистісні; 

 міжособистісні; 

 внутрішньогрупові, міжгрупові. 

2. За напрямами комунікацій: 

 горизонтальні конфлікти (між рівними членами колективу);  

 вертикальні конфлікти (між підлеглими і керівниками). 

3. За причинами походження: 

 конфлікти ролей − різне ставлення до роботи, різні цілі діяльності, 

різний рівень компетентності і т. ін.; 

 конфлікт бажань − потреби, інтереси, життєві плани; 

 конфлікт цінностей та норм поведінки − у процесі соціальної 

взаємодії. 

4. За ступенем тривалості:  

 бурхливі − швидкоплинні конфлікти; 

 гострі − довготривалі конфлікти; 

 слабко виражені − конфлікти, що проходять мляво і швидко-

плинно. 

5. За принципом їх доцільності – недоцільності: 

 закономірні (неминучі); 

 необхідні; 

 вимушені; 

 функціонально невиправдані. 

6. Залежно від емоційного стану людей: 

 із високим рівнем напруження; 

 із помірним емоційним напруженням; 

 без емоційного напруження. 
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У тактичному плані конфлікти бувають виправдані, невиправдані. 

Із точки зору результативності конфлікти можуть бути мобілізаційною 

чи дезорганізаційною силою в колективі. З етичної точки зору можна 

говорити про соціально прийнятні та неприйнятні форми проявів 

конфліктів. Дуже часто в системі адміністративного управління прийма-

ється одна концепція. Усі мовчать, суттєвих чвар та розходжень, як 

правило, не спостерігається. Але конфлікт залишається. Він зміщується в 

іншу площину. Невирішений конфлікт часто впливає на підсвідомість і 

проявляється в нарощуванні опору в різних сферах: аж до захворювань, 

нещасних випадків. 

Потрібно враховувати й те, що конфлікт може здаватися вирішеним 

у діловій атмосфері. Насправді деякі члени колективу залишилися 

незадоволеними: рішення знайдене, але залишилися емоції. І вони 

шукають виходу. Очевидно, що зовсім уникнути конфліктів не можна. 

Але керівник у змозі суттєво підвищити шанси повного вирішення 

конфліктів, якщо він своєю поведінкою дає зрозуміти, що вважає 

конфлікти нормальним явищем і, беручи участь у їх вирішенні, 

виступає не як домінантна сила, а на рівних з іншими, уміє адекватно 

сприймати й усвідомлювати сутність проблеми, пропонує для її 

розв’язання сучасні методи та виявляє здатність приборкати власні 

амбіції. 

Німецькі спеціалісти у сфері психології конфліктів В. Зігерт та 

Л. Ланг дають десять правил поведінки, які допомагають запобігти 

виникненню конфліктів: 

1. Визнавати один одного − побачте в іншому людину, «не меншу» і 

«не більшу», ніж Ви. Використовуйте однаковий масштаб. 

2. Розуміти один одного − дайте партнеру відчути, що Ви насправді 

зацікавлені його пропозиціями. 

3. Демонструвати розуміння ролі іншого − скажіть: «На Вашому 

місці я...» та запросіть його опинитися у Вашій ролі. 

4. Установити, як інший сприймає конфлікт, як він себе при цьому 

відчуває − висловіть уявлення опонента своїми словами: «Якщо я 

правильно зрозумів, Ви незадоволені тим, що...». 

5. Чітко формулювати предмет обговорення − візьміть аркуш 

паперу та сформулюйте разом, про що йде мова. 

6. Знайдіть загальні точки зору − зафіксуйте, що вас об’єднує. 

7. Установіть, що вас розділяє − зафіксуйте те, що вас роз’єднує. 

8. Дайте загальний опис змісту конфлікту − треба зрозуміти, із 

чого складається конфлікт. 

9. Шукайте спільне рішення − попросіть партнера дати свої 

пропозиції. Кожну пропозицію − і його, і Вашу − потрібно занотувати. 
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Разом виділіть кращі пропозиції. Із них − найкращу, саме вона повинна 

стати спільним рішенням. 

10. Слухати, не перебиваючи опонента − уміння слухати іншого є 

найголовнішим правилом виходу з конфліктної ситуації. 

Вітчизняний конфліктолог М. Пірен вважає, що культура слухання 

опонента є важливим чинником щодо запобігання розгортання проблемних 

ситуацій. Слухання опонента − це активна діяльність. Ось декілька порад: 

 припиніть говорити, бо неможливо слухати, говорячи; 

 допоможіть тому, хто говорить, розслабитися, бути вільним для 

слова. Створіть для людини відчуття свободи. Це часто називають 

створенням рішучої атмосфери; 

 покажіть тому, хто говорить, що Ви готові його слухати. 

Доцільно виглядати й діяти зацікавлено. Слухаючи, прагніть зрозуміти, а 

не шукати причини для заперечень; 

 уникайте дратівливих моментів. Не малюйте, не стукайте по 

столу, не перекладайте папери; 

 створіть вигляд, що Ви переживаєте в процесі розмови спільно 

зі співрозмовником. Прагніть стати на місце того, хто говорить; 

 будьте терпимі. Не економте часу. Не перебивайте того, хто 

говорить. Не робіть кроків у напрямку дверей; 

 стримуйте свій характер. Розсерджена людина надає словам 

неправильного змісту; 

 не допускайте спору чи критики. Це змушує того, хто говорить, 

зайняти оборонну позицію. Він може замовкнути або розсердитися. Не 

сперечайтеся, бо отримавши перемогу в суперечці, Ви програєте в справі; 

 запитуйте, це заохочує того, хто говорить, і показує йому, що 

Ви слухаєте. Це допоможе рухатися вперед до вирішення проблеми; 

 припиніть говорити! Ця настанова є першою й останньою. 

РЕЗЮМЕ: Природа дала людині два вуха й один язик, тому краще 

більше слухати, ніж говорити. Щоб слухати, потрібні обидва вуха: 

одне сприймає зміст, а друге ловить почуття того, хто говорить. Після 

розмови зробіть аналіз, які з правил не було Вами використано. 

 

ПРАВИЛА-РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ 

 

1. Якщо виникає конфлікт, то не піддавайтесь емоціям і не 

поспішайте його форсувати («конфліктуйте не поспішаючи»). 

2. Аналізуючи конфлікту ситуацію, шукайте причину і не «зацик-

люйтеся» на самому факті конфлікту, причин є багато, бо людське 

життя − розмаїття в стосунках і в пошуці. 
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3. У думці відтворіть всі «позитивні» й «негативні» моменти тих 

чи інших варіантів розвитку конфліктів, щоб бути впевненим у правоті 

доказу. 

4. Не прагніть «приховати» конфлікт, а доведіть його до логічного 

завершення, бо від процесу чесного вирішення конфлікту виграють усі. 

5. Не конфліктуйте через дрібниці, прагніть до «здорового глузду», 

виходячи з того, що життя динамічне, змінне та проблемне. 

 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

ПРАВИЛА КОРЕКТНОГО ВЕДЕННЯ ДІАЛОГУ 

 

1. Якщо опонент допускає щодо Вас некоректність, не опускайтеся до 

його рівня, майте витримку, натомість посильте аналітичний чинник. 

2. Не поспішаючи, крок за кроком руйнуйте спекулятивну або 

некоректну аргументацію тієї проблеми, яка призвела до зіткнення. 

3. Заперечуючи, не тільки говоріть «ні», але й аргументуйте, чому 

саме. Знайте, що в слові «ні» вже закладено проблему. 

4. Не критикуйте, а пропонуйте свій конструктивний підхід, 

вдалий аналіз пропозицій, проявів тощо. 

5. Думці опонента протиставляйте не амбіції, а аргументи й факти, 

саме вони є найкращим запереченням неправдивої інформації чи 

звинувачення. У народі справедливо кажуть: «Факти − уперта річ». 

6. Подумки спостерігайте за собою, а також за однодумцями та 

опонентами, з якими маєте справу «збоку». 

7. Врахуйте, що в ході дискусії будуть змінюватися оцінки та 

позиції щодо Вас як опонентів, так і друзів − усе це реальність, і дуже 

мінлива. Будьте готові сприйняти це. 

8. Не бійтеся піднятися над власними інтересами, які інколи 

амбіційно подані і стають на заваді до істини, більше бійтеся зла та 

негідних учинків; до Вас завжди буде повага, якщо Ви зумієте 

поважати інших. 

9. Не бійтеся думати і діяти ризиковано та несподівано щодо 

Вашого опонента (супротивника), проте дбайте про свою честь. Важко 

повернути її, коли легко втрачаєш у суперечках. 

 

ПРАВИЛА ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

БАР’ЄРІВ У ПРОЦЕСІ СУПЕРЕЧОК 

 

1. Слідкуйте за думкою, а не за голосом і жестами опонентів, у разі 

посилення їх тональності майте сміливість попросити змінити тон на 

більш спокійний. 
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2. Не поспішайте кидати репліку, в’їдливе слово опоненту, краще 

змовчіть. 

3. Не звертайте уваги на деталі, дивіться в корінь, бо інколи 

правий тоне у деталях, а хитрун випливає. 

4. Шукайте слабкі місця опонента, аналізуйте їх, робіть із них для 

себе висновки про наслідки. 

5. Не бійтеся опонента і не думайте, що він сильніший за вас, 

зумійте бути однаково поважним до себе і до опонента. 

6. Прагніть до адекватного розуміння Вас усіма, пам’ятайте, що 

уточнення теж корисні в складних стосунках. 

7. Пам’ятайте, що страх − ворог і поразка, але не будьте само-

впевненим, цього супротивник не любить. 

У процесі вивчення конфліктної ситуації, яка призвела до розгортання 

конфлікту, для опонентів дуже важливо врахувати поетапний перехід 

до виявлення шляхів розв’язання проблеми. Ми пропонуємо кілька 

принципів, які допоможуть відкрити шлях до істини. 

 

КІЛЬКА ПОРАД, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 

НЕ ВІДШТОВХНУТИ СПІВРОЗМОВНИКА 

 

1. Не дивіться на нього надто пильно і не ховайте очей, інакше 

невдовзі йому захочеться втекти від вас. 

2. Під час розмови використовуйте міміку та жести. Це буде 

підтверджувати Вашу зацікавленість у бесіді. 

3. Не посміхайтесь невчасно. Посмішкою добре приваблювати до 

себе тих, хто знаходиться на відстані. 

4. Не слід сильно наближатись до співрозмовника. Так Ви переступите 

межу його особистої території і змусите відчувати дискомфорт. 

Сахатися від співрозмовника теж не потрібно. Якщо Ви постійно 

тримаєтесь від нього на відстані, більшій за півметра, це свідчить про 

Вашу закритість або скутість. 

5. Якщо Ви постійно будете переривати розмову, відповідаючи на 

телефонні дзвінки чи реагуючи на щось стороннє, то співрозмовник 

сприйме це як неповагу до нього. Тому кожного разу, коли відво-

лікаєтесь, потрібно вибачитися. 

6. Не змушуйте співрозмовника говорити на неприємну для нього 

тему і не «знецінюйте» його історію. 

7. Не підлаштовуйтесь під співрозмовника, різко змінюючи свою 

думку до кінця розмови, інакше в нього залишиться відчуття ніби він 

розмовляв сам із собою. 

8. Не затягуйте розмову. 
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ДЕВ’ЯТЬ ПРАВИЛ, ДОТРИМАННЯ ЯКИХ ДОЗВОЛЯЄ  

ВПЛИВАТИ НА ЛЮДЕЙ, НЕ ЗНЕВАЖАЮЧИ ЇХ  

І НЕ ВИКЛИКАЮЧИ В НИХ ВІДЧУТТЯ ОБРАЗИ 

 

1. Починайте з похвали і щирого визнання переваг співрозмовника. 

2. Вказуйте на помилки інших не прямо, а опосередковано. 

3. Спочатку поговоріть про власні помилки, а вже потім критикуйте 

співрозмовника. 

4. Ставте співрозмовнику запитання замість того, щоб щось йому 

наказувати. 

5. Давайте людям можливість врятувати свій престиж. 

6. Висловлюйте людям схвалення з приводу найменшого їхнього 

успіху і відзначайте кожен їхній успіх. «Будьте щиросердними у своїй 

оцінці й щедрими на похвалу». 

7. Створюйте людям гарну репутацію, яку вони будуть намагатися 

виправдати. 

8. Застосовуйте заохочення. Створюйте враження, що помилка, яку 

Ви хочете бачити виправленою, може бути легко виправлена, робіть 

так, щоб те, до чого Ви спонукаєте людей, здавалося їм нескладним. 

9. Добивайтеся, щоб люди були раді зробити те, що Ви 

пропонуєте. 

 

ШІСТЬ СПОСОБІВ ПРИХИЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЛЮДЕЙ 

 

1. Виявляйте щиру зацікавленість іншими людьми. 

2. Посміхайтеся вчасно! 

3. Пам’ятайте, що для людини звук її імені є найсолодшим, най-

важливішим звуком людської мови. 

4. Будьте уважним слухачем. Заохочуйте інших розповідати Вам 

про себе. 

5. Ведіть розмову в колі інтересів Вашого співрозмовника. 

6. Давайте людям відчути їхню значущість і робіть це щиро. 

 

ДВАНАДЦЯТЬ СПОСОБІВ ПЕРЕКОНАТИ 

У СВОЇЙ ТОЧЦІ ЗОРУ 

 

1. Єдиний спосіб досягти найкращого в суперечці − уникнути 

суперечки. 

2. Виявляйте повагу до думки іншого, ніколи не кажіть людині, що 

вона не права. 

3. Якщо Ви не праві, то визнайте це відразу й щиросердно. 
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4. Спочатку продемонструйте своє дружнє ставлення. 

5. Нехай ваш співрозмовник від самого початку розмови буде 

змушений відповідати Вам: «Так, так». 

6. Дайте співрозмовнику можливість висловитися. 

7. Нехай Ваш співрозмовник відчує, що ідея належить йому. 

8. Чесно спробуйте поглянути на речі з точки зору іншого. 

9. Співчувайте думці і бажанням інших людей. 

10. Апелюйте до благородних поривів! 

11. Надайте своїм ідеям наочності, інсценуйте їх. 

12. Кидайте виклик! 

 

ПРАВИЛА ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ВЕДЕННЯ 

ДІАЛОГУ З ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

1. Продумайте стратегію, основні напрями, головну мету ведення 

дискусії, певні варіанти (заголовки) аргументації Вашої позиції та 

позиції опонента. 

2. Налаштовуйте себе на складність у розв’язанні суперечки, але 

вірте в позитивне вирішення, що може бути корисним для обох. 

3. Оцініть недоліки та позитивні сторони опонента і зробіть для 

себе висновок: можливо, краще віднайти шлях до згоди. 

4. Зробіть заготовки, які дозволять негайно й чітко нейтралізувати 

можливу некоректну поведінку. 

5. Не будьте наївні, не розслабляйтеся, мобілізуйте свої сили на 

думку стосовно вирішення проблемної ситуації. 

6. Якщо можливо, отримайте додаткову інформацію про опонента, 

порадьтеся з цього приводу з людьми, які знають його або були в 

подібній ситуації. 

7. До сильного опонента доцільно йти серйозно підготовленим, 

терплячим, компетентним, рішучим. 

Людина − цілий світ у мініатюрі, її психологія складна та специ-

фічна. Специфічною особливістю людини є наявність у неї наче 

подвійного життя: зовнішнє, що спостерігається безпосередньо, і 

внутрішнє, приховане від сторонніх очей. У внутрішньому житті  

людина думає, планує, веде сама з собою діалог. Суб’єктивний світ 

людини складно організований, він безмежний у просторі і вміщує в 

собі часові виміри: минуле, сьогоднішнє і майбутнє. Усі ці виміри 

проблемні, особистісно забарвлені. Тому дуже потрібно подбати про 

встановлення діалогового контакту, навіть якщо Ваші погляди не 

збігаються. Щоб полегшити віднайдення контакту з опонентом, який 

думає інакше, ніж Ви, ми пропонуємо Вам декілька порад. 
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ПРАВИЛА ТЕРПЛЯЧОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ІНАКОМИСЛЯЧОГО 

 

1. Пам’ятайте, що істина виходить не тільки від Вас. 

2. Будьте психологічно готові вислухати навіть некоректні речі на 

свою адресу. 

3. Чим більше уваги Ви приділяєте опоненту, тим більше шансів 

повернути обговорення проблеми в правильне русло, що призведе до 

згоди. 

4. Майте сміливість визнати, що опонент теж у чомусь правий. 

5. Не нав’язуйте свою точку зору всім, доки не вислухаєте опонентів. 

6. Майте терпіння: не поспішаючи, дайте обґрунтування своїх 

доказів без амбіцій, зверхності, щоб Ваш опонент повірив Вам. 

Бути ввічливим, спокійно вислухайте свого опонента − досить 

корисно для кожного, хто вступає в діалог. Створюючи «ауру спокою» 

навколо себе, зводимо бар’єр, який складно подолати супротивнику. 

Проте не завжди ми так чинимо. Основна причина цього − наша 

некоректність, поспішність, амбіційність. 

 

ПРИНЦИПИ ПОЕТАПНОГО ПРОСУВАННЯ ДО ІСТИНИ 

В ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

 

1. Вступна інформація. 

2. Аргументація сторін. 

3. Опанування та критичні судження. 

4. Активне протиборство сторін. 

5. Пошук компромісних варіантів розв’язання проблеми. 

6. Пошук взаємовигідного вирішення. 

7. Закінчення суперечки, підбиття підсумків. 

Давньоримський історик Тіт Лівій зауважив, що моральна користь, 

плідність пізнання історії полягає в тому, що: 1) «звідти можна взяти 

зразки, гідні наслідування»; 2) «так само знайдеш дещо ганебне, 

бридке, чого потрібно уникати». У пам’ятці, яка пропонується Вашій 

увазі, міститься, в основному, друге. Тим вона й повчальна (пам’ятку 

було складено в 64 р. до н. е. римським муніципалом В. Тулієм на 

допомогу брату М. Тулію, що висунув свою кандидатуру на найвищу 

виборну посаду Римської республіки). 

Подумай. Оскільки найбільший недолік наших громадян − те, що 

вони під впливом роздач, як правило, забувають про хоробрість і 

гідність, то добре взнай і подумай, у якій державі ти живеш, чого 

прагнеш, хто ти. 
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Дій із двох боків. Висування кандидатом вимагає дій подвійного 

роду: одні повинні полягати в забезпеченні допомоги друзів, інші − у 

досягненні визнання народом. Старання друзів повинні походити від 

послуг, давності дружби. Перш за все схили на свій бік і забезпеч 

підтримку тих, хто завдяки тобі отримав чи сподівається отримати 

якусь користь. Сподівання на нові послуги з твого боку і твої недавні 

послуги спонукають людей завзято діяти на твою користь. 

Розписуй і розподіляй. Зроби так, щоб обов’язки кожного, хто 

перед тобою в боргу, були розписані та розподілені. Нехай вони 

розуміють, що ти уважно слідкуєш за їхніми послугами. Нехай знають, 

що ти добре бачиш і відзначаєш, скільки кожен із них для тебе робить. 

Обдумай і зваж, скільки хто може, щоб знати, чого очікувати і 

вимагати від кожного. 

Шукай друзів. Потрібно мати друзів різного роду. Для надання 

собі блиску − людей, відомих за становищем та іменами, які, якщо і не 

сприяють залученню голосів, то все ж надають шукачеві певної ваги; 

для отримання голосів − людей видатного впливу. 

Дружи з тими, хто панує. Постарайся за допомогою численних і 

різноманітних дружніх зв’язків закріпити за собою всі центурії. Які 

зможеш − сам, які − через спільних друзів. Якщо ти зав’яжеш дружні 

стосунки з людьми, які верховодять, то за їх допомогою легко 

триматимеш в руках основну масу. 

Знаходь, відвідуй, укріплюй. Розшукуй і знаходь потрібних людей 

у кожній сфері, довідайся про них, відвідай, закріпи їхнє дружнє 

ставлення до себе, постарайся, щоб вони про тебе клопоталися у 

своєму колі. Треба, щоб ти здавався їм не лише представником 

номенклатури, а й добрим другом. 

Знай настрій кожного. Старанно дотримуйся правила: якщо 

почуєш чи відчуєш, що той, хто обіцяв тобі підтримку, як кажуть, 

«перефарбувався», то приховай, що ти це знаєш; якщо він схоче 

«обілити» себе в твоїх очах, то підтвердь, що ти ніколи не сумнівався в 

його намірах. Потрібно знати настрій кожного, щоб можна було 

визначити, наскільки кому довіряти. 

Заохочуй тих, хто тебе супроводжує. Потрібно подбати про те, 

щоб тебе щодня супроводжували люди різного роду, віку і стану. Це 

створює сприятливе враження, додає гідності. Постарайся, щоб ті, хто 

буде робити це охоче, зрозуміли, що цією послугою вони зобов’язують 

тебе назавжди. 
Посміхайся тим, хто тебе вітає. Із тими, хто тебе вітає, потрібно 

тримати себе так, щоб найменша увага з їх боку здавалась їм най-
приємнішою для тебе. Повторюй це їм самим. Люди, спостерігаючи за 
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багатьма суперниками, бачать, що один із них звертає на їхню 
люб’язність найбільшу увагу, і часто віддають свої голоси саме йому. 

Вселяй страх. Потурбуйся про те, щоб про твоїх суперників поши-
рювалися ганебні чутки − чи про злочин, чи про розпусту, чи про 
марнотратство. Наводь на суперників великий страх перед загрозою 
суду, зроби так, щоб вони знали, що ти стежиш і спостерігаєш за ними. 

Не зачиняй дверей. Погляд і обличчя є дверима в душу, але якщо 
твої думки сховані й зачинені, то вихід не має значного значення. 

Прикидайся. Здобуття прихильності народу вимагає лестощів, 
щедрості, поширення сподівань на тебе як на державного діяча. Скажи 
собі: потрібно прикидатися. Прикидайся так, щоб здавалося, що ти 
робиш все за природною схильністю. Виразом обличчя і словами 
приваблюють людей більше, ніж справою. 

Підлещуйся. Ти не позбавлений товариськості, але тут надзви-
чайно необхідні лестощі. Будучи порочними й ганебними в інших 
умовах життя, вони вкрай потрібні претенденту. Вигляд, вираз  
обличчя, мова повинні бути пристосованими до тих, із ким спілкуєшся. 

Нікому не відмовляй. Охоче обіцяй свою допомогу всім, не  
відмовляючи нікому. Якщо ти обіцяєш − це невизначено; якщо ж 
відмовиш − звісно, відштовхнеш від себе багатьох, до того ж негайно. 

Ось про що ти повинен розмірковувати, спускаючись на Форум: 
Люди стають прихильниками і ревними виборцями переважно 

завдяки трьом обставинам: послугам, надії та щирому душевному  
уподобанню. Потрібно засвоїти, як слід використовувати кожну з них. 
Ось про що повинен розмірковувати ти мало не кожного дня, спус-
каючись на Форум. 

Використовуючи ці досить цинічні рекомендації, М. Тулій, за 
родовим прізвиськом Цицерон («Гороховий») – виходець із провінції, 
блискуче витримав передвиборче суперництво з представниками  
найшановніших римських фамілій, отримав більшість голосів у всіх 
центуріях і став консулом Римської республіки. 

Він увійшов в історію як неперевершений оратор і письменник. У 
політиці, проте, не домігся великих успіхів. Людина слабохарактерна, 
він легко піддавався різним впливам, лицемірив і брехав. Людина 
сильного розуму і великих знань, він, як хлопчак, тішився іграшками 
марнослав’я і ловився на принади лестощів. Увінчаний титулом  
«Батько вітчизни», він заплутався в політичних іграх, довів свою 
вітчизну до громадянської війни і, урешті-решт, втратив усе − і вінець, 
і голову. Відрубану голову М. Тулія Цицерона було виставлено на 
Форумі для загального огляду і, як сказав незворушний античний 
історик, «подивитись насходилось людей більше, ніж колись послухати 
його» (Повница А., К. Тулий − Цицерону перед выборами / А. Повница // 
«Правда Украины», 19.01.99). 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМОВИ 

 

Набувайте основ майстерності. 
1. Використовуйте досвід інших. 

2. Чітко уявляйте собі свою мету та дотримуйтеся її. 

3. Налаштовуйте себе на успіх. 

4. Використовуйте навіть найменшу можливість попрактикуватися. 

Розвивайте впевненість. 
1. Зрозумійте, чому Ви лякаєтесь привселюдних виступів. 

2. Готуйтеся як слід: 

 ніколи не завчайте промову слово в слово; 

 систематизуйте свої думки заздалегідь; 

 репетируйте свою промову перед своїми друзями. 

3. Налаштовуйте себе на успіх: 

 глибше пориньте у свою тему; 

 не звертайте уваги на негативні моменти, які можуть зіпсувати 

Ваш настрій; 

 проведіть бесіду із самим собою. 

4. Дійте впевнено. 

Говоріть ефективно, швидко та легко. 
7. Говоріть про те, про що маєте право говорити завдяки досвіду 

або знанню предмета бесіди: 

 розкажіть про те, чому Вас навчило життя; 

 шукайте теми виступів у власному житті. 

2. Будьте впевнені, що Ваша тема не залишає байдужими Вас самих. 

3. Прагніть розділити свої думки зі своїми слухачами. 

 

ДЕЯКІ ЗАКОНИ МЕРФІ (З УСМІШКОЮ ПРО ВАЖЛИВЕ) 

 

 Ефективність наради обернено пропорційна кількості учасників 

і витраченому часу. 

 Чим менше задоволення Ви відчуваєте від присутності на нараді, 

тим більша ймовірність того, що Вам доведеться брати в ній участь.  

 Якщо проблема вимагає безліч нарад, вони в кінцевому рахунку 

стануть важливіші, ніж сама проблема. 

 Коли немає необхідності приймати рішення, слід не приймати його. 

 Ніколи не сперечайтеся з дурнем − люди можуть не помітити 

між вами різниці. 

 Хочеш жити в згоді − погоджуйся. 

 Чим нудніші і старіші журнали в приймальні, тим довше Вам 

доведеться чекати. 
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 Ніщо ніколи не будується у визначений термін і в межах кошторису.  

 Кваліфікований фахівець − це людина, що вдало уникає 

маленьких помилок, неухильно рухаючись до глобальної омани. 

 Кожна радикальна ідея − у науці, політиці, мистецтві − викликає 

три стадії відповідної реакції: 

1) «Це не можливо, і не відбирайте в мене час!» 

2) «Може бути й так, та справді ж бо, не варто за це братися». 

3) «Я ж завжди казав, що це чудова думка!» 

 Існує 4 типи людей: 

1) той, хто сидить і нічого не робить; 

2) той, хто говорить про те, що треба сидіти спокійно і нічого не 

робити; 

3) той, хто робить; 

4) той, хто говорить про те, що треба робити.  

 Складайте про себе міфи. Боги починали тільки так.  

 Іноді треба замовкнути, щоб тебе вислухали.  

 Недостатньо, щоб твої слова були сказані доречно, треба, щоб 

вони були звернені до людей.  

 Не дзенькай ключами від таємниць. 

 Якщо робота провалюється, то будь-яка спроба її врятувати 

тільки погіршить справу. 

 Друзі приходять та йдуть, а вороги накопичуються.  

 Машина повинна працювати, людина – думати. 

 Кинуті на самотік події мають тенденцію розвиватися від 

поганого до гіршого. 

 Ніщо так не сприяє успішному впровадженню нововведень, як 

відсутність перевірок. 

 Проста й прийнятна брехня корисніша від складної і незрозумілої 

істини.  

 Ніколи не малюйте те, що можна скопіювати. Ніколи не копіюйте 

те, що можна обвести. Ніколи не обводьте те, що можна вирізати і 

наклеїти. 

 Не давайте зрозуміти своєму керівникові, що Ви розумніші. 

 Якщо керівник намагається зробити враження на підлеглих 

знанням деталей, він губить із поля зору кінцеву мету.  

 Ніколи не приймайте рішення самі, якщо можна змусити 

вирішити когось.  

 Людина, з якою всім із труднощами вдалося подружитися, буде 

першою, кого звільнять під час реорганізації.  

 На зібраннях заощаджують хвилини і втрачають години. 
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 Завжди бракує часу, щоб виконати роботу як треба, але на те, 
щоб її переробити, час завжди знаходиться. 

 Керівництво схильне давати роботу тим, хто менше за всіх 
здатний її виконати. 

 Люди завжди згодні виконати роботу, коли необхідність у ній уже 
минула.  

 Десять правил для керівників проекту: 
1. Намагайтеся виглядати більш значущим. 
2. Прагніть до того, щоб Вас бачили в оточенні поважних осіб. 
3. Говоріть впевнено і спирайтеся тільки на очевидні факти. 
4. Не вступайте в суперечку. А якщо вже потрапили в скрутний 

стан, то поставте питання, що зовсім не стосується справи, і поки Ваш 
опонент намагатиметься зрозуміти, що відбувається, швидко змініть 
предмет розмови. 

5. Уважно слухайте, коли інші обговорюють проблему. Це дасть 
Вам можливість причепитися до будь-якого банального твердження і 
«знищити» суперника. 

6. Якщо підлеглий поставить Вам запитання по суті справи, 
подивіться на нього як на божевільного. Коли він відведе погляд − 
поставте йому його ж питання. 

7. Отримуючи щедрі асигнування, не розголошуйте про їхній розмір. 
8. Вийшовши з кабінету, завжди йдіть так, начебто Ви дуже 

поспішаєте. Це позбавить Вас від питань підлеглих і керівництва. 
9. Тримайте закритими двері кабінету. Це ускладнить проникнення 

до Вас відвідувачів і створить у них враження, що у Вас завжди 
проходять важливі наради. 

10. Усі накази віддавайте усно. Не залишайте записів і документів, 
що можуть повернутися проти Вас. 

 Зуміти змінити стан справ − головна риса керівника. А зміню-
вати його раніше за інших − характерна ознака творчої особистості. 

 Дурень, що обіймає високу посаду, подібний до людини на 
вершині гори: усе йому здається маленьким, а всім іншим маленьким 
здається він сам. 

 Нерішучість − основа гнучкості. 

 Ставте завдання, рішення яких є тільки у Вас. 

 Якщо Ви потрапили в халепу, напускайте туману. 

 Кожен службовець починає зі свого рівня некомпетентності. 

 Піклуйтеся про мух, а слони подбають про себе самі.  

 Кількість людей у робочій групі має тенденцію зростати незалежно 
від обсягу роботи, яку треба виконати. 

 Якщо є спосіб відкласти прийняття важливого рішення, справжній 

чиновник завжди ними скористається. 
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 Будь-який наказ, що може розумітися неправильно, так і розу-

міється.  

 Непередбачуваність − ось найточніша наука.  

 Ускладнювати − просто, спрощувати − складно.  

 Розв’язання складного завдання доручайте ледачому − він знайде 

найлегший шлях. 

 Про корупцію в уряді завжди повідомляють у минулому часі.  

 Найбільш високоморальні, зазвичай, ті, хто далі за всіх від 

вирішення завдань. 

 Доки не захоче кожний, не отримає ніхто. 

 Яка б неприємність не сталася, завжди знайдеться той, хто знав, 

що так воно й буде. 

 Коли сталася потреба постукати по дереву − виявляється, що 

світ складається з алюмінію та пластику.  

 На поверхні збираються вершки. І піна теж. 

 Варто тільки вийти з кімнати, як тебе у той же час кудись оберуть. 

 Нема невиконаної роботи для людини, яка необтяжена її вико-

нанням.  

 Якщо це дурниця, але спрацьовує, − значить це не дурниця. 

 Якщо Ви впевнені, що Ваш вчинок отримає загальне схвалення, 

усе одно він комусь не сподобається. 

  


