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Тема:  

 Тема уроку: Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу професіонала  
Мета: закріпити знання стосовно етикету та зовнішнього вигляду 

Матеріал уроку 

Хороші манери включають, крім іншого, і те, як ми виглядаємо та поводимо себе. Хоча 
не всі чітко усвідомлюють це, етикет включає наш професійний вигляд та те, яким 
чином ми поводимося щодо інших, яким є наше ставлення до інших. Відповідний, 
адекватний зовнішній вигляд демонструє вашу повагу до себе, до інших і до конкретної 
ситуації та подій. 

Ми сприймаємо один одного на основі тих комунікативних сигналів, які передаємо. Ці 
сигнали розподіляються на три групи: 

· зорові (те, що ми бачимо — одяг, зовнішність, вираз обличчя, статура та ін.); 

· вокальні (як використовує свій голос особа, з якою ми спілкуємося); 

· вербальні (які саме слова ми чуємо та вживаємо). 

Вчені встановили, що 55 % інформації, яка передається людиною, сприймається через 
зорові сигнали — через її зовнішній вигляд; 38 % інформації сприймається через 
вокальні сигнали — через те, як людина використовує свій голос при спілкуванні (його 
тон, висота та ін.) І лише 7 % інформації сприймається через вербальні сигнали — через 
те, що саме ми говоримо. 

Питання для контролю: 

1. Що таке імідж? 
2. Які основні умови для створення іміджу? 
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Тема: Лідерство в організації 

Мета: закріпити знання стосовно лідерства в роботі адміністратора 

Матеріал уроку: 

В кожній організації здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці, в 
процесі якого менеджери отримують повноваження і право впливати на поведінку 
підлеглих для забезпечення цілей діяльності організації. Наявність права випивати 
на діяльність підлеглих е необхідною передумовою успіху менеджменту, але ще не 
гарантує ефективності такого впливу. Пошуки ефективних засобів впливу керівників на 



підлеглих привели до необхідності розрізняти поняття управління та керівництва 
(лідерства) в менеджменті [49, 20,12]. 

Управління - це формально визначений процес впливу на підлеглих, який приводить до 
того, що підлеглі виконують призначені їм формальні доручення і завдання. 

Менеджери (управлінці) у формальній організації працюють шляхом делегування 
повноважень та відповідальності. Для того, щоб складна організація діяла ефективно, 
необхідно забезпечити виконання менеджерами всіх функцій управління. Але це 
можливо лише при ефективному керівництві (лідерстві). 

Лідерство (керівництво) в менеджменті - це здатність впливати на окремих осіб і на 
групи, спонукаючи їх працювати на досягнення цілей організації [20,49]. 

Питання для контролю: 

1. Які основні якості лідера? 

2. Чим відрізняється лідер від керівника? 

 
 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 
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