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Тема 1. Культура зовнішнього вигляду 

УРОК 1-2 

Тема уроку:  Поняття зовнішнього вигляду 

Мета: 

 Ознайомлення з предметом «Технології» та його завданням. 
 Визначити важливість вивчання предмету «Технології» 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
                                         ХІД УРОКУ 

На вивчення даного предмету надано 32 години. Для формування цілеспрямованої 

особистості та відповідальність професії було обрано для навчання модуль ІІІ 

«Краса та здоров'я».  
Зовнішній вигляд - Те, як люди бачать і сприймають зовнішність іншої 

людини. Це важлива частина невербального спілкування (Невербальне спілкування 

- вид спілкування без використання слів). 

Оцінка сприйняття зовнішнього вигляду залежить від характеристик: 

- охайність і чистота; 

- свобода і природність поведінки; 

- грамотна мова; 

- гідні манери; 

- спокійна реакція на похвалу і критику; 

- харизма. 

1. Охайність і чистота  

Всі знають відоме 

прислів'я: "Зустрічають по 

одягу, а проводжають по 

розуму". Хоча при цьому 

набагато важливішим 

вважається розум, але все ж 

одяг визначає те, яке 

враження ви справите на 

іншу людину. Зовнішній 

вигляд відображає 

особистість, відображає 

сутність та внутрішній світ 

людини, з усіма його 

звичками й нахилами. Культура одягу має не менше значення, ніж культура 

поведінки. В одязі потрібно враховувати колір, лінію, фактуру і стиль. 

Одяг зумовлений модою, а також положенням, стилем, смаками і матеріальним 

станом людини. Основне правило - одяг не повинен бути брудним, неохайним або 

рваним. Це свідчить про недбалість його власника, неповазі до людей і в першу 

чергу до самого себе. 



Одяг повинен бути зручним і не суперечити загальноприйнятим вимогам 

пристойності. Значним фактором впливу на одяг є мода. Більшою чи меншою 

мірою дотримуватися її - вирішує сам чоловік. 

Одяг для чоловіків. 

Одяг чоловіка впливає на його успіх у ділових колах, сприяє створенню 

відповідного іміджу. Костюм бізнесмена повинен бути досить консервативним, 

будь-якого неяскравого кольору, одноколірний. Жилет і піджак повинні закривати 

верхню частину штанів, рукава пальта повинні закривати рукава піджака. 

Краватка - це головний показник смаку і статусу чоловіка, тому необхідно щоб 

він у зав'язаному стані досягав пряжки пояса, а ширина повинна відповідати 

ширині лацканів піджака. 

 
Штани повинні спереду ледь спускатися на черевики, а ззаду доходити до 

каблука. Шкарпетки повинні підбиратися до костюма, але їх колір повинен бути 

трішки темнішим, бажано чорний, але ні в якому випадку не білий. Колір взуття 

повинен бути ідентичний кольору ременя та ремінця на годинах. В офіційній 

обстановці (коли входять в кабінет, виступають, сидять у президії) піджак повинен 

бути застебнутий. Розстебнути його можна, сидячи на стільці (Наприклад, за 

столом).  

2. Свобода і природність поведінки 

Свобода - це наявність можливості вибору варіанту і реалізації (забезпечення) 

результату події. Відсутність такого вибору і реалізації вибору рівносильне 

відсутності свободи - несвободи. 

Свобода - це відсутність примусу з боку інших людей. 

Свобода є один з видів прояву випадковості, направляється свободою волі 

(навмисність волі, усвідомлена свобода) або стохастичним законом 

(непередбачуваність результату події, неусвідомлена свобода). У цьому сенсі, 

поняття «свобода» протилежно поняттю «необхідність». В етиці «свобода» 

пов'язана з наявністю вільної волі людини. Свобода волі накладає на людину 

відповідальність і ставить в заслугу його слова і вчинки. Вчинок вважається 

моральним тільки в тому випадку, якщо він здійснюється вільною волею, є вільним 



волевиявленням суб'єкта. У цьому сенсі етика спрямована на усвідомлення 

людиною своєї свободи і пов'язаної з нею відповідальності. 

Природність поведінки - невимушеність у спілкуванні, натуральність, щира 

манера поведінки; вміння бути і залишатися самим собою в будь-якій ситуації; 

нехитрість і легка недбалість; невимушеність у позі, поставі, ході і рухах; простота, 

відсутність натягнутості у спілкуванні; природність мовлення; легкість, 

гармонійність у почуттях; дотепність, імпровізація, непередбачуваність у мисленні; 

наслідок внутрішньої свободи. Зайва природність і невимушеність межує з 

безцеремонністю, розбещеністю і розбещеністю. 

3 Грамотна мова 

Вірна, грамотна мова прикрашає спілкування, робить його найбільш ясним, а 

крім того виразним. Щоб залишатися вірно, понятим, треба скористатися 

літературною мовою разом з урахуванням певних аспектів, які диктуються його 

практичним призначенням. Цих аспектів три. Це стійкість, ясність, точність, а 

також легкість в передачі самих різних кольорів, а також оригінальність мови. 

4 Гідні манери 

Гідні манери - вони завжди зібрані, тримаються з повним усвідомленням своєї 

значимості, проте без явної демонстрації особистої зверхності. 

5 Спокійна реакція на похвалу і критику 

Спокійна реакція на похвалу і критику - вони терпляче вислуховують 

славослів'я на свою адресу, дякують оточуючих за компліменти, але делікатно 

дають зрозуміти, що надалі цього робити не варто. Критику на свою адресу вони 

переносять без спалахів гніву, переслідувати за критику вважають нижче всього 

гідності. 

6 Харизма 

Харизма - це особлива властивість, завдяки якому людину оцінюють як 

обдарованого особливими якостями і здатного чинити ефективний вплив на інших. 

Поняття В«харизмаВ» веде свій початок з давньогрецької міфології - означає 

притягувати до себе увагу. А харіти - це давньогрецькі богині краси, грації і 

витонченості. 

Класичне визначення харизми дано німецьким соціологом М. Вебером: 

«Харизмою називається якість особистості, визнане надзвичайним, завдяки якому 

вона оцінюється, як обдарована надприродними, надлюдськими або, щонайменше, 

специфічно особливими силами і властивостями, не доступними іншим людям». 

Серед відомих історії харизматичних особистостей є засновники світових 

релігій - Будда, Мойсей і Христос. До харизматів відносяться творці напрямів 

усередині світових релігій - Лютер і Кальвін, наприклад. З іншого боку, це великі 

державні та військові діячі, такі, як Чингісхан або Наполеон. У ХХ столітті серед 

таких діячів - Гітлер і Муссоліні, Ленін і Троцький, але також Ганді і Мартін 

Лютер Кінг. Властивість харизми щодо байдуже до роду діяльності та її морально-

етичному змістом: харизматичним лідером з рівним успіхом може бути і святий, і 

злочинець. 

Вираз «У нього є харизма» означає, що людина справляє на оточуючих сильне 

враження, вони піддаються його чарівливості і готові слідувати за ним. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке поняття зовнішнього вигляду? 

2. Що таке дресс-код? 



3. Що таке постава і мова рухів тіла?  

4. Що таке культура поведінки? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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