
20 листопада 2014 р. відбувся майстер-клас ”Самопрезентація як чинник 

успішного працевлаштування“, який провела бізнес-тренер Людмила Калабуха. 

Очевидно ця тема хвилює багатьох, бо до учасників тренінгу - студентів 

Академії, долучилися і люди різного віку та професійної приналежності, які 

дізналися про цей захід з інформаційних повідомлень.  

Людмила Калабуха розповіла слухачам майстер-класу про те, що саме ми 

презентуємо роботодавцю і як зробити цю презентацію більш ефективною. 

 

Серед іншого, говорили про важливість першого враження. Як дослідили 

вчені, воно формується у людини за 30 секунд. Якщо розглядати те, з чого 

складається перша думка про людину, то 55% - це мова тіла: наш зовнішній 

вигляд, постава, усмішка, 

впевнена поведінка, те, як ми 

ходимо, сидимо і 

жестикулюємо. Ми повинні 

випромінювати впевненість, 

добрий настрій, приязнь, так, 

як це гарно вдається робити 

Людмилі Калабусі. 

Як ми реагуємо на мову 



тіла показав маленький експеримент. Багато з присутніх відтворили не те, що 

просила тренер на словах, а те, що вона при цьому демонструвала. 
 

 
 

Ще 48% першого враження про нас формують вербальні засоби – голос, 

мова, артикуляція, - те, як ми говоримо. І лише 7% припадає безпосередньо на 

те, що ми при цьому промовляємо. Від першого враження роботодавця багато в 

чому залежить ваш успіх в отриманні роботи. 

Стати більш упевненим в собі – будь-ласка! Це весело і корисно! Корона 

на голові, крила за плечима і зірка на 

чолі! 
 

 

 



 

Все, що ми робимо в житті в тій чи іншій мірі є продажем – своїх ідей, 

своїх бажань, своїх умінь та навиків. Важливим елементом піраміди продажу 

себе,як майбутнього працівника, лежить збір інформації про потреби 

роботодавця. Запорукою успішного працевлаштуванняє не просто те, що ми 

знаємо і можемо.Необхідно показати роботодавцю, що отримає компанія, якщо 

ми будемо працювати на неї.  

 

 
 

Кожен зі слухачів почув для себе багато нового і корисного. Хтось 

побачив, які помилки він допускав раніше, хтось знайшов спосіб, як 



удосконалити своє резюме, хтось відкрив для себе секрети першого враження. 

І, звичайно, рекомендації – як отримати відповідь від роботодавця про 

перспективу працевлаштування уже на співбесіді. 

 

Завдяки іскрометній роботі тренера час пройшов майже непомітно.  

Учасники розглянули можливі ситуації і приклади та спробували 

розповісти про себе “роботодавцю”: 

 

 
 

Також, Людмила Калабуха відповіла на запитання, яких виявилось 



справді багато. 

На останок – подарунок від кафедри банківської справи: символічний 

ключик до успіху: 

 

 

Корисні поради, отримані на майстер-класі, неодноразово стануть у 



пригоді кожному його учаснику. 


