
Успішна Self-Presentation
замість «Про себе? Та що там казати...»

Корисні матеріали 
з вебінару:



Вітаю! Я [імʼя]. Я [роль/посада]

Я в сфері [назва] наразі [кількість років/місяців]
Починав/ла з [посада]
Зараз я займаюсь [коротко про напрям]
Маю розвинені [комунікаційні, організаційні…] навички
Володію знаннями з [перелік основних областей]
Маю досвід роботи з [стислий перелік]
Мені подобається працювати з [стислий перелік]

Я фокусуюсь переважно на [конкретніше про основні 
обовʼязки]
Я відповідаю за [конкретніше про основні обовʼязки]

Думаю, комбінація моїх навичок [конкретніше] та досвіду 
[конкретніше] стане гарним доповненням до вашої 
команди/компанії.  

Структура самопрезентації

1. Ім’я та роль/посада

2. Навички та досвід

3. Чим я можу бути корисним/ою

4. Чому я тут



 Hi! My name is [your name]. I’m a/an [your position].

 I’ve been in the IT industry for [number of years/months].
 I started as a/an [position].
 I’m (pretty) good at + noun/V-ing.
 I have good [problem solving, communication, etc.] skills.
 I have (quite) a good knowledge of + noun/verb-ing.
 I’ve gained a lot of valuable experience in + noun/verb-ing.
 I’m comfortable with + noun/verb-ing.

 I focus primarily on + noun/verb-ing.
 I’m also responsible for + noun/verb-ing.

 I'm really excited about the opportunity to work with [name 
of the client’s company/project].
 I think [my education and experience] make me a good fit 
for this project.
 I think the combination of [my skills and experience] could 
be a good addition to your team.

Self-presentation structure

1. Name & role

2. Skills and experience

3. Area of responsibility

4. Why I’m here



 Я проаналiзував/ла [проект/задачу/кейс] та маю 
пропозицію…
 Як тільки ми почали працювати з [проектом/задачею] Я 
подумав/ла, що було б цікаво зробити….
 Що якщо ми спробуємо…
 Це ще на етапі ідеї та що ви думаєте щодо…

 Це допоможе/підвищить/змінить…
 Це позитивно вплине на…

Наразі у нас в наявності… [конкретніше про людські, часові, 
фінансові…ресурси] 
 Ми потребуємо…
 Це залежить від…

 Це може призвести до…
 Ми можемо зіткнутися з…
 Я беру до уваги такі ризики як…

 Ми зможемо вирішити це за допомогою…
 [варіант] зможе виправити це…
 Щоб оминути цей ризик…
 Найкращим рішенням у цьому випадку буде…

Структура презентації ідеї

1. Ідея

2. Цінність/користь

3. Необхідні ресурси

4. Можливі ризики

5. Рішення



 I took a look at [item/feature/option] and noticed…
 Since we work with [item/feature/option] I figured you’d be 
interested in
 Well, what if we try to
 It’s just an idea, but what about

 It’ll help/can decrease/improve
 It could have a big impact on 

Currently we have
 We need
 It depends

 It can lead to
 We can faced with
 I considered/identify such risks 

 We able to fix just that problem by
 [solution] could really help us
 To address those risks
 The best way out can be

Idea presentation structure

1. Idea

2. Value

3. Required resources

4. Possible risks

5. Solutions



PREP схема

P

R

E

P

Point / Думка

Reason / Причина 

Example / Приклад

Point / Думка

Я думаю
Я б сказав/ла

Тому що
Так як 

Наприклад, 
У випадку

Тому
Отже

I think
I would say

Because
As

For example
For instance

 That’s why
Therefore

для того, щоб поділитись інформацією, 
висловити власну думку щодо теми



Не могли б ви повторити питання? 
Вибачте, не одразу почув/ла, повторіть, будь ласка

Ви маєте на увазі…?
Правильно я вас зрозумів/ла, що…?
Хочете, щоб я розповів/ла детальніше про…?
Можете пояснити, будь ласка, що ви маєте на увазі під 
фразою…?

Розумію. Дякую!
Бачу, що ви маєте на увазі. Дякую за уточнення. 
Тепер мені стало прозоріше. Дякую.

Добре, мені потрібно декілька секунд, щоб сформулювати 
думку.
Я б хотів/ла ще подумати над цим питанням, та 
першочергово можу сказати, що…
Що ж, важко сказати одразу, та…
Я не достатньо впевнений/а, але думаю, що…

Вибачте, у вас вимкнений мікрофон. 
Бачу, що переривається інтернет звʼязок. Підкажіть, це 
негаразди з мого боку? 
Чи гарно вам мене чути? 
Вибачте, бачу, що нестабільний звʼязок. Дозволите 
перепідключитись за декілька секунд? 

 

1. Як перепитати 

2. Clarifying the question

3. Signaling understanding

4. Buying thinking time

5. Technical issues

Вирішення нюансів онлайн-комунікації



Could you please repeat the question?
Sorry, I didn’t catch that. Could you say it again?

Sorry, do you mean (that) + clause?
Let me just check if I understand you correctly. Do you mean...?
Do you want me to speak about + noun/explain + noun...?
Could you explain what you mean by + noun/verb-ing...?

I got it. Thank you!
Ah, I see what you mean. Thanks for clarifying.
Now I understand. Thanks a lot.

Well, let me think about that for a moment.
I’d like to give that some thought.
Well, it’s difficult to say exactly, but…
I’m not quite sure, but I think…

Sorry, you’re on mute.
Sorry, you’re breaking up.
The Internet connection is spotty.
Can you hear me well?
Sorry, the connection is not stable. I’ll call you back in a minute.
I guess it's an issue on your end.

Dealing with communication issues

1. Asking to repeat the question

2. Clarifying the question

3. Signaling understanding

4. Buying thinking time

5. Technical issues



До зустрічі 
на наступних 
навчаннях


