
 

Для хороших слів не потрібен привід, чи не так? Але, мабуть хтось все-

таки вирішив придумати офіційну дату, для того, щоб сказати приємні слова 

тому, кому б не наважився в звичайний день. 

Всесвітній день компліменту відзначають 1 березня. Історія виникнення 

свята невідома, зовсім як і історія про тих, хто його придумав. Але людям ідея 

такого незвичайного дня сподобалася, її підхопили на різних куточках планети і 

поширили свято всюди. 

Комплімент – це французьке слово, що означає хвалу і схвалення, 

виражені приємними і схвальними словами. 

Щирий комплімент, сказаний від душі, може творити справжні чудеса. 

Адже людина – особистість соціальна, їй важливо знати думку оточуючих про 

її вчинки і поведінку. І якщо вона отримує позитивну оцінку своїм діям, це 

відповідно підвищує її самооцінку і впевненість в собі, а крім того, дарує 

гарний настрій і оптимізм. 

Також комплімент може стати приводом для приємного знайомства, 

допомогти розрядити напружену обстановку в колективі, налагодити 

доброзичливі стосунки з людьми. 

 
— Дослідження японських вчених показали, що у людини, яка отримала 

комплімент, підвищується продуктивність роботи. 

— У цирку компліментом називають один з різновидів поклону, подяки 

глядачеві. 

— На думку австралійського психолога Ніка Хеслама, компліменти 

можуть підняти настрій, поліпшити залученість в роботу або навчання, 

підвищити цілеспрямованість. 

— Отримання компліментів може допомогти впоратися з сором’язливістю 

і побудувати довірливі відносини зі співрозмовником. 



 
 

 
► Роблять людей більш щасливими; 

► Підвищують самооцінку, почуття власної гідності; 

► Збільшує продуктивність праці; 

► Сприяють взаємному благополуччю. 

В цей день намагайтеся відволіктися від власних проблем і звернути 

увагу на оточуючих вас людей, знайти в них якісь позитивні якості, за які їх 

можна похвалити, і від чистого серця сказати їм приємні слова 

компліменту. Намагайтеся бути ввічливими, уважними і чемними.  

Зробіть їм комплімент, який буде позитивним, чесним і щирим. 

Зробіть його з посмішкою. Потім подивіться, як посмішка відіб'ється на 

їхніх обличчях.  

 

Пам’ятайте: посмішка збагачує тих, кого нею 

обдаровують, не збіднюючи при цьому тих, хто обдаровує! 
  


