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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У добу становлення нових соціально-економічних основ розвитку країни 

актуальним є завдання формування у підлітків активної життєвої позиції, 

організаторських умінь і навичок, організаційної культури, лідерських якостей, 

досвіду керівництва невеликою соціальною групою та співробітництва з 

однолітками і дорослими, комунікативних вмінь і навичок, навичок 

самореалізації, проектування власної діяльності як важливих ключових 

компетенцій активного члена сучасного суспільства. 

Здатність і готовність виступити в ролі активного, свідомого члена 

суспільства може бути розвинута в особистості, якщо вона буде відповідальна за 

вирішення проблемної ситуації, особливо на рівні прийняття рішень. У 

підлітковому віці це, насамперед, участь в учнівському самоврядуванні,  

громадському житті, вирішення певних проблем громади. Така діяльність 

стимулюватиме інтерес вихованців до навчання, трудової і громадської 

діяльності; створить конкретні умови і ситуації для виявлення і розвитку 

здібностей вихованців, для виховання суспільно значущих розумових, вольових 

та моральних якостей особистості; створить умови і механізми для 

самовиховання особистості, яка формується, побудови її життєвих планів і 

перспектив. 

Мета програми – формування активної лідерської позиції підлітків, 

створення сприятливих умов для формування базових компетентностей 

вихованців. 

Завданнями програми є формування таких компетентностей: 

життєтворчої: сприяє розвитку навичок самоаналізу, самоконтролю, 

самовиховання, самонавчання, самоосвіти, умінь та навичок життєвого 

проектування, вмінь визначати, відшукувати й здобувати та застосовувати 

ресурси, необхідні для реалізації життєвих цілей; 

життєздатної: забезпечує формування емоційно-вольових якостей, здатності 

щодо конструктивного вираження власних емоцій; подолання негативних 



емоційних станів, формування навичок управління власними емоціями; розвиток 

рефлексії, критичного мислення; здатність до логічного викладення власних 

думок, творчої уяви; 

соціальної: сприяє розвитку в учнів уявлень про себе як носія певних 

соціальних ролей, власного репертуару рольової поведінки; навичок ефективної 

співпраці, відповідальності за результати спільної діяльності, здатності бути 

активним членом суспільства, розуміння вихованцем негативних соціальних явищ 

та здатності протидіяти ним;  

комунікативної: забезпечує розвиток навичок спілкування, активного 

слухання, критичного аналізу ситуації, конструктивної поведінки в конфліктних 

ситуаціях; навичок самопрезентації, участі у дискусії, дебатах; розвиток вмінь 

доводити власну думку, коригувати її у бесіді; 

інформаційної: забезпечує розвиток умінь орієнтуватися в потоці 

різноманітної, суперечливої інформації, аналізувати тексти; 

правової: сприяє розвитку умінь захисту та реалізації своїх прав і свобод, 

виконання загальнолюдських та громадянських обов’язків.  

Програма розрахована на 1 рік навчання (основний рівень), орієнтована на 

здобувачів освіти 5-9 класів. Кількісний склад гуртка, секції, клуба – 15 осіб. Для 

опрацювання навчального матеріалу відводиться 6 год. на тиждень, 216 год. на 

рік. 

Передбачено використання різноманітних форм організації навчальної 

діяльності вихованців: фронтальної (над проблемою працюють всі вихованці); 

групової (учні об’єднуються в групи, кожна група працює над індивідуальним 

завданням); роботи в парах (учні працюють попарно над завданням); 

індивідуальної роботи (кожен учень працює над індивідуальним завданням). 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

захист творчої роботи, захист навчального проекту або портфоліо. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 1 2 3 

Розділ 1. Самопізнання – шлях до успіху 5 10 15 

1.1. Хто Я? Який Я? Навіщо Я? 2 4 6 

1.2. Грані моєї особистості 1 2 3 

1.3. Мій характер, мій темперамент 1 2 3 

1.4. Світ моїх емоцій і почуттів 1 2 3 

Розділ 2. Соціальні ролі, які я виконую 9 18 27 



2.1. Особистість у суспільстві 1 2 3 

2.2. Соціальний статус і соціальні ролі 

особистості 
1 2 3 

2.3. Я в сім'ї, родині 1 2 3 

2.4. Я і школа 1 2 3 

2.5. Я і друзі 1 2 3 

2.6. Я – громадянин України 1 2 3 

2.7. Соціальні зв’язки як соціальне явище 1 2 3 

2.8. Формування сучасної особистості у 

суспільстві 
1 2 3 

2.9. Молодь та життя суспільства 1 2 3 

Розділ 3. Вчимося ефективно спілкуватися 8 16 24 

3.1. Спілкування як обмін інформацією, 

взаємовпливу 
1 2 3 

3.2. Спілкування як обмін духовними та 

емоційними цінностями 
1 2 3 

3.3. Вербальні й невербальні засоби 

спілкування 
1 2 3 

3.4. Бар’єри спілкування – перешкода 

взаєморозумінню 
1 2 3 

3.5. Мистецтво публічного виступу (Трибуна і 

мікрофон) 
1 2 3 

3.6. Мистецтво самопрезентації   1 2 3 

3.7. Особистість лідера і комунікативна 

діяльність 
1 2 3 

3.8. Етика спілкування лідера 1 2 3 

Розділ 4. Мистецтво вирішення конфліктних 

ситуацій 
6 9 15 

4.1. Анатомія конфлікту 2 1 3 

4.2. Типи конфліктів і їх особливості 1 2 3 

4.3. Стилі поведінки в конфлікті 1 2 3 

4.4. Вибір стратегії поведінки в конфлікті 1 2 3 

4.5. Шляхи розв’язання конфліктів 1 2 3 

Розділ 5. Толерантність і повага особистості 6 9 15 

5.1. Що таке толерантність? 1 2 3 

5.2. Портрет толерантної особистості 2 1 3 



5.3. Я і група: толерантність до самого себе 1 2 3 

5.4. Я і група: толерантність до інших 1 2 3 

5.5. Міжкультурна толерантність 1 2 3 

Розділ 6. Я знаю свої права та обов’язки  8 13 21 

6.1. Правила і закони у твоєму житті 2 1 3 

6.2. Мандрівка сторінками Конвенції ООН 1 2 3 

6.3. Твої права: законодавство України 1 2 3 

6.4. Конфлікти прав та обов’язків 1 2 3 

6.5. Мої права та обов’язки у школі 1 2 3 

6.6. Мої права та обов’язки у сім’ї, родині 1 2 3 

6.7. Ми на захисті своїх прав 1 2 3 

Розділ 7. Здоровому все на здоров'я йде 8 16 24 

7.1. Життя і здоров'я людини 1 2 3 

7.2. Ризики здоров'я для підлітків 1 2 3 

7.3. Здоровий спосіб життя – твій вибір 1 2 3 

7.4. Навички здорового способу життя 1 2 3 

7.5. Спілкування і здоров'я 1 2 3 

7.6. Шкідливі звички не для нас 1 2 3 

7.7. Як діяти в ситуаціях ризику 1 2 3 

7.8. Твоє здоров'я у твоїх руках 1 2 3 

Розділ 8. Лідер та лідерство 10 17 27 

8.1. Лідерство: сутність, функції 2 1 3 

8.2. Лідерство нової доби 1 2 3 

8.3. Прояви лідерства у житті суспільства 1 2 3 

8.4. Лідер: функції, ролі цінності, модель 1 2 3 

8.5. Портрет лідера: яким бути, що вміти, що 

знати 

1 2 
3 

8.6. Лідер і група 1 2 3 

8.7. Лідер і колектив 1 2 3 

8.8. Лідер і команда 1 2 3 

8.9. Імідж лідера: його складові 1 2 3 



Розділ 9. Я – творча особистість 7 14 21 

9.1. Творче покликання людини  1 2 3 

9.2. Мої здібності, обдарованості, талант 1 2 3 

9.3. Портрет творчої особистості 1 2 3 

9.4. Життєвий шлях творчих особистостей 1 2 3 

9.5. Творча самореалізація особистості 1 2 3 

9.6. Тренінг розвитку творчих здібностей 

особистості 

1 2 
3 

9.7. Тренінг розвитку інтелекту 1 2 3 

Розділ 10. Я – успішна особистість 7 14 21 

10.1. Філософія успіху 1 2 3 

10.2. Постановка і досягнення цілей 1 2 3 

10.3. Твій алгоритм життєвого успіху 1 2 3 

10.4. Життєвий шлях успішних особистостей 1 2 3 

10.5. З малої стежини – твій шлях до вершини 1 2 3 

10.6. Захист проектів з проблеми 2 4 6 

Підсумок - 3 3 

Разом  75 141 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Презентація мети, завдань, теми програми.  

Практична частина. Вироблення й прийняття правил і норм взаємодії в 

групі. Проведення діагностичної анкети «Хто Я?». 

 

Розділ 1. Самопізнання – шлях до успіху (15 год.) 

1.1. Хто Я? Який Я? Навіщо Я? (6 год.) 

Теоретична частина. Усвідомлення свого Я у світі. Я: фізичне, емоційне, 

соціальне, інтелектуальне. Прийняття свого Я. 

Практична частина. Вправа «Самопрезентація», вправа «Абетка 

позитивних і негативних рис», вправа «Мої плюси і мінуси», дискусія «Що 

потрібно у собі змінити?», вправа «Чарівний ярмарок». 

1.2. Грані моєї особистості (3 год.) 



Теоретична частина. Поняття «людина», «індивід», «особистість», 

«індивідуальність». Формування особистості. 

Практична частина. Вправа «Твоє ім'я», вправа «Асоціації», вправа «Грані 

особистості», вправа «Унікальність та неповторність мого Я», вправа «Мої 

якості», вправа «Особистісне дерево». 

1.3. Мій характер, мій темперамент (3 год.) 

Теоретична частина. Характер особистості. Риси характеру, основні типи. 

Темперамент, види темпераменту. Зв'язок темпераменту і характеру. 

Практична частина. Вправа «Це чудово!», вправа «Що нас об’єднує і в 

чому ми індивідуальність?», мозковий штурм «Пригадати негативні та позитивні 

риси характеру», тест «Тип характеру», вправа «Темперамент в малюнках», 

вправа «Незакінчені речення», вправа «Детективи». 

1.4. Світ моїх емоцій і почуттів (3 год.) 

Теоретична частина. Емоційний стан та настрій особистості. Способи 

відображення емоцій. Роль почуттів та емоцій в житті людини. 

Практична частина. Вправа «Презентація імені», мозковий штурм «Емоції 

і почуття: спільне та відмінне», вправа «Скажи по-різному», вправа «Вгадай 

емоцію», вправа «Передай емоцію», вправа «Емоція», вправа «Граємо роль». 

 

Розділ 2. Соціальні ролі, які я виконую (27 год.) 

2.1. Особистість у суспільстві (3 год.) 

Теоретична частина. Особистість і суспільство. Єдність та нерозривність 

особистості та суспільства. Вплив суспільства на особистість, вплив особистості 

на суспільство. 

Практична частина. Вправа «Пересадки», мозковий штурм «Взаємовплив 

особистості і суспільства», дискусія «Як суспільство впливає на особистість?», 

вправа «Моє ім'я», вправа «Ідентичність», вправа «Мої цінності». 

2.2. Соціальний статус і соціальні ролі особистості (3 год.) 

Теоретична частина. Поняття соціального статусу. Що впливає на наш 

статус? Соціальні ролі особистості. 

Практична частина. Вправа «Знайдіть того, хто…», мозковий штурм «Мої 

ролі», інформаційне повідомлення «Що таке соціальний статус?», вправа 

«Ідентичність», вправа «Якою я бачу сучасну людину», вправа «Перший вчинок», 

вправа «Використання ролі». 

2.3. Я в сім'ї, родині (3 год.) 

Теоретична частина. Мої ролі в сім'ї, родині. Сімейні цінності: 

спілкування, повага, почуття значущості для своєї сім'ї, уміння прощати, 

відповідальність. Сімейні традиції. 



Практична частина. Вправа «Автопортрет», вправа «Фото для групового 

альбому», вправа «Моя сім'я», вправа «Я в сім'ї», вправа «Цінності та традиції 

моєї сім'ї», дискусія «Чи потрібно створювати сім'ю в сучасному суспільстві?», 

вправа «Німе кіно», вправа «Надягнемо маски». 

2.4. Я і школа (3 год.) 

Теоретична частина. Ролі, які я виконую в школі. Спілкування з 

однолітками. Сприятливий соціально-психологічний клімат в учнівському 

колективі. 

Практична частина. Вправа «Наші імена», мозковий штурм «Хто я в 

школі?», мозковий штурм «Яким повинен бути клас у школі?», вправа «Ідеальний 

клас», вправа «Суперучень», вправа «За що ми любимо наш клас», вправа «По 

колу», вправа «Чий голос?». 

2.5. Я і друзі (3 год.) 

Теоретична частина. Дружба, друзі. Фактори дружби. Кодекс дружби. 

Практична частина. Вправа «Точка опори», мозковий штурм «Чи потрібно 

нам дружити?», мозковий штурм «Яким повинен бути друг?», дискусія «Чи 

важлива дружба у нашому житті?», вправа «Калейдоскоп питань», вправа «Хто 

любить…?», вправа «Канат дружби», вправа «Струм». 

2.6. Я – громадянин України (3 год.) 

Теоретична частина. Вчимося бути громадянами. Активна громадська 

позиція. Свідоме ставлення до обов’язків громадянина. 

Практична частина. Вправа «Долонька», інформаційне повідомлення «Хто 

такий громадянин», інформаційне повідомлення «Громадянські обов’язки», 

мозковий штурм «Суверенна держава – це», вправа «Держава моєї мрії», вправа 

«Щаслива Україна», вправа «Лист Президенту», вправа «Північ південь, захід, 

схід». 

2.7. Соціальні зв’язки як соціальне явище (3 год.) 

Теоретична частина. Особистість у системі соціальних зв'язків. Зв’язок та 

соціальний зв’язок. Роль соціальних зв’язків у житті людини. Складові 

соціального зв’язку: соціальний контакт, соціальна дія, соціальна взаємодія, 

соціальні відносини – їх суть та єдність. 

Практична частина. Вправа «Портрет групи», інформаційне повідомлення 

«Соціальні зв’язки – це…», мозковий штурм «Що таке зв’язок та соціальний 

зв’язок?», вправа «Привітання і настрій», вправа «Мій герб», вправа «Мої 

соціальні зв’язки», вправа «Портрет свідомого громадянина». 

2.8. Формування сучасної особистості у суспільстві (3 год.) 

Теоретична частина. Формування особистості: адаптація, соціальний 

контроль, імітація, ідентифікація, девіантність. Планування життя як процес: мрії, 

цілі, план, втілення. 



Практична частина. Вправа «Підійдіть до мене ті, хто…», інформаційне 

повідомлення «Формування особистості в сучасному суспільстві», інформаційне 

повідомлення «Що таке адаптація, соціальний контроль, імітація, ідентифікація, 

девіантна поведінка особистості?» вправа «Динозаврик», тест «Яка ти 

особистість?», вправа «Мої мрії, плани», вправа «Еміграція», вправа «Мої 

бажання», вправа «Асоціації». 

2.9. Молодь та життя суспільства (3 год.) 

Теоретична частина. Молодь – це ми. Особливості діяльності молоді у 

сучасному суспільстві. 

Практична частина. Вправа «Бінго», дискусія «Молодь, як важлива 

частина життя суспільства», вправа «Проектний малюнок», мозковий штурм 

«Якою повинна бути молода людина?», вправа «Відповідальна молодь», вправа 

«Скульптура», вправа «Вчинки», вправа «Сила слова», вправа «Дзеркало». 

 

Розділ 3. Вчимося ефективно спілкуватися (24 год.) 

3.1. Спілкування як обмін інформацією, взаємовпливу (3 год.) 

Теоретична частина. Спілкування, комунікація. Роль спілкування під час 

обміну інформацією та взаємовпливу. Рівні та стилі спілкування. 

Практична частина. Вправа «Розкажу про свого господаря», дискусія «Чи 

потрібне спілкування в житті людини?», вправа «Знайди співрозмовника», 

мозковий штурм «Яку роль виконує спілкування?», вправа «Інтерв’ю з 

одногрупниками», вправа «Час спілкування», вправа «Передача інформації». 

3.2. Спілкування як обмін духовними та емоційними цінностями (3 год.) 

Теоретична частина. Духовні та емоційні цінності. Сфери спілкування. 

Роль спілкування у процесі становлення життєдіяльності особистості. 

Практична частина. Вправа «Я людина», інформаційне повідомлення «Що 

таке духовні та емоційні цінності?», вправа «Обмін духовними та емоційними 

цінностями», вправа «Категорії», вправа «Правила ефективного спілкування», 

вправа «Проблемний діалог», вправа «Я бачу перед собою». 

3.3. Вербальні й невербальні засоби спілкування (3 год.) 

Теоретична частина. Види спілкування: вербальне й невербальне. Мова як 

універсальний засіб спілкування. Засоби невербального спілкування: міміка. 

жести, постава. 

Практична частина. Вправа «Давайте привітаємося», інформаційне 

повідомлення «Що таке вербальні та невербальні засоби спілкування?», вправа 

«Зіпсований телефон», вправа «Лови», вправа «Вгадай емоцію», дискусія «За 

допомогою якого засобу спілкування ми передаємо інформацію?», вправа «В одну 

точку», вправа «Найщиріше побажання». 



3.4. Бар’єри спілкування – перешкода взаєморозумінню(3 год.) 

Теоретична частина. Бар’єри на шляху до ефективного спілкування. 

Способи подолання бар’єрів спілкування. Взаєморозуміння та перешкоди на 

шляху до спілкування. 

Практична частина. Вправа «Скажи приємне іншому», вправа 

«Спілкування в різних позиціях», мозковий штурм «Які існують бар'єри у 

спілкуванні», обговорення «Як можна попередити та долати комунікативні 

бар'єри?», вправа «Аналіз комунікативних ситуацій». 

3.5. Мистецтво публічного виступу (Трибуна і мікрофон) (3 год.) 

Теоретична частина. Публічний виступ. Жанри публічного виступу. Етапи 

підготовки до публічного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу. 

Практична частина. Вправа «Аркуш за спиною», мозковий штурм 

«Публічний виступ – це…», вправа «Чемодан» (риси притаманні успішному 

оратору), вправа «Правила публічного виступу», дискусія «Чи важливо 

дотримуватися цих правил під час виступу?», вправа «В Африці слони живуть…». 

3.6. Мистецтво самопрезентації (3 год.) 

Теоретична частина. Як розповісти про себе? Справити перше позитивне 

враження. Успішна самопрезентація та невиправдана хвальба. Етапи успішної 

самопрезентації. 

Практична частина. Вправа «Ніхто з вас не знає, що я…», дискусія «Як 

справити приємне перше враження?», мозковий штурм «Правила успішної 

самопрезентації», вправа «Друїди», вправа «Взаємопрезентація», вправа «Мене 

представив…», вправа «Самопрезентація», вправа «Рекламний ролик». 

3.7. Особистість лідера і комунікативна діяльність (3 год.) 

Теоретична частина. Роль спілкування у діяльності лідера. Комунікативна 

особистість та комунікативні діяльність. 

Практична частина. Вправа «Коло знайомств», мозковий штурм «Що таке 

комунікативна діяльність?», дискусія «Лідер та спілкування», вправа «Ефективна 

комунікативна діяльність лідера», вправ «Спілкування лідера», вправа 

«Телеграф», вправа «Слідчі», вправа «Уповільнення». 

3.8. Етика спілкування лідера (3 год.) 

Теоретична частина. Етика в житті людини. Культура спілкування 

особистості. Ефективне спілкування – етичне спілкування. 

Практична частина. Вправа «Побажання на день», дискусія «Чи важливо 

дотримуватися етики спілкування?», мозковий штурм «Етика спілкування 

лідера», вправа «Ввічливі слова», вправа «Чарівний стілець», вправа «Записки 

самому собі», вправа «Рольові ігри». 



 

Розділ 4. Мистецтво вирішення конфліктних ситуацій (15 год.) 

4.1. Анатомія конфлікту (3 год.) 

Теоретична частина. Поняття конфлікту. Позитивні та негативні функції 

конфлікту. 

Практична частина. Вправа «Річ розповідає про мене», мозковий штурм 

«Конфлікт: добре чи погано?», дискусія «Чи існують позитивні наслідки 

конфлікту?», вправа «Перетворення свинцю в золото», вправа «Моя карта 

конфлікту», вправа «Асоціації». 

4.2. Типи конфліктів і їх особливості (3 год.) 

Теоретична частина. Конфлікт: типи конфліктів. Джерела конфліктів. 

Сигнали конфліктів. 

Практична частина. Вправа «Клубок», мозковий штурм «Чому виникають 

конфлікти», вправа «Наполегливість», вправа «Типи конфліктів у школі, сім'ї», 

вправа «Влада», вправа «Колектив, у якому панує злагода». 

4.3. Стилі поведінки в конфлікті (3 год.) 

Теоретична частина. Як поводитися в конфліктній ситуації: суперництво, 

поступливість, ухиляння, компроміс, співробітництво. Ефективне спілкування під 

час конфлікту. 

Практична частина. Вправа «Хто мене представив», вправа «Вузький 

мостик», вправа «Яблучко і черв’ячок», вправа «Постав себе на місце іншого». 

4.4. Вибір стратегії поведінки в конфлікті(3 год.) 

Теоретична частина. Використання знань про конфлікт на практиці. 

Переговори і посередництво в конфлікті. 

Практична частина. Вправа «Мій кольоровий настрій», мозковий штурм 

«Як поводитися в конфліктній ситуації», вправа «Складові конфлікту», вправа 

«Так означає Ні». 

4.5. Шляхи розв’язання конфліктів(3 год.) 

Теоретична частина. Три підходи до розв’язання конфліктів: з позиції 

сили, з позиції інтересів, з позиції правил. Врегулювання конфліктів. 

Практична частина. Вправа «Гірський хребет», мозковий штурм «Якими 

можуть бути шляхи вирішення конфліктів?», вправа «5 сходинок», тест «Чи 

конфліктна ти людина?», вправа «Вирішимо конфлікт». 

 

Розділ 5. Толерантність і повага особистості (15 год.) 

5.1. Що таке толерантність? (3 год.) 

Теоретична частина. Толерантність у житті людини. Виховання 

толерантності. Почуття взаємоповаги, відповідальності, довіри. 



Практична частина. Вправа «Антоніми», вправа «Згода, незгода, оцінка», 

вправа «Заборона наказового способу», вправа «Толерантність». 

5.2. Портрет толерантної особистості (3 год.) 

Теоретична частина. Толерантна особистість. Риси, притаманні 

толерантній особистості. 

Практична частина. Вправа «Життєве кредо», вправа «Риси толерантної 

особистості», вправа «Повітряні кулі», вправа «Чи я стійкий?», вправа 

«Комісійний магазин», тест «Чи я толерантна особистість?». 

5.3. Я і група: толерантність до самого себе (3 год.) 

Теоретична частина. Толерантні взаємини у групі. Толерантне спілкування 

між учасниками групи. Толерантність до самого себе. 

Практична частина. Вправа «Комплімент», вправа «Аплодисменти», 

вправа «Цікаве слово», вправа «Пантоміма толерантності», вправа «Козуб». 

5.4. Я і група: толерантність до інших (3 год.) 

Теоретична частина. Толерантність та група. Межі толерантності під час 

групової діяльності. 

Практична частина. Вправа «Павутиння», вправа «Зашифровані слова», 

вправа «Хто похвалить себе краще від усіх», вправа «Невпевнений-упевнений-

самовпевнений». 

5.5. Міжкультурна толерантність (3 год.) 

Теоретична частина. Міжкультурна толерантність. Різноманіття культур. 

Взаємодія з представниками інших культур. 

Практична частина. Вправа «Що нас об'єднує і в чому ми 

індивідуальність», вправа «Відгадай колір за жестом», вправа «Карта 

толерантності», вправа «Групова картинка», вправа «Забобони». 

 

Розділ 6. Я знаю свої права та обов’язки (21 год.) 

6.1. Правила і закони у твоєму житті (3 год.) 

Теоретична частина. Правила і закони у діяльності людини. Права та 

відповідальності підлітків. Знайомство із законами України, що визначають права 

та обов’язки неповнолітніх. 

Практична частина. Вправа «Привіт, ти уявляєш…», вправа 

«Ливарпамен», мозковий штурм «Для чого потрібні закони», вправа «Я можу – Я 

хочу». 

6.2. Мандрівка сторінками Конвенції ООН (3 год.) 

Теоретична частина. Поняття конвенції? Конвенція ООН про права дитини 

в малюнках. Основні положення конвенції. 



Практична частина. Вправа «Життєве кредо», мозковий штурм «На що я 

маю право», дискусія «Які я маю обов’язки», вправа «Чи знаєте ви зміст 

Конвенції ООН про права дитини?», вправа «Кросворд». 

6.3. Твої права: законодавство України (3 год.) 

Теоретична частина. Закони України, що захищають права дитини: «Про 

охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про 

попередження насильства в сім'ї», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю». Хто стоїть на захисті твоїх прав. 

Практична частина. Вправа «Це класно!», мозковий штурм «Хто захищає 

мої права», вправа «Права й обов’язки дитини», вправа «Числа у правознавстві», 

вправа «Юридично-математичне рівняння». 

6.4. Конфлікти прав та обов’язків (3 год.) 

Теоретична частина. Права й обов’язки людини. Проблеми, що виникають 

під час реалізації прав. Конфлікти прав та обов’язків. 

Практична частина. Вправа «Сусід справа, сусід зліва», мозковий штурм 

«Чому виникають конфлікти прав та обов’язків?», вправа «Інтерв’ю», вправа 

«Адвокат та підопічний». 

6.5. Мої права та обов’язки у школі (3 год.) 

Теоретична частина. Права учнів, як учасників освітнього процесу. 

Обов’язки, які покладені на учня. 

Практична частина. Вправа «Золота рибка», вправа «Добре серце», вправа 

«Права та обов’язки учнів», вправа «Дрібні порушення в малюнках». 

6.6. Мої права та обов’язки у сім’ї, родині (3 год.) 

Теоретична частина. Права та обов’язки в родині. Порушення прав, 

невиконання обов’язків у сім'ї. 

Практична частина. Вправа «Моя сім'я», вправ «Галявина доброти», 

вправа «Аукціон», вправа «Обговорення правової ситуації». 

6.7. Ми на захисті своїх прав (3 год.) 

Теоретична частина. Ми захищаємо свої права. Захист своїх прав. 

Практична частина. Вправа «Пароль», вправа «Віртуальна цивілізація», 

вправа Порушення прав казкових героїв у казках», вправа «Що може зробити 

кожна людина для захисту прав дітей?». 

 

Розділ 7. Здоровому все на здоров'я йде (24 год.) 

7.1. Життя і здоров'я людини (3 год.) 

Теоретична частина. Людина та її здоров'я. Складові здоров'я: фізична, 

соціальна, психічна, духовна. 

Практична частина. Вправа «Індійські імена», мозковий штурм «Асоціації 

зі словом життя», вправа «Закінчити речення», вправа «Килим ідей», мозковий 



штурм «Що таке здоров'я?», вправа «Відповіді на питання», вправа «Складові 

здоров'я». 

7.2. Ризики здоров'я для підлітків (3 год.) 

Теоретична частина. Фактори ризику здоров'я особистості. Соціальні 

ризики для здоров’я в найближчому оточенні підлітків. 

Практична частина. Вправа «Впізнай, хто це», вправа «Висловлювання», 

мозковий штурм «Як протистояти ризикам здоров'я?», вправа «Модель здоров'я», 

вправа «Оратор» 

7.3. Здоровий спосіб життя – твій вибір (3 год.) 

Теоретична частина. Складові здорового способу життя. Відповідальне 

ставлення до збереження та якісного покращення власного здоров'я.  

Практична частина. Вправа «Острів», мозковий штурм «Здоровий спосіб 

життя», вправа «Що формує здоров'я?», вправа «Здоровим бути модно». 

7.4. Навички здорового способу життя (3 год.) 

Теоретична частина. Навички, які сприяють здоровому способу життя. 

Життєві навички, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та 

психічному здоров'ю. 

Практична частина. Вправа «Взаєморозуміння», вправа «Шлях до 

здорового способу життя», вправа «Цінності», вправа «Все залежить від тебе». 

7.5. Спілкування і здоров'я (3 год.) 

Теоретична частина. Важливість спілкування у здоровому способі життя. 

Зв'язок комунікації, соціальних зв’язків та конкретних фізичних показників 

(наприклад, запальні процеси, високий артеріальний тиск).  

Практична частина. Вправа «Песиміст, Оптиміст, Блазень», вправа 

«Мішок здоров'я», вправа «Масаж», вправа «Зіпсований телефон», вправа 

«Телевізор без звуку», вправа «Чарівна троянда». 

7.6. Шкідливі звички не для нас (3 год.) 

Теоретична частина. Найбільш поширені шкідливі звички: куріння, 

алкоголізм, наркоманія. Соціальні шкідливі звички: ігроманія, шопінгоманія, 

кофеїн. Повсякденні шкідливі звички. Негативні наслідки шкідливих звичок. 

Практична частина. Вправа «Молекула – хаос», вправа «Корисні та 

шкідливі звички», вправа «Як чинити зі своїм життям?», вправа «Павутиння», 

вправа «Маріонетка», мозковий штурм «Яка користь від НЕвживання тютюну та 

алкоголю?», вправа «Ми за здоровий спосіб життя». 

7.7. Як діяти в ситуаціях ризику (3 год.) 

Теоретична частина. Ризик, ризикована ситуація: як поводитися. 

Протистояння тиску. Аргументована відмова. 

Практична частина. Вправа «Контакт», вправа «Психодрама», вправа «Як 

сказати «Ні»?», вправа «Чи є альтернатива?». 



7.8. Твоє здоров'я у твоїх руках (3 год.) 

Теоретична частина. Свідоме ставлення до свого здоров'я. Кроки до 

здорового способу життя. Здоров'я – найбільша цінність людини. 

Практична частина. Вправа «Кіно мого дитинства», вправа «Риси 

особистості», вправа «Як виглядає здорова людина»,  вправа «Стежина здоров'я», 

вправа «Мотузка». 

 

Розділ 8. Лідер та лідерство (27 год.) 

8.1. Лідерство: сутність, функції (3 год.) 

Теоретична частина. Поняття лідерства. Основні ознаки лідерства та його 

сутність. Розгалуження понять «лідерство» та «управління». 

Практична частина. Вправа «Ти і твоє ім'я», мозковий штурм «Що таке 

лідерство?», вправа «Коло і Я?», вправа «Емблема лідерства». 

8.2. Лідерство нової доби (3 год.) 

Теоретична частина. Молоді лідери як рушійна сила суспільства. Молодь – 

стабільність та процвітання української держави. Стилі лідерства. 

Практична частина. Вправа «Репортер», вправа «Реклама», вправа 

«Циклон-імпровізатор», вправа «Головний редактор». 

8.3. Прояви лідерства у житті суспільства (3 год.) 

Теоретична частина. Прояви лідерства у різних ситуаціях. Учнівське 

самоврядування як вияв лідерства. 

Практична частина. Вправа «Футболка», вправа «Презентація лідерських 

якостей», вправа «Напиши речення», вправа «Що може лідер учнівського 

самоврядування». 

8.4. Лідер: функції, ролі цінності, модель (3 год.) 

Теоретична частина. Лідер, функції, які виконує лідер. Важлива роль 

лідера у житті суспільства. Лідер та його цінності. 

Практична частина. Вправа «Соціометрія», вправа «Асоціативний 

ланцюжок», вправа «Герб», вправа «Передвиборча програма лідера учнівського 

самоврядування». 

8.5. Портрет лідера: яким бути, що вміти, що знати (3 год.) 

Теоретична частина. Портрет лідера. Головні риси притаманні 

справжньому лідеру. Особистість лідера. 

Практична частина. Вправа «Не хочу хвалитись, але я…», вправа 

«Словесний портрет лідера», вправа «Риси лідера», вправа «Малюнок-символ 

лідера», вправа «Кодекс лідера». 

8.6. Лідер і група (3 год.) 



Теоретична частина. Особливості взаємодії особистості у групі. Види груп: 

умовні й реальні, постійні й тимчасові, формальні й неформальні, великі й малі. 

Потреба бути прийнятим у групі. 

Практична частина. Вправа «Мій вклад», вправа «Встановлення контакту», 

вправа «Паркан ідей», вправа «Гаряче місце». 

8.7. Лідер і колектив(3 год.) 

Теоретична частина. Відмінність колективу від групи. Лідерство в 

колективі. Розвиток групи в колектив. 

Практична частина. Вправа «Самосхвалення», мозковий штурм «У чому 

різниця між групою та колективом», вправа «Друкарська машинка», вправа 

«Стикування космічних кораблів». 

8.8. Лідер і команда (3 год.) 

Теоретична частина. Суть команди – люди, об’єднані однією метою. 

Переваги роботи в команді. Високоефективні команди. Якості, необхідні для 

створення ефективної та злагодженої команди. 

Практична частина. Вправа «Мистецтво компліменту», вправа 

«Годинник», вправа «Ведучий телепередачі», мозковий штурм «У чому різниця 

між групою, колективом та командою?». 

8.9. Імідж лідера: його складові(3 год.) 

Теоретична частина. Імідж, функції іміджу. Позитивний імідж лідера. 

Імідж-мейкер. 

Практична частина. Вправа «Витинанка», вправа «Валентність», вправа 

«Дзеркало», вправа «Позитивне бачення», вправа «Виглядати як іноземець». 

 

Розділ 9. Я – творча особистість (21 год.) 

9.1. Творче покликання людини (3 год.) 

Теоретична частина. Поняття творчості, креативності. Людина на землі: 

покликання людини в світі. Моє творче покликання. 

Практична частина. Вправа «Малюнок імені», мозковий штурм «Чи 

потрібна нам творчість?», вправа «Прикмети», вправа «Чарівний магазин», вправа 

«Креативність», вправа «Незвичайні мандрівки». 

9.2. Мої здібності, обдарованості, талант (3 год.) 

Теоретична частина. Здібності, обдарованості, талант у кожному з нас. 

Розвиток здібностей, обдарованості. Талант, як поєднання здібностей. Сила волі 

та її значення у розвитку творчої людини. 

Практична частина. Вправа «Перекинь м’яч», мозковий штурм «Здібності, 

обдарованості, талант», вправа «Стоп-кадр», вправа «Як я використаю цей 

предмет?». 

9.3. Портрет творчої особистості (3 год.) 



Теоретична частина. Творча особистість. Якості та риси, якими володіє 

творча особистість. Самовдосконалення як спосіб розвитку творчої особистості. 

Практична частина. Вправа «12 стільців», вправа «Малюємо казку», 

вправа «Колаж», вправа «Арка», вправа «Нові ідеї щодо старих речей». 

9.4. Життєвий шлях творчих особистостей (3 год.) 

Теоретична частина. Життєвий шлях особистості. Процес самореалізації 

особистості. Усвідомлення свого призначення, своєї життєвої мети. Творча 

особистість (на прикладі: Людвіга ван Бетховена, Тараса Шевченка, Марії 

Заньковецької). 

Практична частина. Вправа «Я і мій друг», вправа «не Реальна історія», 

вправа «Анаграми», вправа «Творче життя», вправа «Неймовірна ситуація», 

вправа «Покажи фразу». 

9.5. Творча самореалізація особистості (3 год.) 

Теоретична частина. Творчий потенціал. Схильність до творчості. 

Творчість та самореалізація особистості. 

Практична частина. Вправа «Оголошення», вправа «Покажи, сидячи на 

стільці», вправа «З’єднай крапки», вправа «Хто більше?», вправа «Пошук 

порівнянь», вправа «Виключення зайвого слова», вправа «Пошук 

протилежностей». 

9.6. Тренінг розвитку творчих здібностей особистості (3 год.) 

Теоретична частина. Життєтворчий потенціал особистості. Пізнавальні та 

творчі здібності. Творча уява, допитливість. 

Практична частина. Вправа «Що я люблю найбільше», вправа «Острівці», 

вправа «Казковий вернісаж», вправа «Інструментальна фантазія», вправа 

«Апельсин», вправа «Чудеса техніки». 

9.7. Тренінг розвитку інтелекту (3 год.) 

Теоретична частина. Інтелектуальні здібності та їх розвиток. розвиток 

уваги, пам’яті, мислення. 

Практична частина. Вправа «Бінго», вправа «Тест на кмітливість», вправа 

«Незакінчені прислів’я», вправа «Вислови думку іншими словами», вправа 

«Визначення типів інтелекту», вправа «Класифікація предметів». 

 

Розділ 10. Я – успішна особистість (21 год.) 
10.1. Філософія успіху (3 год.) 

Теоретична частина. Успіх у житті людини. Успішна людина. Риси, якості, 

здібності успішної людини. Як досягти успіху? Філософія успіху. Складові 

успіху. 



Практична частина. Вправа «Ім'я + успіх для мене це…», мозковий штурм 

«Успішна людина», вправа «10 навичок, необхідних успішній людині», вправа 

«Вільний», вправа «Веселка». 

10.2. Постановка і досягнення цілей (3 год.) 

Теоретична частина. Опрацювання власних цілей, формування їх 

відповідно до вимог та критеріїв постановки цілей. Як чітко і ясно осягнути для 

чого ставити цілі. Як досягти поставленої цілі. 

Практична частина. Вправа «Мій портрет», вправа «Карта мого життя», 

вправа «Набагато краще», вправа «Золота рибка», вправа «Зім’ятий папір», вправа 

«Зустріч через 10 років». 

10.3. Твій алгоритм життєвого успіху (3 год.) 

Теоретична частина. Умови та способи досягнення успіху. Індикатор 

успіху. 

Практична частина. Вправа «Напиши своє ім'я», мозковий штурм «Як я 

досягну успіху», мозковий штурм «Що мені допомагає, заважає досягнути 

успіху?», вправа «Успішна та неуспішна особистість», вправа «З чого складається 

успіх». 

10.4. Життєвий шлях успішних особистостей (3 год.) 

Теоретична частина. Формула успіху успішних людей. Як досягли успіху 

відомі особистості (на прикладі: Біла Гейтса, Уолта Діснея, Мері Кей). Шлях до 

успіху. 

Практична частина. Вправа «Мій портрет у краплині цілющої води», 

вправа «Піраміда успіху», вправа «Закони успіху», вправа «Історія успіху 

особистості». 

10.5. З малої стежини – твій шлях до вершини (3 год.) 

Теоретична частина. Сходження на вершину Успіху. Твій шлях до успіху: 

як реалізувати власний потенціал. 

Практична частина. Вправа «Я – квітка», вправа «Групове малювання 

картинок», вправа «Шлях до успіху», вправа «Дерево-проект», вправа «Шкала». 

10.6. Захист проектів з проблеми (6 год.) 

Теоретична частина. Обрання теми проекту. Підготовка проекту. 

Попередній розгляд проекту, за потреби коригування проекту. 

Практична частина. Демонстрація власних творчих здібностей. Чітке 

висловлення свого ставлення до проблеми. Висловлення власної думки. 

 

Підсумок (3 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків. Здійснення вихованцями 

самоаналізу результатів навчання протягом року.  

Відзначення внеску кожного вихованця у спільний результат роботи.  



 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- можливості та засоби самопізнання, саморозвитку, самовиховання; 

методи самоаналізу, адекватної самооцінки і саморегуляції; 

- багатогранність сторін власної особистості; 

- рольовий репертуар особистості у суспільстві; 

- технології та засоби ефективної комунікації; 

- методи та тактики розв’язання конфліктних ситуацій; 

- правила толерантної поведінки до інших, до себе; 

- основний зміст Конвенції ООН про права дитини, права та обов’язки 

громадянина України; 

- правила здорового способу життя; 

- сутність та функції лідерства; стилі лідерства; 

- компетентності, риси та якості, притаманні лідеру; 

- особливості діяльності лідера в команді, як вести за собою; 

- компетентності, риси та якості, притаманні лідеру; 

- формулу та складові успіху; 

- методи постановки власних цілей. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- розуміти і приймати себе, своє Я; спілкуватися із самим собою, бути 

скульптором своєї особистості; 

- приймати та виконувати соціальні ролі у своїй діяльності; 

- говорити, слухати, встановлювати і підтримувати контакт із 

співрозмовниками; 

- доброзичливо, чемно, культурно і впевнено спілкуватися; 

- обирати ефективну стратегію поведінки під час конфліктних ситуацій; 

- толерантно спілкуватися з різними особистостями; 

- стояти на захисті своїх прав, виконувати свої обов’язки, не допускати 

конфлікту прав та обов’язків; 

- виходити з ситуацій ризику здоров'ю; 

- виявити власний лідерський потенціал; 

- користуватися технологіями та методами створення ефективної 

команди; 

- надихати та мотивувати учасників команди власним прикладом; 

- використовувати прийоми та техніки створення власного іміджу; 

- оволодіти навичками креативного  мислення, творчої уяви, 

допитливості, гнучкості мислення; 

- знаходити нові нестандартні вирішення завдань; 

- правильно ставити перед собою мету та досягати її; 

- відмовлятися від невдалих та непродуктивних рішень і шукати нові; 

- цінувати досягнуте і спиратися на досвід. 



 

Вихованці мають набути досвіду: 

- виявлення багатогранності власної особистості; 

- розрізнення понять «соціальні ролі» та «соціальні зв’язки»; 

- долання перешкод на шляху до ефективного спілкування; 

- використання документів, що стосуються прав дитини (вітчизняних та 

закордонних); 

- самостійної роботи та роботи в команді, підвищенні рівня згуртованості 

командного складу; 

- розвитку творчих та пізнавальних здібностей. 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

 

№ 

 

Основне обладнання Кількість 

1. Фліпт-чарт 1 

2. Блокноти для фліп-чарта 10 

3. Стікери 10 

4. Папір А-4 5 

5. Кольоровий папір 5 

6. Клей ПВА 10 

7. Ножиці 15 

8. Ватман 20 

9. Папір А-3 5 

10. Пензлики 15 

11. Лінійки  15 

12. Бейджі 20 

13. Комп’ютер 1 

14. Диски CD, DVD 20 

15. Принтер 1 

16. Ксерокс  1 
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