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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це 

початок формування вже відносно самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи 

понять, суджень про навколишній світ та про себе і своє місце у світі. 

Здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена 

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

вирішення проблемної ситуації на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, 

насамперед, вирішення певних проблем громади, участь у громадському житті, 

учнівському самоврядуванні, яке вирішує такі завдання: стимулювання інтересу 

вихованців до навчання, трудової і громадської діяльності; створення конкретних 

умов і ситуацій для виявлення і розвитку здібностей вихованців, для виховання 

суспільно значущих розумових, вольових та моральних якостей особистості; 

створення умов і механізмів для самовиховання і самовизначення особистості, яка 

формується, побудови її життєвих планів та перспектив. 

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю формування 

особистості потенційного лідера, його організаторських здібностей, ієрархії його 

цінностей та може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально-

педагогічної роботи. 

Мета програми: сприяти формуванню творчої, життєво компетентної 

особистості, розвитку та збагаченню її життєтворчих здібностей. 

Завданнями програми є формування таких компетенцій: 

соціальної: сприяє формуванню навичок моделювання способів поведінки в 

різних ситуаціях у процесі навчання; навичок необхідних для оволодіння 

вихованцями важливим соціальними ролями; навичок поведінки та засвоєння 

соціальних норм; 

громадянської: сприяє вихованню справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту та здорового способу життя; усвідомленню рівних прав і можливостей; 

умінню діяти в конфліктних ситуаціях; ідентифікації себе як громадянина 

України; 



комунікативної: забезпечує формування навичок слухати, чути, говорити, читати 

й писати, аналізувати, порівнювати, виділяти головне у фактах, встановлювати та 

підтримувати дружні стосунки з іншими людьми; 

інформаційної: забезпечує формування навичок роботи з невеликими 

інформаційними повідомленнями (аналізу, порівняння, виділення головного, 

узагальнення), вміння доказово мислити, навичок творчого, образного мислення, 

вміння уважно сприймати вербальну та невербальну інформацію. 

Навчальна програма реалізується у гуртку, секції, клубі соціально-

реабілітаційного спрямування та розрахована на роботу за двома рівнями 

навчання: 

основний рівень - 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 

вищий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень. 

Гуртки основного рівня організовуються для підлітків 11-12 років.  

Гуртки вищого рівня об’єднують підлітків віком від 13 до 15 років. До 

складу гуртка вищого рівня навчання зараховуються вихованці, які пройшли 

навчання в гуртках основного рівня, виявили бажання підвищити свій рівень 

лідерської майстерності. У процесі навчання створюються умови для формування 

та розвитку в підлітків життєтворчих, життєздатних компетенцій. Ці умови 

забезпечуються взаємодією аксіологічної (ціннісної), когнітивної (пізнавальної) та 

діяльнісної складових виховання особистості лідера. 

Показником результативності реалізації програми є особистісне зростання 

вихованців, яке виражається в: набутті ними навичок самопізнання, самооцінки, 

саморефлексії, самовиховання, самовдосконалення, саморозвитку; розвитку 

лідерських якостей і здібностей; формуванні активної лідерської позиції. 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 1 1 2 

Розділ 1. Я вивчаю себе 8 16 24 

1.1. Який Я. Мій автопортрет 1 3 4 

1.2. Світ моїх емоцій 1 3 4 

1.3. Світ моїх почуттів 1 1 2 

1.4. Я і мій характер 1 3 4 

1.5.  Я і мій темперамент 1 3 4 

1.6. Я – особистість 1 1 2 

1.7. Моя самооцінка 1 1 2 

1.8. Моя поведінка 1 1 2 

Розділ 2. Я спілкуюся з іншими 6 16 22 

2.1. Я вчуся мистецтву спілкування 2 4 6 

2.2. Я вчуся розуміти інших 1 3 4 

2.3. Я вчуся бути впевненим 1 3 4 

2.4. Вчимося вирішувати конфлікт 1 3 4 



2.5. Я вчиться працювати в команді 1 3 4 

Розділ 3. Я ціную свій час 4 10 14 

3.1. Я і мій вільний час 1 3 4 

3.2. Я вчуся берегти свій час 1 3 4 

3.3. Я вчуся планувати свій час 2 4 6 

Розділ 4. Моє здоров’я 8 16 24 

4.1. Я вчуся берегти здоров’я 2 4 6 

4.2. Небезпека для здоров’я 2 4 6 

4.3. Шкідливі звички не для нас 2 4 6 

4.4. Спорт – це здорово 2 4 6 

Розділ 5. Я маю права і обов’язки 6 14 20 

5.1. Я знаю свої права 2 4 6 

5.2. Коло моїх обов’язків 1 3 4 

5.3. Я вчуся захищати свої права 2 4 6 

5.4. Проект «Мої права в малюнках» 1 3 4 

Розділ 6. Моє «хочу», «можу», «треба» 2 4 6 

6.1. Світ моїх бажань та можливостей 1 1 2 

6.2. Моє «хочу», «можу», «треба» 1 3 4 

Розділ 7. В полон до лінощів не здамся 2 4 6 

7.1. Лінь – матір усього лихого 1 3 4 

7.2. Як позбутися лінощів 1 1 2 

Розділ 8. Я сам творець свого 

майбутнього 

8 16 24 

8.1. Лідер – хто це? Який він? 1 3 4 

8.2. Талантами не народжуються 1 1 2 

8.3. Мої досягнення 1 1 2 

8.4. Від мрії до дії 1 1 2 

8.5. Я вчиться ставити цілі та досягати їх 1 3 4 

8.6. Я творець свого життя 1 1 2 

8.7. Я обираю професію 1 3 4 

8.8. Яким бути, ким бути 1 3 4 

Підсумок  2 2 

Разом 45 99 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Презентація мети, завдань програми.  



Практична частина. Вироблення правил взаємодії в групі. 

 

Розділ 1. Я вивчаю себе (24 год.) 

1.1. Який Я. Мій автопортрет (4 год.) 

Теоретична частина. Історія імен. Визначити поняття «образ» (імідж) та 

його складові. Ознайомити з особистісними якостями. Поняття 

«індивідуальність», «здібності», «інтереси». 

Практична частина. Вправа «Який Я? Мої вподобання». Вправа «Коло 

моїх захоплень». Вправа «Алітерація ім’я». Вправа «Той, хто…». Вправа 

«Спільне та відмінне». Вправа «Мій портрет в променях сонця». Вправа «Не хочу 

хвалитися, але я такий…».  

1.2. Світ моїх емоцій (4 год.) 

Теоретична частина. Важливість емоцій у житті людини. Позитивні та 

негативні емоції. Причини емоційного стану. Контроль над своїми емоціями. 

Наслідки, що виникають при не контролюванні власних емоцій. Аналіз 

емоційного стану та причини його виникнення. 

Практична частина. Вправа «Емоції – це…». Вправа «Привітання». Вправа 

«Вгадай емоцію». Вправа «Покажи емоцію». Вправа «Знавці емоцій». Вправа 

«Десять порад гарного настрою». Вправа «Ситуації». 

1.3. Світ моїх почуттів (2 год.) 

Теоретична частина. Важливість почуттів у житті людини. 

Індивідуальність вираження почуттів. Різниця між почуттями та емоціями. 

Способи вираження почуттів. 

Практична частина. Вправа «Почуття – це…». Вправа «Я радію, коли…». 

Вправа «Абетка почуттів». Вправа «Навіщо знати свої почуття». Вправа 

«Позитивні та негативні почуття». Вправа «Знайди зірочку». Гра «Промені». 

Вправа «Мій образ». Гра на активізацію уваги «Я…». Притча «Дар». 

1.4. Я і мій характер (4 год.) 

Теоретична частина. Характер. Фактори, що впливають на формування 

характеру. Риси характеру. Якості, які притаманні людині з характером. 

Практична частина. Вправа «Характер – це…». Вправа «Людина з 

характером – це…». Вправа «Із чого я зроблений». Вправа «Риси мого характеру». 

Вправа «Навіщо людині знати свій характер». Притча «Про характер». 

1.5. Я і мій темперамент (4 год.) 

Теоретична частина. Типи темпераменту. Роль темпераменту у навчальній 

діяльності. Співвідношення стилю спілкування з темпераментом співрозмовника. 

Визначаємо власний тип темпераменту. 

Практична частина. Вправа «Типи темпераменту». Вправа «Інтерв’ю». 

Вправа «Вгадай темперамент». Вправа «Темперамент в малюнках». 



1.6. Я – особистість (2 год.) 

Теоретична частина. Уявлення про особистість. Самовиховання. 

Самоаналіз. Самооцінка. Аналіз власних якостей, вчинків, стосунків. Поведінка 

особистості в рамках вимог суспільства. 

Практична частина. Вправа «Особистість – це…». Вправа «Коло моїх 

інтересів». Вправа «Я неповторний». Вправа «Ця річ розкаже про мене». Вправа 

«Компліменти». 

1.7. Моя самооцінка (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття самооцінки. Як будується самооцінка. Які 

фактори впливають на самооцінку. Як підвищити свою самооцінку. 

Практична частина. Вправа «Сходинки». Вправа «Мої сильні та слабкі 

сторони». Вправа «Образ реального «Я». Вправа «Образ ідеального «Я». Вправа 

«Образ дзеркального «Я». Вправа «Десять порад, як підвищити свою 

самооцінку». 

1.8. Моя поведінка (2 год.) 

Теоретична частина. Що таке поведінка. Якою вона буває. Як я найчастіше 

поводжусь в різних життєвих ситуаціях. Я і моя поведінка вдома, в колі друзів, з 

однолітками, з старшими. Аналіз власних вчинків. Вчинки, якими я пишаюсь. 

Вчинки, яких я соромлюсь. Загальні правила поведінки. Як я можу керувати 

своєю поведінкою. 

Практична частина. Вправа «Поведінка – це…». Вправа «Самоконтроль – 

це…». Вправа «Складові поведінки». Вправа «Позитивні та негативні аспекти 

різних видів поведінки». Вправа «Правила самоконтролю». 

 

Розділ 2. Я спілкуюся з іншими (22 год.) 

2.1.  Я вчуся мистецтву спілкування (6 год.) 

Теоретична частина. Що таке спілкування. Що означає бути хорошим 

співрозмовником. Роль спілкування у житті людини і суспільства. Від чого 

залежить успішність спілкування людей. Чого треба навчитись, щоб спілкуватися 

продуктивно? Навички мовного етикету.  

Практична частина. Вправа «Асоціації». Вправа «Який я співрозмовник». 

Вправа «Три риси, які допомагають у спілкуванні, та три риси, які заважають у 

спілкуванні». Вправа «Вчимося слухати і чути».  

2.2.  Я вчуся розуміти інших (4 год.) 

Теоретична частина. Як розуміти та приймати інших. Як ставитися до 

інших. Вміння висловлюватись і переконувати. Чи завжди нас розуміють інші 

люди. Як розуміти інших. Що означає бути переконливим. Як навчитись говорити 

«ні» й відповідати на критику. Чому важливо терпимо ставитися до людей. 

Формувати у дітей навички емпатійної взаємодії. 



Практична частина. Вправа «Хто Я». Вправа «Спільне та відмінне». 

Вправа «Взаєморозуміння – це…». Вправа «Підтримка – це…». Вправа «Я + 

інші». 

2.3. Я вчуся бути впевненим (4 год.) 

Теоретична частина. Впевненість. Розвиток власної впевненості. В яких 

ситуаціях я почуваюсь невпевнено. Риси, притаманні впевненій людині. Дії, що 

розвивають впевненість у собі. Тренування впевненості у собі. 

Практична частина. Вправа «Як стати впевненим». Вправа «Коли я себе 

почуваю невпевнено?». Вправа «Риси впевненої людини».  

2.4. Вчимося вирішувати конфлікти (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття конфлікту. Позитивні і негативні функції 

конфлікту. Три підходи до розв’язання проблем і конфліктів: з позиції сили, з 

позиції інтересів, з позиції правил. Що розуміють під консенсусом і компромісом. 

Як навчитися вирішувати конфлікт і конфліктні ситуації. Як не допустити 

конфлікту. Від чого виникає конфліктна ситуація. Поведінка в конфліктній 

ситуації. 

Практична частина. Вправа «Конфлікт – це…». Вправа «Конфліктні 

ситуації». Вправа «Причини конфлікту». Вправа «Як поводити себе в конфлікті». 

Вправа «Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій». Вправа «Емоції та конфлікт». 

Вправа «Конфлікт в малюнках». Вправа «Капелюх». Вправа «Словник 

конфлікту». Вправа «Чому виникають конфлікти?» 

2.5. Я вчиться працювати в команді (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття команди. Навіщо нам команда. Навички 

взаємодії. Основи взаємодії в групі, команді, колективі. Як працювати в/з 

командою. Прості вміння та навички успішної роботи в команді. Як 

контролювати роботу в команді.  

Практична частина. Вправа «Команда, група, колектив – це…». Вправа 

«Олівці». Вправа «Кросворд». Вправа «Леопольд». Вправа «Пазли». Вправа 

«Відтвори послідовність». Вправа «Стрибок у повороті». 

 

Розділ 3. Я ціную свій час (14 год.) 

3.1. Я і мій вільний час (4 год.) 

Теоретична частина. Як я провожу свій вільний час. Мої захоплення та 

вподобання. Як змістовно організувати дозвілля. 

Практична частина. Вправа «Час – це…». Есе на тему «Цінність часу». 

Вправа «Я і дозвілля». Вправа «Колаж моїх захоплень». Вправа «Поради, як 

корисно провести час». 

3.2. Я вчуся берегти свій час (4 год.) 



Теоретична частина. Ефективне використання часу. Основні закони 

використання часу. Поглиначі часу. Делегування повноважень – основа економії 

часу лідера. Правила, які необхідно враховувати в процесі делегування 

повноважень. Значення постановки цілей. Ситуаційний аналіз (Що я хочу? Що я 

можу?). Формування коротко-, середньо- та довгострокових цілей. 

Практична частина. Вправа «Час – це…». Вправа «Афоризми про час». 

Вправа «Кросворд». Вправа «Куди подівся час». Вправа «Як берегти час». 

3.3. Я вчуся планувати свій час (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття планування. Як спланувати свій час. Як 

уникнути поглиначів часу. Ведення щоденника із запису справ. Секрети 

успішного планування.  

Практична частина. Вправа «Планування – це…». Вправа «Як спланувати 

свій час». Вправа «Поради як планувати свій час». Вправа «Хвилинка». Вправа 

«Потяг». Вправа «Плутанина».  

 

Розділ 4. Моє здоров’я (24 год.) 

4.1. Я вчуся берегти здоров’я (6 год.) 

Теоретична частина. Людина та її здоров’я. Складові здоров’я. Фізична 

складова здоров’я. Соціальна складова здоров’я. Психічна складова здоров’я. 

Духовна складова здоров’я.  

Практична частина. Вправа «Здоров’я – це…». Вправа «Що сприяє 

здоров’ю». Вправа «У подорож до здоров’я». Колаж «Здоровим бути модно». 

Вправа «Закінчи речення». Вправа «Що робити?» 

4.2. Небезпека для здоров’я (6 год.) 

Теоретична частина. Продукти харчування; особиста гігієна; наркотики, 

тютюн, алкоголь, погана компанія. 

Практична частина. Вправа «Асоціації». Вправа «Абетка Здоров’я». 

Вправа «Яка поведінка сприяє здоров’ю, а яка шкодить?» 

4.3. Шкідливі звички не для нас (6 год.) 

Теоретична частина. Причини та наслідки вживання підлітками алкоголю 

та паління сигарет. Визнач свою позицію: завжди можна сказати «НІ». Ситуації 

ризику. Індивідуальний здоровий спосіб життя – складова реалізації твоєї 

особистості. 

Практична частина. Вправа «Шкідливі звички – це…». Вправа «Що я знаю 

про шкідливі звички». Вправа «Вчимося казати «Ні!».  

4.4. Спорт – це здорово (6 год.) 

Теоретична частина. Роль спорту в житті підлітка. Види спорту. 

Особливості спорту. Важливість ранкової зарядки. 



Практична частина. Вправа «Асоціації». Колаж «Країна Спорту». Вправа 

«Абетка Спорту». Вправа «Види спорту». Вправа «Спортивним бути здорово». 

 

Розділ 5. Я маю права і обов’язки (20 год.) 

5.1. Я знаю свої права (6 год.) 

Теоретична частина. Конвенція ООН про права дитини, її структура, зміст. 

Що ти знаєш про свої права. Відмінність прав дітей і дорослих. Права дитини в 

національному законодавстві України. Усвідомлене використання своїх прав. 

Практична частина. Вправа «Права людини – це…». Вправа «Словник 

прав». Вправа «Конвенція ООН в малюнках». Вправа «Як ви думаєте?». Вправа 

«Я знаю свої права». Вправа «Спільне». Вправа «Що таке людська гідність?». 

Вправа «Особливості прав людини».  

5.2. Коло моїх обов’язків (4 год.) 

Теоретична частина. Мої обов’язки. Що ти знаєш про свої обов’язки. Що 

таке обов’язки. Які вони бувають. Зв’язок між правами та обов’язками. 

Усвідомлене дотримання своїх обов’язків. 

Практична частина. Вправа «Літачок». Вступ «Що відбудеться сьогодні». 

Вправа «Обов’язки – це…». Вправа «Що ти знаєш про свої обов’язки». Вправа 

«Обов’язки дітей та дорослих». Вправа «Мої права в школі та вдома». 

5.3. Я вчуся захищати свої права (6 год.) 

Теоретична частина. Порушення права. Як захистити власні права. 

Організації з захисту прав дитини. Захищати свої права – важливо. 

Практична частина. Вправа «Як я можу захистити свої права?». Вправа 

«Ситуації». Вправа «Я на захисті своїх прав». Вправа «Куди мені звернутися, щоб 

дотриматися» 

5.4. Проект «Мої права в малюнках» (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття проекту. Створення проекту. Види проектів. 

Вивчення Конвенції ООН про права дитини в малюнках. Виставкова галерея 

дитячих робіт «Мої права в малюнках». 

Практична частина. Вправа «Моя футболка про мене розкаже». Вправа 

«Проект – це…». Вправа «Структура проекту». Вправа «Види проектів». Вправа 

«Конвенція ООН в малюнках». 

 

Розділ 6. Моє «хочу», «можу», «треба» (6 год.) 

6.1.  Світ моїх бажань та можливостей (2 год.) 

Теоретична частина. Бажання людини, для чого вони їй потрібні. Чого я 

бажаю, можливості досягнення моїх бажань. Обов’язки. Чому людина має 

дотримуватися певних правил і виконувати свої обов’язки. Що треба робити, щоб 

досягти своїх бажань. 



Практична частина. Вправа «Я хочу, щоб мене називали». Вправа 

«Пригадаймо разом». Вправа «Мої бажання». Вправа «Бажання та можливості». 

Вправа «Про забаганки та потреби». Вправа «Для чого служить цей предмет». 

6.2.  Моє «хочу», «можу», «треба» (4 год.) 

Теоретична частина. Від самопізнання до самотворення. Вольове 

«потрібно» чи безвільне «хочеться». Можливості в цьому житті. Роль слова 

«треба» в нашому житті. Самовиховання в житті видатних людей. Твій шлях: як 

не заблукати в путі.  

Практична частина. Вправа «Зірка». Бесіда «Хочу – треба!». Гра 

«Диригент». Притча «Чарівна сопілка». Малюнок «Моє «хочу», «треба», «можу». 

Вправа «Для чого служить цей предмет». 

 

Розділ 7. В полон до лінощів не здамся (6 год.) 

7.1. Лінь – матір усього лихого (4 год.) 

Теоретична частина. Лінь. Чому лінь заважає. Як позбутися від ліні. 

Вчимося планувати свій час. Вчимося планувати дозвілля.  

Практична частина. Вправа «Полювання за інформацією». Вправа 

«Асоціації». Вправа на активізацію «Пересідалки». Вправа «Афоризми». Вправа 

«Лінь в малюнках». Бесіда «Що таке лінь, чому вона виникає?». 

7.1. Як позбутися лінощів (2 год.) 

Теоретична частина. Як позбутися ліні. Поняття мотивації. Мотивація на 

власний розвиток. Мотивація на власний успіх. Мотивація на дію. Саморозвиток 

запорука успішної особистості. Вчимося ставити цілі та планувати свій час.  

Практична частина. Вправа «Якби я був…». Вправа на активізацію 

«Веселий фотограф». Вправа «Причини ліні». Вправа «Як подолати лінь». Вправа 

«Мотивація – це…». Вправа «Сила волі – це…». Вправа «Самодисципліна – 

це…». 

 

Розділ 8. Я сам творець свого майбутнього (24 год.) 

 

8.1. Лідер – хто це? Який він? (4 год.) 

Теоретична частина. Хто такий лідер. Стратегічне та практичне мислення 

лідера. Команда і Лідер. Створення команди. Імідж лідера. Правила поведінки 

успішного лідера. 

Практична частина. Вправа «Якби я…». Вправа «Портрет Лідера». Вправа 

на активізацію «Австралійський дощ». Вправа «Абетка якостей лідера». Вправа 



«Секрет Дожовані». Вправа «Чоловічок». Притча «Цистерна з водою». Вправа 

«Сліпий квадрат». Вправа «Намистинка».  

8.2. Талантами не народжуються (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття таланту. Мої таланти та здібності. Наскільки 

добре я себе знаю. Як виявити в собі талант. Як розвивати в собі таланти. Секрети 

талановитих людей. Моє особистісне зростання. Навички роботи над собою.  

Практична частина. Вправа «Талант – це…». Вправа «Розкажи мені про 

себе». Вправа «Ім’я + якості». Вправа «Поняття». Вправа «Загадка семи 

мудреців». Розвиваюча гра «Агент 007». Вправа «Скарбниця творчих ідей». 

Вправа «Асоціації». Вправа «Картинна галерея». Вправа «Коло вражень». 

8.3. Мої досягнення (2 год.) 

Теоретична частина. Чого я досягнув – мої особисті досягнення. Чого я 

прагну в майбутньому. Піраміда моїх досягнень на майбутнє. Моя формула 

успіху. Мій життєвий проект. 

Практична частина. Вправа «Словничок». Вправа «Рекламую себе». 

Вправа «Коло моїх досягнень». Вправа «Я пишаюсь тим, що я…». Вправа «Мої 

десять кроків впевненості». Вправа «Моя формула успіху» 

8.4. Від мрії до дії (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття мрії, дії. Роль мрії у нашому житті. Чи 

можливо здійснення мрії без дії. Мріяти важливо. Як мрію зробити реальністю. 

Чим мрія відрізняється від цілі. Що потрібно, щоб досягнути бажаної мрії. 

Практична частина. Вправа «Мрія – це…». Вправа «Сніговий ком». Вправа 

«Дія – це…». Вправа «Острів». Бесіда «Бажання залишається мрією, якщо…». 

Вправа «Хто найуважніший?». Вправа «Правила встановлення мети». 

8.5. Я вчиться ставити цілі та досягати їх (4 год.) 

Теоретична частина. Вчимося ставити цілі. Вчимося досягати цілей. Мої 

цінності. Пріоритети життя особистості. Алгоритм дій щодо успішного 

досягнення цілей. 

Практична частина. Вправа «Поняття». Вправа «Що заважає у досягненні 

успіху». Вправа «Що допомагає у досягненні успіху». Вправа «Мої цілі». Вправа 

«Мої ресурси». Вправа «А ще я можу…». Вправа «Формула мого успіху». Вправа 

«Сходинки досягнень». 

8.6. Я творець свого життя (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття життєвої цілі. Для чого людині потрібно 

мати життєві цілі. Як визначати життєві цілі. Шляхи досягнення цілі. Я – творець 

власної долі. Моя життєва перспектива. 



Практична частина. Вправа «Ціль – це…». Вправа «Карта бажань». Вправа 

«Правило 72 годин». Вправа «Минуле, теперішнє, майбутнє…». Вправа 

«Імпульс». Вправа «Смуга перешкод». Мозковий штурм «Я хочу від життя…».  

8.7. Я обираю професію (4 год.) 

Теоретична частина. Зроби крок у світ професій. Мотиви вибору професії. 

Визнач свої можливості. Формула професійного вибору – твій професійний план. 

Піраміда професійного росту. 

Практична частина. Вправа «Самопрезентація». Мозковий штурм «Що в 

мене виходить добре». Притча «Тачка». Вправа «П’ять кроків до мети». Вправа 

«Вгадай професію». Вправа «Презентуй професію». Вправа «За і проти». Вправа 

«Абетка професій». Вправа «Один до одного». 

8.8. Яким бути, ким бути (4 год.) 

Теоретична частина. Яким я уявляю себе в майбутньому. Які професії я 

знаю. Абетка професій. Професії моїх рідних. Ким я хочу стати. 

Практична частина. Вправа «Дороги які ми обираємо». Вправа «Ланцюг 

професій». Вправа «Я хочу бути». Вправа «Вдалий і невдалий вибір професії». 

Гра «Зіпсований телефон». Вправа «Поради, як обрати професію». Вправа 

«Професії в малюнках». Вправа «Професії в ребусах». Притча «Найголовніша 

професія». Вправа «Я майбутнє». Вправа «Най-най».  

 

Підсумок (2 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 поняття «емоції» та «почуття», знати, який буває характер, що таке 

самооцінка, види поведінки; 

 визначення поняття «спілкування», види та правила спілкування, як 

розуміти інших, як вирішити конфлікт, як працювати в команді; 

 визначення поняття «час», знати цінність часу, як використовувати свій 

час, як берегти час, як планувати час; 

 поняття «здоров’я», як берегти здоров’я, знати, що складає небезпеку для 

здоров’я, знати про корисні продукти харчування та вітаміни, про 

шкідливі звички, як дбати про своє здоров’я; 

 свої права та обов’язки, Конвенцію ООН про права дитини, як захистити 

свої права; 

 поняття «бажання», «можливість», «потреби», що потрібно робити, щоб 

досягти своїх бажань; 



 хто такий лідер, який він, що таке мрія, що таке ціль і як її досягати, види 

професій; 

 поняття «лінь», як її позбутися, поняття «планування». 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 розрізняти різні емоції, види почуттів, визначати типи характеру, 

позитивні та негативні аспекти різних видів поведінки; 

 слухати і чути співрозмовника, впевнено себе представляти, вирішувати 

конфлікт та конфліктні ситуації, працювати в команді; 

 раціонально використовувати свій час, планувати його; 

 дбати про своє здоров’я, берегти його, робити власний вибір, сказати 

«Ні»; 

 захищати свої права, виконувати свої обов’язки; 

 усвідомлювати власні потреби та бажання, співвідносити їх зі своїми 

можливостями, можливостями інших; 

 використовувати свої лідерські якості в житті, ставити цілі, досягати цілі; 

 позбуватися лінощів, планувати свій час. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 створення свого автопортрету, визначення свого типу характеру; 

 вирішення конфліктних ситуацій, в роботі з командою; 

 планування свого дозвілля та планування свого дня; 

 прийняття власного вибору; 

 розробки проекту «Мої права в малюнках»; 

 визначення власних бажань та пріоритетів, визначення цінностей життя; 

 постановки цілей;  

 планування власного дня, тижня, визначення власних цілей на майбутнє. 

 

Вищий рівень  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Розділ, тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 1 1 2 

Розділ 1. Відкриваю нового себе 4 8 12 

1.1. Пізнай себе – і ти пізнаєш світ 1 1 2 

1.2. Хто Я? Який Я? 1 1 2 

1.3. Я – особистість 1 3 4 

1.4. Мої захоплення 1 3 4 

Розділ 2. Мистецтво спілкування 4 12 16 

2.1. Вчимося мистецтву спілкування 1 3 4 

2.2. Привіт, я Конфлікт 1 3 4 



2.3. Я вчиться вирішувати конфлікти 1 3 4 

2.4. Я вчиться мистецтву публічного 

виступу 

1 3 4 

Розділ 3. Основи ділового етикету 3 7 10 

3.1. Привіт, я Етикет 1 1 2 

3.2. Етикет, як засіб розв’язання 

конфлікту 

1 3 4 

3.3. Я у світі ділового етикету та 

ділового іміджу 

1 3 4 

Розділ 4. Я і мої друзі 3 9 12 

4.1. Друг та дружба 1 3 4 

4.2. Коло моїх друзів 1 3 4 

4.3. Як стати другом 1 3 4 

Розділ 5. Відкрий в собі Лідера 6 14 20 

5.1. Хто такий Лідер? 1 3 4 

5.2. Я вчиться створювати команду 1 3 4 

5.3. Я вчиться бути впевненим 1 3 4 

5.4. Я вчиться приймати рішення 1 1 2 

5.5.  Я і моя самооцінка 1 1 2 

5.6. Формула мого успіху 1 3 4 

Розділ 6. Основи здорового способу 

життя 

3 9 12 

6.1. Здоров’я – цінність життя 1 3 4 

6.2. Правда про шкідливі звички 1 3 4 

6.3. Спорт в житті Лідера  1 3 4 

Розділ 7. Я ціную свій час 4 10 14 

7.1. Я вчиться берегти свій час 1 3 4 

7.2. Я вчиться бути організованим 2 4 6 

7.3. Успіх починається з планування 1 3 4 

Розділ 8. Як досягати успіхів 6 14 20 

8.1. Мій успіх 1 3 4 

8.2. В полон до лінощів не здамся 1 3 4 

8.3. Я вчиться ставити цілі та досягати 

їх 

2 4 6 

8.4. Від мрії до цілі 1 3 4 

8.5. Я відкриваю світ книги 1 1 2 

Розділ 9. Я приміряю професії 

дорослих 

4 6 10 

9.1. Я у світі професій 2 2 4 

9.2. Я обираю професію 2 4 6 

Розділ 10. Портфоліо Лідера 4 10 14 

10.1. Моє портфоліо 1 3 4 

10.2. Я вчиться створювати портфоліо 2 4 6 

10.3. Я вчиться презентувати портфоліо 1 3 4 



Підсумок  2 2 

Разом 42 102 144 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Презентація мети, завдань програми.  

Практична частина. Вироблення правил взаємодії в групі. 

 

Розділ 1. Відкриваю нового себе (12 год.) 

1.1.  Пізнай себе – і ти пізнаєш світ (2 год.) 

Теоретична частина. Хто «Я». Чим я відрізняюсь і чим схожий на інших. Я 

і мій характер. Я і мій темперамент. Внутрішній світ людини і система уявлень 

про себе. Самооцінка. Моє «Я». Мої плюси і мінуси. Вчинки, якими я пишаюсь. 

За що мене люблять і поважають. Думаю про майбутнє. Виховую себе сам. 

Практична частина. Вправа «Хто «Я». Вправа «Спільне та відмінне». 

Вправа «Впізнай характер». Вправа «Абетка». Вправа «Полювання за 

інформацією». Вправа «Який Я». Вправа «Дві правди, одна неправда про мене». 

1.2. Хто Я? Який Я? (2 год.) 

Теоретична частина. Який я. Чим я відрізняюсь від інших. Я – особистість. 

Мій характер, мій темперамент, моя самооцінка, мої якості лідера. 

Практична частина. Вправа «Моя неповторність». Вправа «Яку я 

суперсилу маю». Вправа «Абетка успішної особистості». Вправа «Асоціації». 

Вправа «Сходинки». Тест «Яка в мене самооцінка». Вправа «Вгадай 

темперамент». 

1.3.  Я – особистість (4 год.) 

Теоретична частина. Що таке особистість. Мій особистісний портрет. Що 

таке індивідуальність. Чому важливо виявляти свою індивідуальність. 

Практична частина. Вправа «Асоціації». Вправа «Мій портрет в променях 

сонця». Вправа «Декларація про самоцінність». Вправа «Я пишаюсь…». 

Мозковий штурм «Особистість – це…».  

1.4.  Мої захоплення (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття захоплення, інтересу. Мої смаки та 

захоплення. Мої вподобання. Абетка моїх захоплень. 

Практична частина. Вправа «Коло моїх захоплень». Вправа «Інтерес – 

це…». Вправа «Захоплення – це…». Вправа «Три кита, на яких я стою…». Вправа 

«Футболка». Вправа «Ця річ про мене розкаже».  

 



Розділ 2. Мистецтво спілкування (16 год.) 

2.1. Вчимося мистецтву спілкування (4 год.) 

Теоретична частина. Жити в суспільстві – означає спілкуватися. 

Спілкування – це мистецтво, якому треба вчитись. Чи завжди нас розуміють інші 

люди? Бути переконливим. Як навчитися говорити «ні». Типи спілкування. 

Спілкування без слів (міміка, жести, погляди, паузи). Правила ефективного 

спілкування. Поняття конфлікту. Підходи до вирішення конфліктів і проблем. Як 

досягти успіху в суспільстві. Успішна самопрезентація. 

Практична частина. Вправа «Асоціації». Вправа «Поняття». Вправа 

«Ситуації». Вправа «Плутанина». Вправа «Зіпсований телефон». Вправа 

«Картина». Гра «Крокодил». Вправа «Правила ефективного спілкування». 

2.2. Привіт, я Конфлікт (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття конфлікту. Джерела конфлікту. Позитивна й 

негативна функції конфліктів. Види конфліктів. Причини конфліктів. Агресія і 

насильство. Компоненти конфлікту. Міжособистісні конфлікти. Внутрішньо 

групові, міжгрупові конфлікти.  

Практична частина. Вправа «Конфлікт – це…». Вправа «Конфлікт в 

малюнках». Вправа «Причини конфліктів». Вправа «Фермер, будинок, 

землетрус». Вправа «Ситуації». 

2.3. Я вчиться вирішувати конфлікти (4 год.) 

Теоретична частина. Аналіз причин конфлікту. Стилі поведінки в 

конфлікті. Способи вирішення конфліктних ситуацій. Стратегії керування 

конфліктом. 

Практична частина. Вправа «Конфліктні ситуації». Вправа «Зіпсований 

телефон». Вправа «Береги сподівань». Вправа «Поїзд дружби». Гра «Годинник». 

Вправа «Сік. Чай. Шейк». Вправа «Електричний струм». Вправа «Знайди 

переваги». Вправа «Шляхи вирішення конфлікту». Вправа «Масаж». Вправа «Як 

вирішити конфліктні ситуації». 

2.4. Я вчиться мистецтву публічного виступу (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття публічного виступу. Як побороти страх 

перед виступом. Корисні поради для успішного виступу. Наше тіло під час 

виступу як його контролювати. Міміка, жести, пози. Алгоритм дій для успішного 

виступу. Секрети, які потрібно використовувати під час виступу. 

Практична частина. Вправа «Привітання». Вправа «Що моя річ знає про 

мене». Вправа «Скринька». Вправа «Вислови мудрих людей». «Аркуш за 

спиною». Мозковий штурм «Публічний виступ – це…». Вправа «Валіза» (риси, 

притаманні успішному оратору). Вправа «Інформаційне повідомлення». Гра-

розминка «Веселий-фотограф». Вправа «Я - впевнений». Вправа «Місток». 

Вправа «100 порад». 



 

Розділ 3. Основи ділового етикету (10 год.) 

3.1. Привіт, я Етикет (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття етикету. Зміст термінів «етика», «етикет». 

Взаємозв’язок етики й етикету. Жести, їх «розшифрування». Міміка. Пози. Зони 

просторової території людини (інтимна, особиста, соціальна, публічна). 

Візуальний контакт. Види поглядів. Психологічні і паралінгвістичні особливості 

невербального спілкування. 

Практична частина. Вправа «Етикет – це…». Вправа «Поняття». Вправа 

«Крокодил». Вправа «Одна хвилина». Вправа «Вгадай позу, що вона означає». 

Вправа «Жести навколо нас». Вправа «Правила етикету».  

3.2. Етикет, як засіб розв’язання конфлікту (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття етикету. Конфліктні ситуації: їхні причини. 

Як за допомогою етикету вирішити конфлікт. 

Практична частина. Вправа «Ланцюжок». Вправа «Етикет та конфлікт: 

спільне та відмінне». Вправа «Конфлікти: їх причини». Вправа «Як за допомогою 

етикету вирішити конфліктні ситуації». 

3.3. Я у світі ділового етикету та ділового іміджу (4 год.) 

Теоретична частина. Зміст поняття «діловий етикету» та «ділового 

іміджу». Види ділового етикету. Форми ділового етикету. Все про діловий імідж. 

Практична частина. Вправа «Ви ще про мене не знаєте…». Вправа 

«Понятійний словничок». Вправа «Правила спілкування: беремо інтерв’ю». 

Вправа «Як відповідати на незручні запитання». Вправа «Презентація». 

 

Розділ 4. Я і мої друзі (12 год.) 

4.1. Друг та дружба (4 год.) 

Теоретична частина. Друг. Правила спілкування між друзями. Вплив 

друзів на твою поведінку: негативний та позитивний. Справжній друг. Про що 

можна говорити з друзями. Портрет мого найкращого друга. 

Практична частина. Вправа «Зустріч поглядами». Вправа «Шукаю друга». 

«Інформаційне повідомлення про дружбу». Вправа «На вечірці». Вправа «Струм». 

Вправа «Асоціативне коло». Малюнок на тему «Дружба». Вправа-гра «Так-ні». 

Вправа «Обери позицію». Вправа «Криголам». 

4.2. Коло моїх друзів (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття друга. Хто мої друзі. Поняття товариша. 

Друг та однокласник. Чим подобаються мені друзі. Ставлення до друзів. 

Справжній друг. Портрет моїх друзів. 



Практична частина. Вправа «Понятійний словничок». Вправа «Якості 

справжнього друга». Вправа-гра «Пазли». Вправа «Добре-погано». Вправа 

«Мікрофон». Вправа «Незакінчене речення». Вправа «Дошка оголошень».  

4.3. Як стати другом (4 год.) 

Теоретична частина. Який я друг. Якості, притаманні мені як другу. Абетка 

якостей справжнього друга. Яким другом я хочу бути. Портрет справжнього 

друга. Знайомство з новими друзями. 

Практична частина. Вправа-тест «Який я у спілкуванні з друзями». Вправа 

«Чарівна скринька». Вправа «Атоми і молекули». Вправа «Яким другом я хочу 

бути». Вправа «Абетка». Вправа «Портрет друга». Вправа «Компліменти». 

 

Розділ 5. Відкрий в собі лідера (20 год.) 

5.1. Хто такий Лідер (4 год.) 

Теоретична частина. Лідер, портрет лідера. Потенціал, необхідний для 

того, щоб стати лідером. Здібності лідера. Вміння спілкуватися у групі. 

Повноваження лідера. Основні принципи поведінки лідера. Кодекс поведінки 

лідера. Лідерські якості, уміння і навички, їх класифікація. Взаємозв’язок 

лідерських якостей і стилів лідерства. Модель компетентного лідера. Імідж лідера, 

його складові. Лідерство, стилі лідерства. 

Практична частина. Вправа «Лідер – це…». Вправа «Понятійний 

словничок». Вправа «Наші очікування». Вправа «Абетка якостей лідера». Вправа 

«Портрет лідера». Вправа «Секрет Джованні». Вправа «Лабіринт». Вправа 

«Досвідчений вовк». Вправа «Ліс». Вправа «Асоціативний ланцюжок». Гра-

розминка «Я». Вправа «Який в мене настрій». 

5.2. Я вчиться створювати команду (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття команди. Вчимося працювати в команді. 

Навички, які необхідні в роботі з командою. Взаємодія в команді. 

Практична частина. Вправа «Моя візитна картка». Групова дискусія «Що 

таке команда?». Вправа «Бінго». Вправа «Гора». Вправа «Літачок». Вправа 

«Нумерація». Вправа «Які плюси роботи в команді».   

5.3. Я вчиться бути впевненим (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття впевненості. Як розвивати в собі впевненість. 

Якості впевненої людини. Мої страхи. Мої переживання. 

Практична частина. Вправа «Понятійний словничок». Вправа «Асоціації». 

Вправа «Компліменти». Вправа «Коло побажань». Вправа «Фото». Вправа 

«Десять порад, як бути впевненим».  

5.4. Я вчиться приймати рішення (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття відповідальності. Відповідальність за свій 

вибір. Поняття альтернативи. Важливість прогнозування. Прийняття рішень. 



Наслідки від прийняття швидких та не виважених рішень. Позитивні та негативні 

наслідки від прийнятих рішень. Ситуації, що потребують рішення. Навчання 

навичкам прийняття рішення. Алгоритм прийняття рішень. 

Практична частина. Вправа «Асоціативний ланцюжок». Вправа «Наслідки 

прийняття рішень». Вправа «Ситуації». Вправа «Алгоритм прийняття рішень». 

Вправа «Чарівна скриня». Вправа «Вибір відповідальності». 

5.5. Я і моя самооцінка (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття самооцінки. Як я себе оцінюю. Що мені 

подобається, а що не подобається в собі. Що б я хотів/ла змінити в собі. 

Практична частина. Вправа «Привітання». Вправа «Мій дракон». Вправа 

«Мій всесвіт». Вправа «Поміняйтеся місцями ті, хто…». Вправа «Чародій і 

горіхи». Вправа «Незакінчені речення». Вправа «Сходинки». 

5.6. Формула мого успіху (4 год.) 

Теоретична частина. Успіх, як досягти успіху. Секрети успішних людей. 

Моя формула успіху. 

Практична частина. Вправа «Успіх – це…». Вправа «Кроки до успіху». 

Вправа «Як стати успішним». Вправа «Формула мого успіху». Вправа «Мудрі 

думки». Вправа «Успіх в малюнках». 

 

Розділ 6. Основи здорового способу життя (12 год.) 

6.1. Здоров’я – цінність життя (4 год.) 

Теоретична частина. Здоров’я та здоровий спосіб життя. Складові 

здоров’я. Формування негативного ставлення до факторів, що шкідливо 

впливають на здоров’я. Відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я 

оточуючих. Навички відповідальної безпечної поведінки. Шкідливі звички не для 

нас. Складові здоров’я. Я обираю здоровий спосіб життя. Спорт в житті підлітка. 

Ні, шкідливим звичкам: що таке шкідлива звичка. Як позбутися шкідливих 

звичок, як вона впливає на наш організм. 

Практична частина. Вправа «Понятійний словничок». Вправа «Складові 

здоров'я». Вправа «Кросворд». Вправа «Абетка здоров'я». Колаж «Здоровим бути 

модно». Вправа «Що я знаю про шкідливі звички». Вправа «Прислів’я та 

приказки».  

6.2. Правда про шкідливі звички (4 год.) 

Теоретична частина. Шкідлива звичка. Вся правда про алкоголь та тютюн. 

Як вберегтись від шкідливих звичок. Право вибору. Вчимося сказати «Ні». Вплив 

підлітків на твій вибір. Шкідливість і пагубність цих звичок та як їх позбутися. 

Молодь обирає здоровий спосіб життя. 



Практична частина. Інформаційне повідомлення «Шкідливі звички». 

Вправа «Клумба». Вправа «Стіна». Вправа «Право вибору». Вправа «Вчимося 

сказати «Ні». 

6.3. Спорт в житті Лідера (4 год.) 

Теоретична частина. Важливість спорту в житті людини. Користь ранкової 

зарядки. Види спорту. Сезонні види спорту. Спорт – це рух, дія, життя. Молодь 

обирає спорт. 

Практична частина. Вправа «Веселе привітання». Вправа «Моя 

суперсила». Вправа «П’ять причин займатися спортом». Вправа «Абетка видів 

спорту». Колаж «Спорт – це здорово». 

 

Розділ 7. Я ціную свій час (14 год.) 

7.1. Я вчиться берегти свій час (4 год.) 

Теоретична частина. Час, що означає берегти свій час. Як раціонально 

використовувати власний час. Як правильно спланувати своє дозвілля. Я вчиться 

берегти та цінувати свій час. 

Практична частина. Вправа «Час – це…». Інформаційне повідомлення 

«Час». Есе на тему «Що означає берегти свій час». Вправа «Що можна зробити за 

одну хвилину». Вправа «Я і моє дозвілля».  

7.2. Я вчиться бути організованим (6 год.) 

Теоретична частина. Організація, як організувати себе і свій час. Як 

правильно організувати свій день. Я вчиться організовувати. 

Практична частина. Вправа «Бейджики». Вправа «Асоціації». Вправа «Мої 

цінності». Вправа «Ідеальна людина». Вправа «Добре серце». Вправа «Пам’ятка 

для дітей». Вправа «Причини, чому нам не вистачає часу». 

7.3. Успіх починається з планування (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття планування. З чого починати планувати. Як 

спланувати свій час, щоб все встигати. Я вчиться планувати і цінувати свій час. 

Практична частина. Вправа «Привітання». Вправа «Ромашка». Вправа 

«Піраміда». Вправа «Планування – це…». Вправа «Принципи і правила 

планування часу». Вправа «Поглиначі часу». Вправа «Годинник». Вправа 

«Важливе». Вправа «ТОП 10 справ». 

 

Розділ 8. Як досягати успіхів (20 год.) 

8.1. Мій успіх (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття успіху. Якості, уміння і навички успішної 

людини. Портрет успішної особистості. Формула успіху лідера. 

Практична частина. Вправа «Понятійний словничок». Вправа «Успіх для 

мене - це…». Вправа «Мій найбільший успіх…». Вправа «Успіх в малюнках». 



Вправа «Якості успішної людини». Вправа «Портрет успішної особистості». 

Вправа «Моя формула успіху». Вправа «Історії успішних людей».  

8.2. В полон до лінощів не здамся (4 год.) 

Теоретична частина. Лінь, причини ліні. Як подолати лінь і почати діяти.  

Практична частина. Вправа «Асоціації». Вправа «Лінь в малюнках». 

Вправа «Павучок». Вправа «Лінивець». Вправа «Зобрази лінь». Вправа «Як 

подолати лінь і почати діяти».  

8.3. Я вчиться ставити цілі та досягати їх (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття цілі. Я вчиться ставити цілі. Досягнення 

поставленої цілі. Прості правила досягнення цілей. 

Практична частина. Вправа «Понятійний словничок». Вправа «Сорок 

чотири бажання». Вправа «Три цілі». Вправа «Десять кроків до поставленої цілі». 

Вправа «Острів бажань». Вправа «Мій секрет у досягненні цілі». 

8.4. Від мрії до цілі (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття мрії. Чим відрізняється мрія від цілі. Як 

здійснити свою мрію. Вчимось ставити цілі. Вчимось обирати найголовнішу для 

нас ціль. Не просто мріємо, а діємо. 

Практична частина. Вправа «Мрія – це…, ціль – це…(спільне та 

відмінне)». Вправа «В мене є мрія». Вправа «Що я зробив, щоб моя мрія збулася». 

Вправа «Корабель мрії». Вправа «Здійснення мрій». Вправа «Дія». 

8.5. Я відкриваю світ книги (2 год.) 

Теоретична частина. Світ книг. Яку книгу ти прочитав останньою. Навіщо 

нам читати. Жанри книг – обери свій. Як обрати книгу. Прості поради як 

правильно читати книгу. 

Практична частина. Вправа «Я хочу подарувати книгу, своєму другу». 

Вправа «Книга, яку я прочитав останньою». Вправа «Десять книг, які варто 

прочитати». Вправа «Які я жанри знаю». Вправа «Мій улюблений жанр». Вправа 

«Як обрати книгу». Вправа «Швидкочитання». 

 

Розділ 9. Я приміряю професії дорослих (10 год.) 

9.1. Я у світі професій (4 год.) 

Теоретична частина. Світ професій – мій вибір, мій успіх. Класифікація 

професій. Мій темперамент у виборі професії. Сучасні професії: зроби свій вибір. 

Практична частина. Вправа «Абетка професій». Вправа «Відгадай 

професію». Вправа «Най…». Вправа «Класифікація професій». Вправа «Вгадай 

темперамент». Вправа «Мій темперамент і професія». Вправа «Професії в 

малюнках». Вправа «Кросворд». Вправа «Ким я мрію стати через п’ять років». 

9.2. Я обираю професію (6 год.) 



Теоретична частина. Мої здібності та інтереси. Що таке професійне 

самовизначення. Класифікація професій. Яка професія мені подобається. До якої 

професії в мене здібності. Як обрати професію. Я приміряю різні професії.  

Практична частина. Вправа «Понятійний словничок». Вправа «В мене є 

здібності до…». Вправа «Мої інтереси, уподобання». Вправа «Літачок». «Зобрази 

професію». Вправа «Прорекламуй професію». Вправа «Найкращі поради, як 

обрати професію». Вправа-гра «Я приміряю різні професії». 

 

Розділ 10. Портфоліо лідера (14 год.) 

10.1. Моє портфоліо (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття портфоліо. Навіщо потрібно портфоліо. Яка 

користь портфоліо? Як оформити портфоліо. Визначення ідеї майбутнього 

портфоліо.  

Практична частина. Вправа «Портфоліо – це…». Вправа «Що я знаю про 

портфоліо». Вправа незакінчене речення «Навіщо потрібно портфоліо». Вправа 

«Структура портфоліо». Вправа «Види оформлення портфоліо». Мозковий штурм 

«Скринька ідей для портфоліо». 

10.2. Я вчиться створювати портфоліо (6 год.) 

Теоретична частина. Структура, рубрики портфоліо. Оформлення 

портфоліо. Висвітлення власних досягнень. Поради щодо оформлення портфоліо. 

Розробка ідей власного портфоліо. Що таке творчий підхід та як його використати 

при створенні портфоліо. 

Практична частина. Вправа «Рубрики портфоліо». Вправа «Кольори». 

Вправа «Як оформити портфоліо». Вправа «Мої досягнення». Вправа «Я пишаюся 

тим, що я…». Робота над створенням портфоліо. Вправа «Що таке творчість». 

10.3. Я вчиться презентувати портфоліо (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття презентаціяї. Як презентувати себе і власне 

портфоліо. Навики презентації. Презентація портфоліо лідера і його оцінка. 

Практична частина. Вправа «Презентація – це…». Вправа «Поради вдалої 

презентації». Вправа «Вчимося презентувати». Вправа «Презентація портфоліо 

лідерів». 

 

Підсумок (2 год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 який він, хто він, хто така особистість, її якості; як презентувати себе; 



 поняття «спілкування», його види; що означає «бути хорошим 

співрозмовником»; як слухати і чути іншого; який я співрозмовник; 

культуру спілкування; як вирішити конфлікт; 

 поняття «етикет», діловий етикет, діловий імідж; 

 хто такий друг, товариш; які якості справжнього друга; як стати другом; 

як знайти нових друзів; 

 хто такий лідер, який він, що таке успіх, як приймати правильне 

рішення; 

 поняття «здоров’я»; поняття «спорт»; все про шкідливі звички; 

 поняття «час»; як організовувати себе; як планувати свій час; 

 поняття «успіх»; поняття «лінь»; як ставити цілі та як їх досягати; як 

взаємодіяти; 

 поняття «професія»; види професій; 

 поняття «портфоліо»; структуру і зміст портфоліо; як створити 

портфоліо; як презентувати портфоліо. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 презентувати себе; 

 спілкуватися змістовно; слухати і чути іншого; бути хорошим та цікавим 

співрозмовником; вміти вирішувати конфлікт; вміти публічно 

виступати; 

 вирішувати конфлікт за допомогою етикету; розрізняти поняття 

«діловий етикет» та «етикет»; 

 спілкуватися з друзями, обирати друзів; 

 працювати в команді, використовувати лідерські навички і якості в 

житті; приймати рішення; 

 дбати про своє здоров’я; робити власний вибір; сказати «Ні»; 

 берегти свій час; організовувати та планувати час; 

 ставити цілі та досягати їх, взаємодіяти; 

 обирати професію; обґрунтувати важливість кожної професії; 

 створювати портфоліо та презентувати його. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 пізнання власного «Я»,  розробки власної стратегії розвитку; 

 активного слухання, вирішення конфліктних ситуацій; 

 створення ділового іміджу; 

 спілкування з друзями, пошуку нових друзів; 

 роботи з командою, прийняття рішень; 

 прийняття власного вибору; 

 планування свого майбутнього; 

 ставити цілі та досягати їх; 

 створенні власного портфоліо. 

 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ п/п Основне обладнання Кількість 

Прилади та пристосування 

1.  Фліпт-чарт 1 шт. 

2.  Персональний комп’ютер 1 шт. 

3.  Принтер 1 шт. 

4.  Ксерокс  1 шт. 

Інструменти 

1.  Ножиці побутові 15 шт. 

2.  Пензлики для клею 15 шт. 

Матеріали 

1.  Блокноти для фліп-чарта 10 компл. 

2.  Стікери 10 компл. 

3.  Папір А-4 5 пачок 

4.  Кольоровий папір 5 компл. 

5.  Клей ПВА 10 шт. 

6.  Ватман 20 шт. 

7.  Папір А-3 5 пачок 

8.  Бейджі 20 шт. 

9.  Диски CD, DVD 20 шт. 

Контрольно-вимірювальні інструменти 

1. Лінійка 300 мм 15 шт. 
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