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Пояснювальна записка 

 

Перехід від дитинства до дорослості має як основний зміст, так і 

специфічну відмінність усіх сторін розвитку в цей період – фізичну, 

моральну, розумову, соціальну. При цьому відбувається становлення якісно 

нових утворень, з‘являються елементи дорослості в результаті перебудови 

організму дитини, посилюється самосвідомість у стосунках з дорослими і 

товаришами, з‘являються нові інтереси, активізується пізнавальна діяльність 

тощо.  

У наш час особливості підліткового віку є серйозною соціально-

педагогічною проблемою. Зокрема,  значні розбіжності між вимогами, які 

ставляться суспільством до підлітків і їх обов‘язками та правами. У цей же 

період проходить фізіологічна перебудова організму підлітків, що 

супроводжується емоційною нестабільністю. Її прояви: недостатня 

впевненість у собі, тривожність, низька самооцінка, несформованість 

рефлексії щодо наслідків своїх вчинків. Наростання таких станів 

посилюється насамперед порушеннями соціальних зв‘язків підлітків. 

Особливо впливає на посилення емоційного дискомфорту недостатнє 



відчуття особистої належності до суспільства, усвідомлення свого місця в 

ньому. 

 Окрім того, особливістю підліткового віку є виключно швидкий темп 

змін, які відбуваються в цей період у фізичному і психічному стані, у 

характері реакцій на зовнішні подразники тощо. Є розбіжності в 

індивідуальних темпах розвитку підлітків, різниця яких може становити 3–4 

роки, тобто при проявах акселерації. 

Підлітковий вік пов‘язаний з психологічними зрушеннями, які 

відбуваються в у процесі статевого дозрівання: статева належність набуває 

соціального значення, змінюється самосприйняття, відбувається 

усвідомлення гендерної ролі та особливостей становлення сім‘ї. Отже, з 

одного боку, спостерігаються негативні прояви, дисгармонія у будові 

особистості, зміна інтересів, протестуючий характер поведінки стосовно 

дорослих, а з іншого – прояв таких позитивних показників, як зростання 

самостійності, більш різноманітними та змістовними стають стосунки з 

ровесниками та дорослими, значно розширюється сфера діяльності тощо. 

Важливим при цьому є те, що даний період дозволяє молодій людині вийти 

на нову соціальну позицію, в якій формується її свідоме ставлення до себе як 

до члена суспільства. 

З метою надання допомоги п‘ятикласникам у період їх адаптації і 

становлення розроблено факультативний курс «Психологічний розвиток 

особистості молодшого підліткового віку». 

Учні п‘ятих класів входять у нові для них види відносин, які вимагають 

від них наявності нових психологічних якостей. Постійне та ініціативне 

накопичення знань вимагає від дитини здатності адаптуватися і 

пристосовуватися, аналітично мислити при оперуванні необхідною 

інформацією. Особливе місце у розвитку займає засвоєння нового матеріалу 

учнем. Тобто, на перший план виходять питання адаптації особистості до 

нових умов навчання при переході до середньої ланки. Для п'ятикласника 



поступово розкривається зміст навчальної діяльності, спрямованої на 

задоволення пізнавальних потреб.  

Зміст програми «Психологічний розвиток особистості молодшого 

підліткового віку» сприятиме розвитку пізнавальних здібностей, 

психологічної культури, толерантності, становленню власної гідності, 

формуванню здатності до рефлексії, самопізнання і самовдосконалення, 

важливих життєвих навичок. 

Мета програми: сприяти розвитку та саморозвитку особистості 

п'ятикласників, створити умови для розкриття їх творчого потенціалу та 

набуття важливих життєвих навичок. 

Основні завдання програми: 

 розвиток пізнавальних здібностей учнів;  

 розвиток психологічної культури та компетентності; 

 формування навичок рефлексії та самовдосконалення; 

 оволодіння навичками конструктивного спілкування; 

 формування позитивного мислення; 

 оволодіння навичками емоційної саморегуляції; 

 розвиток важливих життєвих навичок. 

Програма факультативу має певну структуру: теоретичний блок 

поєднаний із практичними вправами. Усвідомлення нової інформації 

відбувається через виконання практичних завдань, участь у різноманітних 

рольових іграх. Завдяки такій формі роботи учні матимуть змогу не тільки 

засвоїти теоретичні знання, а також на їх основі моделювати і програвати 

життєві ситуації, висловлювати свою думку. Програма передбачає 

проведення колективних та індивідуальних форм роботи, враховує зони 

найближчого розвитку п‘ятикласників, не обмежує самостійність і творчу 

активність учнів.  

На заняттях використовуються психологічні вправи різного 

спрямування:  

 розвиток позитивного самосприйняття себе; 



 розвиток емпатії; 

 розвиток емоційної виразності; 

 розвиток концентрації уваги; 

 розвиток навичок візуалізації; 

 розвиток сюжетної уяви; 

 формування навичок емоційної саморегуляції; 

 розвиток рефлексії. 

У результаті навчання учні мають знати: 

 умови успішної навчальної діяльності; 

 особливості пізнавальних процесів; 

 індивідуально-психологічні особливості особистості молодшого 

підлітка; 

 способи самопізнання особистісних якостей; 

 значення здібностей, волі, емоцій, почуттів у житті людини. 

У результаті навчання учні повинні вміти: 

 аналізувати свої психологічні особливості та володіти практичними 

навичками самовдосконалення;  

 володіти навичками розвитку пізнавальних здібностей; 

 володіти простими прийомами емоційної саморегуляції; 

 володіти навичками конструктивного спілкування; 

 володіти навичками прогнозування власної діяльності; 

 використовувати набуті знання у повсякденному житті. 

Структура програми: 1 година на тиждень (35 годин на рік, 1 година – 

резерв навчального часу). 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

Розділ 1. Психологія самопізнання (14 год.) 

Урок 1 



Тема: Давайте познайомимось. Я, який я є насправді та яким мене 

бачать інші. 

Мета. Сприяти усвідомленню учнями своєї індивідуальності та 

самоцінності. Розвивати навички самопрезентації, розвивати самосвідомість, 

адекватну самооцінку та самоповагу, толерантне ставлення до оточуючих. 

Ключові поняття: особистість, індивідуальність, самосприйняття, 

самооцінка, «Я» образ. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, ручки, роздатковий 

матеріал до вправ «Чарівна скринька», «Намисто унікальності», ватмани для 

запису колективних правил роботи на уроках психології. 

Очікувані результати. Усвідомлення учнями своєї індивідуальності, 

позитивне самосприйняття. Сформованість навичок  самопрезентації і 

самооцінки із врахування думки оточуючих. 

 

Уроки 2-3 (2 год.) 

Тема. Пізнаємо себе: «Характер і темперамент - приборкання 

норовливих». 

Мета. Ознайомити учнів з поняттями характер і темперамент, 

допомогти їм визначити сильні і слабкі сторони власного характеру, намітити 

шляхи до вдосконалення своїх психологічних рис, сприяти усвідомленню 

учнями важливості виховання характеру для успішного життя. 

Ключові поняття: характер, темперамент, психологічні особливості. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості. 

Очікувані результати. Учні знають, що таке характер та фактори його 

формування, що таке темперамент; виховує потребу у формуванні 

позитивних рис й позбавлення негативних рис характеру. 

 

Уроки 4-5 (2 год.) 



Тема. Що означає бути впевненим у собі. Як підвищити самооцінку. 

Мета. Сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню 

унікальності кожної людини. 

Ключові поняття: самооцінка, мотиваційна сфера, рівень домагань. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мультфільм «Кульбаба 

товсті щоки». 

Очікувані результати. Учні позитивно сприймають світ і себе у світі, 

толерантно відносяться до оточуючих. 

 

Урок 6 (1 год.) 

Тема. Як подолати свої страхи. Чого треба і чого не треба боятися. 

Мета. Навчити дітей самостійно позбуватися нав‘язливих страхів. 

Ключові поняття: відчуття, ілюзія, переконання, саморегуляція. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мультфільм «Страх», 

папір формату А4, фломастери, олівці, мильні бульбашки. 

Очікувані результати. Учні вміють регулювати свої почуття та емоції, 

переборювати свої страхи. 

 

Уроки 7-8 (2 год.) 

Тема. Здібності і талант. Як розвивати власні здібності. 

Мета. Сприяти психічному й особистісному розвитку учнів; розвивати 

навички творчого самовираження, креативне мислення; допомогти учням 

розкрити свій життєтворчий потенціал, навчитися бачити проблему і шукати 

її різностороннє вирішення. 

Ключові поняття: здібності, талант, унікальність, потенціал, 

самовираження. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 



Обладнання. Щоденники розвитку особистості, індивідуальні бланки 

для діагностики, аудіо записи для музичного супроводу. 

Очікувані результати. Учні визначають особливості своїх 

індивідуальних здібностей, знають в чому полягає роль здібностей в процесі 

навчання людини, способи самопізнання та розвитку власних здібностей; 

вміють розкрити відмінності між здібностями і талантом.  

 

Уроки 9-10 (2год.) 

Тема. Самопрезентація. Концептуальна карта особистості. 

Мета. Розвивати в учнів вміння аналізувати свої можливості, 

досягнення, ставити перед собою цілі, правильно та естетично висловлювати 

свої думки, уміння самопрезентації, сприяти самовираженню учнів, 

стимулювати в них бажання розвивати свої ораторські здібності через 

навчальну діяльність. 

Ключові поняття: самопрезентація, концептуальна карта особистості,  

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, навчальне відео 

«Мистецтво говорити», ватмани, папір формату А3 та А4, маркери, 

фломастери. 

Очікувані результати. Учні вміють презентувати себе, знають та 

використовують правила ефективного спілкування. 

 

Уроки 11-12 (2 год.) 

Тема. Самовдосконалення особистості. Саморозвиток. Складання 

програми самовиховання. 

Мета. Спонукати учнів до саморозвитку та самовиховання. 

Ключові поняття: самовдосконалення, саморозвиток, самовиховання. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мотиваційний ролик 

«Секрет»  



Очікувані результати. Учні вміють аналізувати особливості своєї 

особистості та усвідомлювати шляхи до самовдосконалення. 

 

Урок 13 (1 год.) 

Тема. Найбільша перемога – це перемога над самим собою. Формула 

щасливого життя. 

Мета. Спонукати учнів до самовиховання та самовдосконалення. 

Ключові поняття: самовиховання, оптимізм, щастя, почуття гумору. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мотиваційні ролики 

«Хвилина нашого життя», «Найбільша перемога». 

Очікувані результати. Учні усвідомлюють актуальність 

самовдосконалення для успішного, щасливого життя. 

 

Урок 14 (1год.) 

Тема. Образ мого майбутнього. 

Мета. Спонукати учнів до роздумів про своє майбутнє, сприяти 

усвідомленню учнями відповідальності за своє життя, формувати вміння 

проектувати його; розвивати навички ефективної взаємодії, емпатії. 

Ключові поняття: саморозвиток, відповідальність, емпатія.  

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, фломастери, кольорові 

олівці, аудіо записи для музичного супроводу. 

Очікувані результати. Учні замислюються над своїм майбутнім, 

проявляють інтерес до саморозвитку. 

 

Розділ 2. Психологія навчання. (6 год.) 

 

Урок 15 (1год.) 



Тема. Наука про звичайнісінькі дива. Психологія – на допомогу 

навчанню. 

Мета. Ознайомити учнів з наукою психологією, активізувати бажання 

пізнати цю науку глибше, показати актуальність використання знань з 

психології у повсякденному житті та навчанні, пробудити в учнів інтерес до 

власних здібностей та саморозвитку. 

Ключові поняття: психічні явища, самопізнання, здібності, потенціал. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мотиваційне відео «П-

СИ-ХО-ЛО-ГІЯ». 

Очікувані результати. Учні знають, що вивчає наука психологія; 

знають способи застосування знань з психології для розвитку своєї 

особистості. 

 

Урок 16 (1 год.) 

Тема. Раціональне використання часу. Як правильно організувати і 

планувати свою діяльність. 

Мета. Ознайомити учнів з різними точками зору на природу часу, 

сприяти усвідомленню ними цінності часу, ефективності його організації та 

використання, розвивати вміння ставити цілі та розробляти стратегії їх 

досягнення. 

Ключові поняття: самоконтроль, самодисципліна. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, стимульний матеріал 

до гри «Як розпорядитися свої часом». 

Очікувані результати. Учні усвідомлюють цінність часу, вміють 

ефективно його організовувати та використовувати. 

 

Урок 17 (1 год.) 

Тема. Працездатність. Втома та перевтома. 



Мета. Ознайомити учнів з поняттями працездатність, втоми та 

перевтоми їхніми ознаками, привернути увагу учнів до власного здоров‘я, 

розвивати навички саморегуляції, спонукати до самовдосконалення. 

Ключові поняття: працездатність, самопочуття, втома, перевтома, 

саморегуляція, самовдосконалення. 

Кількість годин для вивчення: 1 год.  

Обладнання. Щоденник розвитку особистості, релаксаційне відео та 

музика. 

Очікувані результати. Учні знають ознаки втоми та перевтоми, 

володіють простими прийомами саморегуляції. 

 

 

Урок 18 (1год.) 

Тема. Прийоми активної обробки інформації. 

Мета. Ознайомити учнів з різними прийоми обробки інформації, 

спонукати учнів до самовдосконалення особистої навчальної діяльності, 

розвивати навички аналізу ситуації. 

Ключові поняття: самонавчання, самоорганізація, навички. 

Кількість годин для вивчення: 1 год.  

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, ватмани для групової 

роботи, інформаційні таблиці «Прийоми обробки інформації». 

Очікувані результати. Учні знають і застосовують на практиці різні 

прийоми обробки інформації. 

 

Уроки 19-20 (2 год.) 

Тема. Раціональні методи та прийоми виконання домашніх завдань. 

Мета. Ознайомити учнів з правилами організації домашньої 

навчальної роботи, розвивати інтерес в учнів до своїх здібностей та 

саморозвитку. 



Ключові поняття: здібності, саморозвиток, самоорганізація, 

самонавчання. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, ватмани та папір 

формату А3 для групової роботи. 

Очікувані результати. Учні знають та застосовують на практиці 

правила організації домашньої навчальної роботи, розуміють закономірності 

успішної навчальної діяльності; усвідомлюють шляхи до самовдосконалення. 

 

Розділ 3. Психічні процеси (5 год.) 

 

Урок 21 (1год.) 

Тема. Увага та її роль в навчальній діяльності. Вправи на розвиток 

уваги. 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям уваги, її механізмами, видами, 

структурою, розглянути на практиці прийоми розвитку уваги, формувати в 

учнів потребу бути уважними до себе та оточуючих людей. 

Ключові поняття: зовнішня і внутрішня увага, концентрація, обсяг 

уваги. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденник розвитку особистості, стимульний матеріал до 

вправ «Об‘єм уваги», «Три справи одночасно», «Знайди зміст». 

Очікувані результати. Учні знають особливості своєї уваги, 

володіють прийомами розвитку уваги. 

 

Урок 22-23 (2 год.) 

Тема. Пам'ять та шляхи її розвитку. 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям пам‘яті, типами пам‘яті, 

фізіологічними основами пам‘яті, способами запам‘ятовування, прийоми 

розвитку пам‘яті. 



Ключові поняття: пам'ять: зорова, слухова, моторна, вольові якості, 

самовдосконалення.  

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, стимульний матеріал 

до вправ «Буквосполучення», «Зорове запам‘ятовування геометричних 

фігур», «Ланцюжкові асоціації».  

Очікувані результати. Учні знають особливості своєї пам‘яті, способи 

запам‘ятовування; володіють прийомами  розвитку пам‘яті.  

 

Урок 24 (1год.) 

Тема. Уява – основа творчості. Прийоми розвитку уяви. 

Мета. Ознайомити учнів з уявою , як пізнавальним процесом; 

факторами, що впливають на розвиток творчих здібностей людини; 

стимулювання творчої уяви і фантазії, розвиток оригінальності, швидкості та 

гнучкості мислення. 

Ключові поняття: уява, мислення, творчість. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, ватмани, фломастери, 

олівці, маркери для колективної творчості. 

Очікувані результати. Учні знають особливості своєї уяви, володіють 

прийомами розвитку уяви. 

Урок 25 (1 год.) 

Тема. Тренінг «Феномен джмеля». Давайте зробимо відкриття! 

Мета. Допомогти учням реалізувати свої індивідуальні здібності та 

можливості; розвивати нетрадиційне самостійне мислення, духовний світ 

дітей, вміння пізнавати та бачити навколишнє оточення; створювати щось 

нове, оригінальне, неповторне. 

Ключові поняття: індивідуальні здібності, самосприйняття, 

креативність, оригінальність. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 



Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мотиваційне відео 

«Феномен джмеля», набір матеріалів для групової роботи: крупи: рис, манка, 

гречка; ватмани, фарби, нитки, клей, кольоровий папір, аудіо записи для 

музичного супроводу. 

Очікувані результати. Учні знають свої індивідуальні здібності та 

можливості, користуються своїми знаннями та вміннями набутими в процесі 

навчання; позитивно сприймають себе та навколишній світ. 

 

Розділ 4. Психологія спілкування і міжособистісних відносин. (9 год.) 

 

Урок 26 (1 год.) 

Тема. Значення процесу спілкування у житті людини. Правила 

спілкування або чому нас часто не розуміють. 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «спілкування», з функціями та 

засобами спілкування, розглянути можливі перешкоди в процесі спілкування, 

розробити колективну стратегію ефективного спілкування, навчити навичкам 

активного слухання, емпатії. 

Ключові поняття: ефективне спілкування, активне слухання, стиль 

спілкування. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, ватмани для групової 

роботи, плакат «Стереотипні окуляри». 

Очікувані результати. Учень знає функції і способи спілкування 

людей, оцінює й аналізує власний рівень комунікативності, усвідомлює 

необхідність емпатії у взаємовідносинах з людьми, аналізує та обирає для 

себе той стиль спілкування, який сприяє взаєморозумінню; активно взаємодіє 

із соціумом. 

 

Уроки 27-28 (2год.) 



Тема. Емоції та почуття людини. Культура емоційно-вольових 

процесів.  

Мета. Ознайомити учнів з фізіологічною основою емоцій, 

різноманітністю їх прояву, формами переживання почуттів, допомогти 

зрозуміти механізми управління своїм настроєм, пробудити інтерес до 

опанування методами саморегуляції емоцій. 

Ключові поняття: почуття, емоції, саморегуляція. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденник розвитку особистості, картки із завданнями 

для вправи «Невербальні етюди», аудіо записи для музичного супроводу.  

Очікувані результати. Учні знають механізми управління своїм 

настроєм, володіють методами саморегуляції емоцій. 

 

Урок 29 (1 год.) 

Тема. Планета нашого класу. 

Мета. Розвинути уміння працювати у команді, згуртувати учнівський 

колектив, сформувати сприятливий психологічний клімат, створити умови 

для підвищення соціального статусу учнів. 

Ключові поняття: психологічний клімат, соціальний статус, 

толерантне спілкування, відповідальна поведінка. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, карта подорожі, 

роздатковий матеріал для учнів, аудіо записи для музичного супроводу. 

Очікувані результати. Учні мають навички командної та партнерської 

взаємодії, толерантного спілкування, відповідальної поведінки. 

 

 

Урок 30 (1 год.) 

Тема. Такі різні  хлопчики та дівчатка. 



Мета. Надати учням інформацію з гендерних питань, сформувати 

елементарні навички гендерної культури, переконання,  що кожна людина 

унікальна й неповторна, що людство складається з двох половинок, які різні, 

але рівні; сприяти розвитку емпатії, рефлексії, самоаналізу, вміння виражати 

свої емоції. 

Ключові поняття: гендер, гендерні ролі, стереотипи, емпатія, 

взаємоповага. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, реквізити до 

проведення гри: ключі від авто, повзунки, дзеркало, відро для сміття, 

гаманець, ватман із зображенням людини певної професії, предмети побуту 

(віник, праска, швабра, електричний чайник, пульт від телевізора). 

Очікувані результати. Учні осмислюють соціально-психологічні 

чинники, які впливають на засвоєння гендерних ролей, розрізняють 

психологію хлопчика та дівчинки, вчаться долати стереотипи щодо 

«чоловічих» та «жіночих» інтересів та уподобань. 

 

Уроки 31-32 (2 год.) 

Тема. Причини виникнення конфліктів. Типи поведінки у конфліктних 

ситуаціях. 

Мета. Познайомити учнів з поняттям «конфлікт», дати уявлення про 

різні стилі вирішення конфліктів, поглибити саморозуміння шляхом 

виявлення власного стилю, характерного для поведінки в конфлікті. 

Ключові поняття: конфлікт, взаємодія, відповідальна поведінка, 

самовдосконалення. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, папір для вправ 

«Сніжинки», «Малюнок удвох», картки з ситуаціями. 

Очікувані результати. Учні аналізують причини виникнення 

конфліктів,  свій стиль поведінки в конфліктних ситуаціях. 



 

Урок 33 ( 1 год.) 

Тема. Батьки та діти. Шляхи порозуміння. 

Мета. Допомогти учням знаходити шляхи до ефективної комунікації з 

батьками, розглянути конкретні конфліктні ситуації з батьками та сприяти 

знаходженню шляхів до їх позитивного вирішення. 

Ключові поняття: взаєморозуміння, ефективна комунікація, 

взаємодопомога.  

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, індивідуальні бланки 

анкет для батьків та дітей; ватмани для групової роботи, маркери, 

фломастери, журнали і газети для створення колажу; відеоролик «Батьки та 

діти», аудіо записи для музичного супроводу. 

Очікувані результати. Учні самостійно знаходять шляхи вирішення 

непорозумінь з батьками, не бояться звернутися за допомогою. 

 

Урок 34 (1 год.) 

Тема. Чого ми навчилися на уроках психології розвитку особистості.  

Мета. Підсумувати результати набутих знань, умінь і навичок. 

Ключові поняття: компетентність, особистий розвиток, потенціал. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, повітряні кульки, 

фломастери, аудіо записи для музичного супроводу. 

Очікувані результати. Учні мають сформовану соціально-

психологічну компетентність. усвідомлюють важливість подальшого  

особистісного зростання і максимального використання свого потенціалу. 

 

 

Навчально-тематичний план 

(35 годин, резерв навчального часу – 1 година) 

 



№ 

уроку 

з/п 

Теми 

Навчаль

ні 

години 

Форма 

проведення  

занять 

 Розділ 1. Психологія самопізнання ( 14 год.)   

1. Давайте познайомимось. Я, який я є насправді та 

яким мене бачать інші. 

1  

Тренінг 

2-3. Пізнаємо себе. Характер і темперамент - 

приборкання норовливих. 

2 Практикум 

4-5. Що означає бути впевненим у собі. Як 

підвищити самооцінку. 

2 Навчально-

практична 

6. Як подолати свої страхи. Чого треба і чого не 

треба боятися. 

1 Навчально-

практична 

7-8. Здібності і талант. Як розвивати власні здібності. 2 Навчально-

практична 

9-10. Самопрезентація. Концептуальна карта 

особистості. 

2 Практикум 

11-12. Самовдосконалення особистості. Саморозвиток. 

Складання програми самовиховання. 

2 Навчально-

практична 

13. Найбільша перемога – це перемога над самим 

собою. Формула щасливого життя. 

1 Урок-диспут 

14. Образ мого майбутнього. 1 Урок-роздум 

 Розділ 2. Психологія навчання ( 6 год.)   

15. Наука про звичайнісінькі дива. Психологія – на 

допомогу навчанню. 

1 Тренінг 

16. Раціональне використання часу. Як правильно 

організувати і планувати свою діяльність. 

1 Навчально-

практична 

17. Працездатність. Втома та перевтома. 1 Навчально-

практична 

18. Прийоми активної обробки інформації. 1 Практикум 

19-20. Раціональні методи та прийоми виконання 

домашніх завдань. 

2 Навчально-

практична 

 Розділ 3. Психічні процеси ( 5 год.)   

21. Увага та її роль в навчальній діяльності. Вправи 

на розвиток уваги. 

1 Навчально-

практична 

22-23. Пам'ять та шляхи її розвитку. 2 Навчально-

практична 

24. Уява – основа творчості. Прийоми розвитку уяви  

і фантазії. 

1 Практикум 
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25. Феномен джмеля. Давайте зробимо відкриття! 1 Тренінг 

 Розділ 4. Психологія спілкування і 

міжособистісних відносин ( 9 год.) 

  

25. Значення процесу спілкування у житті людини. 

Правила спілкування або чому нас часто не 

розуміють. 

1 Урок-гра 

27-28. Емоції та почуття людини. Культура емоційно-

вольових процесів. 

2 Урок-

драматизація 

29. Планета нашого класу. 1 Урок-подорож 

30. Такі різні  хлопчики та дівчатка. 1 Урок-гра 

31-32. Причини виникнення конфліктів. Типи 

поведінки у конфліктних ситуаціях. 

2  

Тренінг 

 

33. Батьки та діти: шляхи порозуміння. 1 Урок-зустріч 

34. Чого ми навчилися на уроках психології 

розвитку особистості. 

1 Підсумковий 

урок 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Методичні рекомендації  

щодо використання «Щоденнику розвитку особистості» 

 

«Щоденник розвитку особистості» є обов‘язковим при вивченні 

програми  факультативу «Психологія розвитку особистості». 

Мета щоденника – активізувати процес самовдосконалення учнів, 

полегшити процеси адаптації і соціалізації особистості, формування 

психологічної культури. 

Розрахований на учнів п‘ятих класів, може бути використаний практичними 

психологами, класними керівниками, педагогами загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьками. 

У щоденнику за рубриками викладені цікаві факти, рекомендації, 

поради, практичні вправи, тести, що допоможуть учням дізнатися більше про 

свою особистість та осмислити ставлення до оточення, подій, фактів і всього 

того, що є для молодших підлітків вагомим, значущим і цінним. 

Рубрика: 



Прочитай і поміркуй!  

Розрахована на розвиток аналітичного мислення та усвідомлення 

життєвого досвіду. 

 

Це цікаво знати! 
Націлена на розширення психологічних знань, спрямована 

на самоосвіту і задоволення пізнавальних потреб. 

 

Дізнайся більше про себе! 

Спрямована на самопізнання особистісних якостей та 

індивідуально-психологічних особливостей. 

 

Вчись вчитися! 

Розрахована на допомогу в навчанні та розвиток навичок 

самоаналізу і усвідомлення шляхів для самовдосконалення. 

 

Перевір на практиці! 

Розрахована на полегшення процесу адаптації та 

соціалізації особистості, формування психологічної культури. 

 

 

У щоденнику наявні сторінки для нотаток, де учні можуть описувати 

свої почуття, емоції, переживання, особистісні очікування під час проведення 

занять або додаткову, знайдену самостійно інформацію. 

Викладач може обирати додаткові діагностичні методики та анкети в 

процесі вивчення курсу. 

«Щоденник розвитку особистості» є комплексом кроків до розвитку та 

самовдосконалення особистості. Викладач має розглядати поданий матеріал 

як керівництво до практичних дій, до яких можна внести поправки та нові 

знахідки. 

Додаток 2 

Інноваційні форми проведення занять 

 

Тренінг  

 

На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання охоплюють 

весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, 

емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, 

взаємодії. 

Слово «тренінг» походить від англійського «tо trаіn», що означає 

«навчати, тренувати, дресирувати».  

Тренінг – це одночасно: 

 процес пізнання себе та інших, який необхідно зробити цікавим і 

неповторним; 



 неформальне, невимушене, конструктивне спілкування; 

 ефективна форма опанування знаннями; 

 інструмент для формування умінь і навичок; 

 форма розширення власного набутого досвіду; 

 спеціальна технологія, яка допомагає краще зрозуміти та 

усвідомити власний світ, зробити своє життя успішним; 

 керівництво власними бажаннями та діями. 

         Під час тренінгу необхідно створити неформальне, невимушене 

спілкування учасників, яке відкриває перед групою безліч варіантів 

розв‘язання проблеми, сприяє розвитку групової динаміки, міжособистісних 

взаємин і норм у групі, заради якої вона зібралася або була сформована. Як 

правило, учасники в захваті від тренінгових методів, тому що ці методи 

роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим. 

Тренінг як і будь-яка інша організаційна форма навчання, 

підпорядкований певній меті.  

Цілями проведення тренінгів можуть бути: 

 інформування (про певні явища) та набуття учасниками тренінгу нових 

професійних навичок та умінь; 

 формування навичок співпраці, засад толерантності шляхом 

визначення межі власної терпимості та поваги до прав і свобод інших 

людей; 

 формування навичок аналізу першоджерел і означень; 

 формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації 

інформації або проблематики; 

 зменшення чогось небажаного (проявів моделей соціально 

неприйнятної поведінки, стилю неефективного спілкування, 

особливостей реагування); 

 зміна стереотипів, поглядів на проблему, процес навчання, аби 

усвідомити його переваги та зрозуміти, що він може надавати наснагу 

та задоволення 

 підвищення здатності учасників щодо позитивного ставлення  як до 

себе так і до життя; 

 розвиток ассертивної поведінки.  

Тренінг сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається 

завдяки власній активній роботі його учасників. Знання під час тренінгу не 

подаються в готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності самих 

учасників. У центрі уваги - самостійне навчання учасників та інтенсивна їх 

взаємодія. Відповідальність за результативність навчального процесу несуть 

однаковою мірою як ведучий, так і кожний учасник тренінгу. 



Рефлексія – обов‘язкова складова тренінгу (від лат. refleхіо - 

відображення) - осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; 

діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини; 

самоаналіз. 

 

Орієнтовна структура проведення тренінгу 

 

Частина Завдання Вправи Тривалість 

 

 

 

Вступна 

Створення сприятливого 

психологічного простору. 

Вироблення, прийняття 

засвоєння правил роботи 

групи. Налагодження 

прямого та зворотного 

зв‘язків «учасник-група» та 

«група-учасник». 

Створення ситуації 

рефлексії.   

Знайомство

. Правила. 

Розминка. 

Очікування

. Вправи на 

рефлексію. 

Рухавки. 

До 15 хв. для тренінгів 

тривалістю 1,5 год. 

 

 

 

 

 

Основна 

Оцінка рівня 

поінформованості щодо 

проблематики. 

Актуалізація проблеми та 

конкретних завдань для її 

розв‘язання. Надання 

інформації, засвоєння 

знань. Формування умінь, 

навичок, розвиток 

здатностей. Підведення 

підсумків щодо змісту 

роботи. 

Інтерактив

ні техніки. 

Вправи на 

оцінку 

групових 

процесів, 

стану 

розвитку 

групи. 

Розраховується як різниця 

загального часу тренінгу та 

часу, потрібного для 

проведення вступної та 

заключної частин разом. 

 

 

Заключна 

Підведення підсумків щодо 

процесу роботи. Оцінка 

отриманого досвіду. 

Налаштування учасників 

на атмосферу звичайного 

життя. 

Вправи на 

рефлексію 

та 

відновленн

я сил 

учасників. 

Прощання. 

До 15 хв. для тренінгів 

тривалістю 1,5 год. 

 

Лекція та її особливості 



 

Лекція – одна із форм організації навчання. Її основою є системне усне 

викладення вчителем навчального матеріалу протягом одного уроку (чи пари 

уроків), головний зміст якого становлять аналіз та узагальнення фактів, а 

провідними прийомами є пояснення й міркування. Залежно від теми лекції в 

ній можуть превалювати характеристика, опис, розповідь про певні факти, 

процеси, явища. 

Структура традиційної лекції включає в себе такі компоненти:  

 організація діяльності вчителя й учнів;  

 формулювання теми, постановка мети і завдань;  

 актуалізація опорних знань учнів;  

 викладення змісту дидактичного матеріалу вчителем, забезпечення 

умов сприйняття та засвоєння його учнями;  

 узагальнення та систематизація знань учнів, здобутих у процесі 

читання лекції. 

Зміст підготовки вчителя до лекції: 

 визначити оптимальний обсяг нової інформації; 

 забезпечити відповідність інформації теоретичним положенням тієї 

науки, до якої належить навчальний предмет;  

 акцентувати увагу учнів на основному, істотному;  

 забезпечити повноту та глибину реалізації змісту навчального 

матеріалу; 

 вибрати та раціонально використати методи і засоби викладу змісту 

лекції; 

 визначити метод-домінанту викладання навчального матеріалу 

(репродуктивний, проблемний, творчий); 

Специфіка вступної лекції: 

 розкриття провідних ідей і аспектів курсу навчального предмета;  

 визначення перспективи навчальної роботи з учнями щодо оволодіння 

змістом курсу предмета;  

 забезпечення цілісного сприйняття та уявлення про предмети, які 

вивчаються, їхню практичну значущість.  

Прийоми викладання навчального матеріалу під час вступної лекції: 

 порівняння,  

 співставлення,  

 опора на знання учнів, здобуті у практичній діяльності та спілкуванні,  

 доведення,  

 висновки, 

 оціночні судження. 



    

 

Урок-конференція 

Уроку передує обов‘язкова самостійна підготовка учнів. Окремі з них 

за дорученням учителя вивчають задане питання з наукової та художньої 

літератури, періодичних видань. 

Таким чином, володіючи інформацією з різних джерел, учитель разом з 

учнями будує урок-конференцію. Замість одноосібного викладання матеріалу 

відбувається обмін тими знаннями, які здобули учні. Вчитель лише коригує, 

підсумовує і узагальнює. 

Дуже добре, коли на уроці-конференції виступили  складаються не 

лише із словесних розповідей. Кожну розповідь може супроводжувати показ 

таблиці, ілюстративний матеріал чи наочний посібник. 

Практичні завдання можуть бути різноманітні, залежно від теми 

конференції. 

 

Урок-подорож 

При уявній подорожі може відбуватися все те, що супроводжує кожну 

справжню подорож – яскраві враження, позитивні емоції, цікаві зустрічі. 

Учні сидять у класі за партами і одночасно вони подорожують за допомогою 

вказівок і порад  психолога.  

Основний позитивний момент уроку-подорожі полягає в тому, що учні 

відчувають себе мандрівниками-дослідниками, першовідкривачами, 

вченими-науковцями, які вирішують важливу проблему. Вони самі роблять 

висновки, підсумки-узагальнення. 

Головним і найскладнішим завданням  на уроці-подорожі є створення 

такої обстановки, за якої учні уявили б себе справжніми мандрівниками.  

 

Урок-диспут 

Слово «диспут» латинського походження, що означає «міркую», 

«суперечу». Диспут - одна із форм урочної роботи з учнями, яка допомагає 

розвивати їх самостійність, логічне мислення, соціальну та моральну зрілість; 

формувати погляди та переконання особистості. 

Під час диспуту з'являються можливості впливу на інтелектуальну та 

емоційну сфери особистості учня; збудження його зацікавленості в пошуку 

істини. Окрім цього, у процесі диспуту створюються умови для реалізації 

демократичних засад навчання. Учіння в диспуті сприяє розвитку критики та 

самокритики, культури мови та логічного мислення, навчає вмінню 

опонувати та перевіряти правильність своїх поглядів і переконань. 



У процесі диспуту учні обговорюють не тільки запропоновані вчителем 

питання, а й ті, які виникли при підготовці до нього. Крім того, учні 

набувають умінь і навичок самостійно працювати з різними джерелами 

інформації; оволодівають методами аналізу та синтезу; формують уміння 

узагальнювати, робити висновки та вносити пропозиції. У процесі диспуту, 

тобто зіткнення різних поглядів і думок, знання учнів уточнюються, 

поглиблюються, коригуються; вони вчаться аргументовано захищати власні 

думки, переконання, ідеї. У цьому плані диспут є одним із засобів 

перетворення знань у переконання. 

Диспут вимагає чіткого окреслення предмета обговорення й забезпечує 

широкі можливості вирішення суперечок. Успіх уроку-диспуту забезпечують 

серйозна та старанна підготовка до нього вчителя й учнів, актуальність теми, 

характер його проведення. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

Щоденник розвитку особистості 

(див. наступний документ Щоденник розвитку особистості Додаток 3) 
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Заворотнюк А. В. Щоденник розвитку особистості. Баштанка: 

Баштанська гімназія, 2012. – 107 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  У щоденнику за рубриками викладені цікаві факти, рекомендації, 

поради, практичні вправи, тести, що допоможуть учням дізнатися більше про 

свою особистість та осмислити ставлення до оточення, подій, фактів і всього 

того, що є для молодших підлітків вагомим, значущим і цінним. 

Мета щоденника – активізувати процес самовдосконалення учнів, 

полегшити процеси адаптації і соціалізації особистості, формування 

психологічної культури. 

Розрахований на учнів п‘ятих класів, може бути використаний 

практичними психологами, класними керівниками, педагогами 

загальноосвітніх навчальних закладів, батьками. 

 

 

 

 

 

 

Любий друже! 

 

За своє життя людина виконує безліч завдань, але постійно прагне 

здійснити мету: керувати своїм життям, своєю долею.  

У наш час треба володіти системою знань про розвиток 

особистості з таких сфер: 

☻ фізичний розвиток; 

☻  інтелектуальний розвиток; 

☻  морально-культурний розвиток; 

☻ естетичний розвиток. 

Твій вік – це час, коли ти здійснюєш одне з найзначніших відкриттів: 

відкриваєш самого себе. За допомогою психології процес пізнання себе 

відбуватиметься значно швидше та цікавіше.  



Коли людина пізнає себе, вона вдосконалюється. Хочу попередити, що 

це справа складна і тривала, але той, хто має бажання та волю, неодмінно 

досягне свого. 

Щоденник розвитку особистості допоможе тобі виявити свої здібності 

та можливості. Це допоможе виховати себе для життя на багато років вперед.  

 

Народні приказки 

 

Вплив середовища 

   
 З ким поведешся, від того й наберешся. 

 З розумним будеш розумним, з дурнем і сам будеш таким. 

 Як у сім‘ї згідливе життя, то й виросте дитя до путя. 

 

Роль спадковості 

   
 Яке коріння, таке й насіння. 

 Яке зіллячко, таке й сім‘ячко. 

 Від лося – лосенята, від свині – поросята. 

 Яка гребля, такий тин, який батько, такий син. 

 Яке дерево, такі й квіти, які батьки, такі і їхні діти. 

 Дитя – що тісто: як замісив, таке й виросло. 

 

 

 

Роль виховання 

   
 Як бавитимеш дитя, так воно й виросте. 

 Бурчання паскудить, приклад научить. 

 Добрий приклад кращий за сто слів. 

 Хто б'є дитину, той не виховує добру людину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яка це радість – жити! 

Творити чудеса! 



Сміятись і радіти, як вранішня роса! 

Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні, 

Більше такого не буде. 

Завтра, на цій Землі, 

Інші ходитимуть люди, 

Інші любитимуть люди: 

Добрі, ласкаві чи злі. 

Але такого ж не буде – 

Єдиний ти на землі. 

 

Я, ЯКИЙ Я Є НАСПРАВДІ  

ТА ЯКИМ МЕНЕ БАЧАТЬ ІНШІ 

 

 

Прочитай і поміркуй! 

 

Одного разу до Майстра прийшов парубок і сказав: 

 - Я прийшов до тебе, тому що відчуваю себе таким 

жалюгідним і нікчемним, що мені не хочеться жити. Всі 

навколо говорять, що я невдаха, тюхтій та ідіот. Прошу тебе, Майстер, 

допоможи мені! 

Майстер, мигцем глянувши на юнака, квапливо відповів: 

 - Вибач, але я зараз дуже зайнятий і ніяк не можу тобі допомогти. Мені 

потрібно терміново владнати одну дуже важливу справу, - і, трохи 

подумавши, додав: - Але якщо ти погодишся допомогти мені в моїй справі, 

то я із задоволенням допоможу тобі у твоїй. 

 - Із задоволенням, Майстер, - пробурмотів той, з гіркотою 

відзначивши, що його в черговий раз відсувають на другий план. 

 - Добре, - сказав Майстер і зняв зі свого лівого мізинця невелике 

кільце з гарним каменем. - Візьми коня і скачи на ринкову площу! Мені 

потрібно терміново продати цей перстень, щоб віддати борг. Постарайся 

взяти за нього побільше й у жодному разі не погоджуйся на ціну нижче 

золотої монети! Скачи ж і повертайся якомога швидше! 

 Юнак взяв перстень і поскакав. Приїхавши на ринкову площу, він став 

пропонувати перстень торговцям, і ті спочатку з інтересом розглядали його 

товар. Але варто було їм почути про золоту монету, як вони відразу втрачали 

до кільця всякий інтерес. Одні відкрито сміялися йому в обличчя, інші 

просто відверталися, і лише один літній торговець люб'язно пояснив йому, 

що золота монета - це надто висока ціна за таке кільце й що за нього можуть 

дати хіба що мідну монету, ну в крайньому випадку срібну. 



Почувши слова старого, парубок дуже засмутився, адже він пам'ятав 

наказ Майстра в жодному разі не опускати ціну нижче золотої монети. 

Обійшовши весь ринок і запропонувавши перстень добрій сотні людей, юнак 

знову осідлав коня й повернувся назад. Сильно пригнічений невдачею, він 

звернувся до Майстра. 

 - Майстер, я не зміг виконати твого доручення, - з сумом сказав він. - У 

найкращому випадку я міг би виручити за кільце пару срібних монет, але ж 

ти не велів погоджуватися менше, ніж на золоту! А стільки цей перстень не 

коштує. 

 - Ти тільки що вимовив дуже важливі слова, синок! - відгукнувся 

Майстер. - Перш, ніж намагатися продати кільце, непогано було б 

установити його справжню цінність! Ну а хто може зробити це краще, ніж 

ювелір? Скачи-но до ювеліра та запитай у нього, скільки він запропонує нам 

за цей перстень. Тільки що б він тобі не відповів, не продавай його, а 

повертайся до мене. 

 Юнак знову вискочив на коня й відправився до ювеліра. 

Ювелір довго розглядав кільце через лупу, потім зважив його на 

маленьких вагах і, нарешті, звернувся до юнака: 

 - Передай Майстру, що зараз я не можу дати йому більше п'ятдесяти 

восьми золотих монет. Але якщо він дасть мені час, я куплю кільце за 

сімдесят, з огляду на терміновість угоди. 

 - Сімдесят монет?! - юнак радісно засміявся, подякував ювеліра й 

щодуху помчався назад. 

 - Сідай сюди, - сказав Майстер, вислухавши жваву розповідь парубка. 

 І знай, синок, що ти і є той самий перстень. Дорогоцінний і 

неповторний! І оцінити тебе може лише справжній експерт. Так навіщо ж ти 

ходиш по базару, очікуючи, що це зробить перший зустрічний? 

   

 

  

Це цікаво знати! 

 

Чи замислювався ти, чому люди поводяться так чи 

інакше, чому ми такі як  усі інші, або не такі, як усі, і чим 

саме відрізняємось від них. І, взагалі, що ховається під тим «Я», яке ми всі 

так любимо?  

У процесі свого життя, взаємодіючи і спілкуючись з іншими людьми, 

кожна особистість вільно чи невільно, свідомо чи інтуїтивно пізнає себе. 

Давай з‘ясуємо, що ти знаєш про себе сьогодні, наскільки можеш себе 

охарактеризувати. 

 

Запиши, будь ласка, якомога більше  рис твоєї особистості: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Кожна людина у процесі спілкування грає різні ролі, ніби приміряє до 

себе «маски» різних стилів поведінки, на що отримує прямі й побічні оцінки, 

розвиває свої здібності, уміння, набуває нових. 

Найдорожче для людини – почуття власного «Я». Тому, дуже важливо, 

як ти сприймаєш себе сам, який твій «Я-образ».  

Є різні форми уявлень про себе, які поділяються за сферами виявів 

життєдіяльності людини: 

 

      Я-соціальне           Я-ідеальне             Я в минулому 

      * духовне                * реальне                * в минулому 

      * фізичне  

      * інтимне 

 

 Одним із способів сприйняття себе є поглиблення усвідомлення 

власного «Я». Кожна людина має свої позитивні риси, саме на них 

ґрунтується спілкування з іншими. Іноді людина навіть не усвідомлює того 

найкращого, що в неї закладено. Якщо ти з‘ясуєш це, то збільшиш 

самоповагу і поглибиш сприйняття себе іншими людьми. 

Склади перелік особистих переваг (не менше 10 пунктів). Це можуть 

бути риси, навички, якими ти пишаєшся: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

 



 

 Пам‘ятай, що ти – особистість, поважай себе. 

 Розвивай у собі прагнення пізнати себе. 

 Шукай у собі нестандартність, тобі буде легше поважати себе. 

 Стався до себе і своїх вчинків критично. 

 Розвивай дещо іронічне ставлення до себе, це допоможе застерегти від 

переоцінки себе та зверхності. 

 Вір у свої сили. 

 Оцінюючи себе, спирайся на свої досягнення. 

   
 

ПРИСЛУХАЙСЯ ДО ПОРАД МУДРИХ ЛЮДЕЙ 

 

 Можливість прислухатися до себе – це передумова можливості почути 

інших.                                       

                                                                                    Е.Фром 

 Хто до кінця зрозумів себе – зрозумів увесь світ.     

                                                                         О. Красний                                                                                                               

 Світ не можливо утримати силою. Світ можна опанувати лише 

розумінням. 

                                                                                    А. Ейнштейн 

 Завжди пам‘ятай, що бути індивідуальністю це не тільки твоє право, але й 

твій обов‘язок. 

        Елеонор Рузвельт 

ДЛЯ НОТАТОК 
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ПІЗНАЄМО СЕБЕ.  

ХАРАКТЕР І ТЕМПЕРАМЕНТ – ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВИХ. 

 

Це цікаво знати! 

 

    Протягом життя людина вчиться висловлюватися й 

прислухатися до власних емоцій та стану інших людей Ти, я 

гадаю, помічав, що про когось кажуть «це дуже емоційна людина» або «в 

нього все на обличчі написано, а про іншого - «він весь в собі». Поведінка 

людини залежить від її характеру та темпераменту. 

     Характер - це притаманні тільки тобі індивідуальні психологічні 

особливості. 

     Темперамент - вроджена і незмінна властивість людської психіки, що 

визначає реакції людини на інших людей та на обставини. 

 

 

Дізнайся більше про себе! 

  

Інтроверт чи екстраверт? 

 

На кожне запитання є два варіанти відповіді. Познач відповідь, 

що підходить тобі найбільше. 

 

1. Що тобі до вподоби: 

а) декілька близьких друзів; б) велика компанія товаришів. 

2. Які книги тобі подобається читати: 



а) з цікавим сюжетом; б) з розкриттям переживань героїв; 

3. Що ти легше можеш собі пробачити: 

а) запізнення; б) помилки; 

4. Якщо ти погано вчинив, то: 

а) гостро переживаєш; б) гострі переживання відсутні; 

5. Як ти знаходиш спільну мову з людьми: 

а) швидко, легко; б) повільно, обережно; 

6. Чи вважаєш ти себе емоційно вразливим: 

а) так; б) ні; 

7. Чи схильний ти сіятися від душі: 

а) так; б) ні; 

8. Чи вважаєш ти себе: 

а) мовчазним; б) говірким; 

9.  Який ти: 

а) відвертий; б) потайливий; 

10.Чи любиш ти аналізувати свої переживання: 

а) так; б) ні; 

11. Перебуваючи в компанії, ти швидше за все будеш: 

а) говорити; б) слухати; 

12.Чи часто ти відчуваєш незадоволення собою: 

а) так; б) ні; 

13.Чи любиш ти щось організовувати: 

а) так; б) ні; 

14.Чи хотілося б тобі вести особистий щоденник: 

а) так; б) ні; 

15.Чи швидко ти переходиш від рішення до виконання: 

а) так; б) ні; 

16.Чи легко ти змінюєш свій настрій: 

а) так; б) ні; 

17.Чи любиш ти переконувати інших, нав‘язувати свої погляди: 

а) так; б) ні; 

18.Твої рухи: 

а) швидкі, б) уповільнені; 



19.Чи часто турбуєшся про можливі неприємності: 

а) часто; б) рідко; 

20. У скрутних випадках: 

а) поспішаєш звернутися по допомогу до інших; 

б) не любиш залучати інших. 

Результати тесту: 

 

     Показники екстраверсії: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а,6б, 7а. 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13а, 

14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а. 

     Кількість обраних відповідей помножити на 5. 

     Бали: 0-35 – інтроверсія, 36-65 – амбіверсія; 66-100 – екстраверсія. 

     Пояснення: 

     Екстраверти легкі у спілкуванні, схильні до лідерства, люблять бути у 

центрі уваги, легко встановлюють контакти, імпульсивні, відкриті, 

комунікабельні, судять про людину за зовнішністю, не заглиблюючись у її 

внутрішній світ.  

     Інтроверти орієнтовані на світ власних переживань, рідко заводять нові 

знайомства, не люблять ризикувати, тяжко переживають розрив старих 

зв‘язків, мають високий рівень тривожності та консервативні у своїх 

уподобаннях. 

     Амбівертам властиві межі екстра- і інтроверсії. Присутні одночасно 

товариськість, і замкнутість, пасивність і активні дії 

 

 

   

 

Який  у тебе  характер? 

На запитання відповідай  «так»  чи «ні» 

 

1. Чи любиш ти страви з гострими приправами? 

2. Чи добре ти себе почуваєш в компанії? 

3. Чи виникає у тебе іноді бажання від радості підстрибнути до стелі? 

4. Чи вмієш ти розважати своїх гостей? 

5. Чи часто у тебе бувають головні болі? 

6. Чи забуваєш ти хоч іноді почистити зуби? 

7. Чи завжди ти носиш ту саму зачіску?  

8. Чи любиш ти розв‘язувати  кросворди? 

9. Чи робиш ти зарядку? 

10.Чи часто у тебе буває пригнічений настрій? 

11.Чи любиш ти працювати в тиші, у спокійній обстановці? 

 

Ключ 

 



 Запитання 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Так 3 2 4 3 1 4 3 1 3 1 4 

 Ні 2 1 2 2 2 1 1 4 1 4 1 

 

      Менше  20 балів. Ти не любиш компанії, віддаєш перевагу тиші, 

прогулянкам на природі. Спілкування з друзями в домашній обстановці тебе 

тішить більше, ніж вечори, проведені в шумному місці. 

      21-25 балів. Ти досить легковажний, легко зближуєшся з людьми, але 

піддаєшся занадто частій зміні настрою - то сумного, то надто веселого. 

      Понад 25 балів. Ти незамінний в компанії. У тебе є почуття гумору. Ти 

сприяєш створенню гарного настрою в інших: можеш безконечно смішити, 

розповідати цікаві історії. 

 

 

Прочитай і поміркуй! 

 

Жив один дуже запальний і невгамовний молодий хлопчина. 

Одного дня батько дав йому мішечок з цвяхами і наказав 

кожного разу, коли він не стримає свого гніву, вбивати один 

цвях в паркан. В перший день в паркані було декілька десятків цвяхів. На 

іншому тижні він потроху почав стримувати свій гнів, і з кожним днем число 

забитих в парках цвяхів зменшувалося. Хлопець зрозумів, що забивати цвяхи 

складніше, ніж контролювати свій темперамент. Нарешті прийшов день, коли 

він жодного разу не втратив самовладання. Він розповів про це своєму 

батьку і той сказав, що відтепер кожен раз, коли він стримається від прояву 

гніву, може витягнути із паркану один цвях. Минав час і настав день. коли 

він повідомив батька про те, що в паркані не залишилося жодного цвяха. Тоді 

батько підвів сина до паркану: - Ти непогано впорався, але подивись скільки 

в паркані лишилося дір. Паркан вже ніколи не буде таким, так раніше. Коли 

ти говориш людині що-небудь зле, у неї на душі залишається такий самий 

шрам, як на цьому паркані. І не важливо, скільки разів після цього ти 

вибачишся - шрам залишиться. 

 

 

Перевір на практиці! 

 

Умій володіти собою 

 

 * Пам'ятай: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм - 

постійна зайнятість. 



* Щоб забути свої напасті, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи 

добро іншим, робиш добро собі. 

* Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато 

корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням. 

* Пам'ятай: кожна людина - така ж яскрава й унікальна індивідуальність, 

як і ти, приймай її такою, якою вона є.  

* Намагайся знайти в людині позитивні риси, вмій бачити її достоїнства і 

в стосунках з нею спробуй опиратись саме на ці якості. 

* Май мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникай 

зазнайства і дозування. 

* Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють людину. 

Егоїзм - джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі терпіння, пам'ятай, 

що «рана заживає поступово». Не через дрібниці. 

* Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам'ятай: перешкоди нам 

даються задля нашого розвитку. 

* Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в 

усіх галузях своєї життєдіяльності! 

* Будь толерантною особистістю. 

      Толерантність ( від лат. Tolerans - терплячий) - терпимість до чужих 

думок і вірувань. 

      Агресія (від лат. Aggressio - нападаю) - незаконне застосування сили 

однією людиною стосовно іншої. 
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ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ВПЕВНЕНИМ У СОБІ. 

ЯК ПІДВИЩИТИ САМООЦІНКУ. 

 

 

Це цікаво знати! 

 

    Самооцінка - оцінка самого себе як особи, власних 

здібностей, якостей і вчинків; важливий регулятор 

поведінки. Самооцінка визначає взаємини людини з тими, 

що оточують, її критичність, вимогливість до себе, відношення до успіхів і 

невдач.         Самооцінка тісно пов'язана з рівнем домагань, цілей, які людина 

перед собою ставить. Адекватна самооцінка дозволяє людині правильно 

співвідносити свої сили із завданнями різної складності і з вимогами тих, що 

оточують. Неадекватна (завищена або занижена) самооцінка деформує 

внутрішній світ особи, спотворює її мотиваційну і емоційно-вольову сфери і 

тим самим перешкоджає гармонійному розвитку. 

 

 

Дізнайся більше про себе!   

 

Моя самооцінка 

 

Даючи відповіді на запитання, обирай один із запропонованих нижче 

варіантів і зараховуй відповідну кількість балів. 

     Підрахувавши бали в кінці знатимеш рівень своєї самооцінки. 

 

* Дуже часто - 4 бали. 

* Часто - 3 бали. 

* Іноді - 2 бали. 

* Рідко - 1 бал. 

* Ніколи - 0 балів. 

 

1. Я часто даремно хвилююся. _______ 

2. Мені хочеться. щоб мої друзі підбадьорювали мене. ______ 



3. Я боюсь виглядати недоладно. _____ 

4. Я непокоюся про своє майбутнє. _____ 

5. Зовнішній вигляд інших набагато кращий за мій. ______ 

6. На жаль, багато хто не розуміє мене. _____ 

7. Мені здається, що я не вмію як слід розмовляти з людьми. ______ 

8. До мене висувають завищені вимоги. ______ 

9. Почуваю себе скуто. _____ 

10. Мені здається, що зі мною неодмінно трапиться яка-небудь прикрість.

 ______ 

11. Мені не байдуже ставлення людей до мене. ______ 

12. Я відчуваю,що мене за спиною засуджують. ______ 

13. Я не почуваю себе в безпеці. ______ 

14. Мені немає з ким поділитися своїми думками. _____ 

15. Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями. _____ 

 

    Результати: 

 

      Менше ніж 10 балів. Це гарний результат: тобі щастить, ти одержуєш 

гарні оцінки, завжди в центрі уваги, але здається, тобі потрібно позбутися 

почуття переваги над оточуючими, зарозумілості, хвастощів. Пам'ятай: будь-

яка конфліктна ситуація виникає з іскри, яку ти сам викресав або ж допоміг 

розпалити. 

     Від 10 до 30 балів. Ти впевнений у собі, твоя самооцінка в нормі. Деколи 

ти звичайно можеш поступитися і потребуватись в допомозі ближніх, але це 

з кожним буває. 

     Більше ніж 30 балів. У тебе занадто низький рівень самооцінки (мають 

місце переживання з приводу критичних зауважень на свою адресу, сумніви 

у правильності своїх дій). Якщо ти перестанеш звертати увагу на думки 

оточуючих,"ближче познайомишся з собою", то тобі не тільки стане цікавіше 

життя, але й твої друзі ставитимуться до тебе зовсім по іншому. 
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ЯК ПОДОЛАТИ СВОЇ СТРАХИ. 

ЧОГО ТРЕБА І НЕ ТРЕБА БОЯТИСЯ. 

 

 

Це цікаво знати! 

 

Всі люди інколи відчувають страх. Він може бути 

викликаний цілим набором різних чинників. Страх – це 

відчуття, яке ми відчуваємо коли знаходимось у якійсь небезпечній ситуації, 

незважаючи реальна небезпека чи уявна. Страх є ілюзією, яка будує свою 

власну реальність і яку ми часто сприймаємо за справжню дійсність. Коли 

людину охоплює  страх вона  несвідомо чи свідомо запускає у дію цілий ряд 



захисних механізмів, щоб уникнути страху, втекти від нього, замість того, 

щоб добренько все обдумати. 

     Якщо це про тебе, то ти, напевно, погодишся з тим, що ти зовсім не 

намагаєшся протистояти своїм страхам, тому що вони «лякають» тебе. 

     Страх руйнує нас таким чином. Він має владу керувати твоїми думками і 

переконувати тебе, що ти не можеш протистояти йому.  

      Він може проявлятися у багатьох речах. Це не нормально коли твоє життя 

контролює страх, це не твій шлях. Ти можеш керувати своїми страхами. 

   

 

Ти можеш перемогти свій страх! 

 

      Головне правильно зрозуміти проблему. Вона полягає в тому, що 

більшість людей, коли вони стикаються зі страхом, просто тікають або 

намагаються уникати ситуацій, яких вони бояться. Наче страуси, вони 

ховають свої голови в пісок і наївно вважають, що якщо вони втечуть чи 

сховаються, то страх зникне сам по собі. 

    Але це не так! 

    Страх завжди знаходиться всередині нас. Якщо ти зможеш глянути страху 

прямо у вічі, то це означає, що ти маєш ресурси та сили, щоб керувати будь-

якою ситуацією. Ти збагачуєшся знаннями, починаючи краще розуміти себе. 

    Подивися страху  у вічі, і ти  зрозумієш, що причина страху – невігластво і 

не віра у самого себе та власні сили. Ти можеш почати долати свій страх 

знищуючи ці недоліки. Так як ти будуєш нову базу, починаєш пізнавати та 

розуміти причину своїх страхів, вони почнуть зникати, оскільки не зможуть 

більше паралізувати твою свідомість. 

      Не тікай! Протидій і борися зі страхом, це зробить тебе сильнішим та 

змінить твій погляд на життя на більш позитивний. 

 

 

Прочитай і поміркуй! 

 

       Відколи живуть люди, існує поряд з ними Страх. Ходить 

він, мов привид, поміж хатами, турбує господарів. Навідається 

до когось в гості, потрясе своїми холодними руками — і далі 

шукає собі нової жертви. 

    Та якось трапився йому на дорозі один чоловік, обдертий, обшарпаний. І 

погляд у нього - ніби світ; йому зовсім збайдужів. Лежить собі посеред 

шляху і хоч би тобі що. 

- Вступись мені! — суворо наказує Страх. Чоловік навіть бровою не повів. 

- Невже ти мене не боїшся? Я - Страх! Ще жодна людина так безпечно мене 

не зустрічала. 

- А я давно вже перестав боятися. Мені нема чого втрачати. Ані шеляга за 

душею не маю. Мов бет лина у чистім полі - безталанний. І життя мені неї 

шкода. 



- Сміливий ти, чоловіче, - сказав Страх, - раз мене не злякався. За твою 

хоробрість зроблю я тебе щасливим. Проси, що хочеш! 

- Їсти, - простогнав безталанний. Страх посміхнувся: 

- Я тобі можу дати більше. Знаєш, скільки я в людей добра відібрав?!  

- На ось, візьми гроші. Тут тобі на життя вистачить, щоб і вмерти в 

достатках, - сказав він і зник. 

  Минуло кілька років. Завів колишній жебрак господарство таке, що сусіди-

багатії від заздрощів мало не луснуть. І дружина у нього хоч куди, на все 

село краля. 

  Та не забув про безталанного Страх. З'явився якось серед ночі, як то завжди 

він приходить до людей. Затремтів усім тілом чоловік над грішми і 

багатством своїм. Згадав і Бога, і диявола. 

- Ти чого тремтиш? - підійшов до нього ближче Страх. - Не впізнаєш мене? А 

чоловік ще дужче злякався, додолу упав, ледь не зомлів.  

- Тепер ти такий, як і всі! - сказав тріумфально Страх, переступивши через 

тіло, що у трепетній покірливості вклонилося йому. 
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ЗДІБНОСТІ І ТАЛАНТ. 

ЯК РОЗВИВАТИ ВЛАСНІ ЗДІБНОСТІ. 

 

Це цікаво знати! 

 

     Вважається, що всі люди в тій чи іншій мірі наділені 

здібностями, але далеко не кожному вдається їх проявити. 

Щоб використовувати свій потенціал на всі сто відсотків, потрібно навчитися 

розпізнавати приховані можливості та розвивати їх, слідуючи нескладним 

рекомендаціям: 

* Постарайся зрозуміти, що вдається тобі найкраще. Якщо ти не можеш 

відразу визначитися з тим, в якій області лежать твої таланти, спробуй 

справу, якою ти раніше не займався, але завжди мріяв спробувати.  

* Можливо, твій талант не настільки очевидний для оточуючих. Перші кроки 

рідко бувають вдалими. Успіх приходить з досвідом. Не впадай у відчай. 

Сміливо йди вперед, і пам'ятай, що талант, не підкріплений працею, не зможе 

прорости.  

* Не шукай в собі приховані здібності занадто напружено. У цій тонкій сфері 

зайві зусилля можуть зіпсувати справу. При цьому не занижуй свою 

самооцінку, вір, що рано чи пізно знайдеш  те, що поки не проявилося.  

* Талановита людина зовсім не зобов'язана бути талановитою буквально у 

всьому. Але хоча б одне рідкісне вміння у тебе є напевно. Роби те, що 

подобається, твори, і талант не забариться проявити себе. 

 

Прочитай і поміркуй! 

                
    Ходив по світу талант. Багато хто хотів подружитися з ним. 

Розум говорив: 

- Талант, давай жити разом. Ти допоможеш мені талановито 

застосовувати розум. 

Дурість пропонувала: 

- Талант, йди до мене жити. Побачивши тебе поруч, люди не будуть сміятися 

з мене. 

Багатство умовляло: 

- Талант, з твоєю допомогою я ще більше розбагатію. 

Бідність просила: 



- Талант, допоможи мені винести нужду. 

Але талант шукав особливого друга, який допоміг би йому самому стати 

кращим. 

- Шукай одного, поки не знайдеш. Якщо хочеш чогось досягти, потрібно 

наполегливо йти до мети, незважаючи ні на що, - сказала Наполегливість 

таланту. 

- Мені потрібен саме такий друг! - Вигукнув талант. - Дуже часто без 

Наполегливості будь-який Талант безплідний. 

 

 

ПРИСЛУХАЙСЯ ДО ПОРАД МУДРИХ ЛЮДЕЙ 

 

* Є тільки одна річ, яка робить мрію неможливою - страх зазнати поразки. 

Пауло Коельйо 

* Перешкоди не повинні тебе зупиняти. Якщо ти наштовхнувся на стіну, не 

повертай назад і не опускай рук. Краще подумай як її перелізти, пройти крізь 

неї, чи обійти її. 

          Майкл Джордан  

* Головне у цьому світі не де ми є, а те, в якому напрямку ми рухаємося. 

Шерлок Холмз 

* Більшість невдах - це люди, які не зрозуміли, наскільки близькі вони були 

до успіху, коли вони здалися. 

Томас Едісон 

* Якщо ти хочеш побачити веселку, то доведеться перечекати дощ. 

Доллі Партон 

* Єдиною перешкодою здійснення наших планів на завтра можуть бути наші 

сьогоднішні сумніви. 

    Франклін Рузвельт 

        Запам'ятай слова Річарда Баха: «Кожному з нас при народженні дається 

брила мармуру та інструменти, щоб перетворити її на статую. Деякі так і 

тягають цю брилу з собою все життя, ні разу її не торкнувшись. Деякі досить 

швидко розбивають її на маленькі осколки. А деяким таки вдається створити 

з неї великий шедевр!» 

       Ти - унікальна людина! Кожен з нас унікальний. Кожен талановитий. 

Кожен самостійно може цей талант розкрити. У кожного з нас унікальна 

життєва місія. Задумайся про це прямо зараз. І заяви про свій талант 

відкрито. Спочатку своїм друзям та родичам, а потім і світу. Будь щасливим! 
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САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ. 

КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТА ОСОБИСТОСТІ. 

 

Це цікаво знати! 

 

      Багато з нас досі судять про людину з першого враження. 

Тому дуже важливо вигідно подати себе в різних ситуаціях 

при спілкуванні з людьми. 

   Самопрезентація - це вміння подати себе як особистість і сформувати 

правильне враження в інших особистостей. Представити себе й позначити 

найкращі свої якості, так чи інакше, прагнемо ми всі. 

Оціни себе. 

   Для цього, перш за все, постарайся правильно оцінити всі свої переваги й 

недоліки. Особливо акцентуй увагу на своїх кращих якостях, а якщо тобі 

чогось бракує, - займися самовдосконаленням. 

Перше враження. 

   Як кажуть, «зустрічають по одягу». Причому нерідко в прямому значенні 

слова. Постарайся представити себе у вигідному світлі з першого моменту 

знайомства. Запам'ятай, що впевнені манери та доброзичлива усмішка 

стануть твоєю головною зброєю. І не забудь підкреслити свою 

індивідуальність, як в одязі, так і в усьому зовнішньому вигляді. При 

спілкуванні з людьми будь доступним та зрозумілим. Упевнене й виразне 

мовлення, відкритість і щирість створюють напрочуд сприятливе враження. 



Погляд. 

    Навчись уважно дивитися на співрозмовника. Однак це зовсім не означає, 

що потрібно пильно роздивлятися його з ніг до голови.  Шукай у свого 

співрозмовника ті риси, які викликають у тебе симпатію та позитивні емоції. 

Зупинися на них і спілкуйся з цієї позиції. 

Руки. 

     Нерідко під час спілкування ми не знаємо, куди подіти руки. Не варто їх 

соромитися, так само як і жваво жестикулювати. Будь максимально 

природним й розслабленим.  

Твої ролі.  

     Всі ми в різних ситуаціях граємо різні ролі. Іноді доводиться 

підлаштовуватися під прийняті манери поведінки в певному колективі. І все 

ж важливо навчитися завжди залишатися собою. 

Презентуй себе! Склади свою концептуальну карту особистості. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТА ОСОБИСТОСТІ 

 

Цінності____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________ 

Риси характеру _____________________________ 
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____________________________ 

Інтереси____________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

                                 ____________________________________________ 

Уподобання_______________________________________________________
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________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Можливості_______________________________________________________
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____________________________________________________________ 

Цілі_______________________________________________________________
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_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Плани____________________________________________________________
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САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. САМОРОЗВИТОК. 



СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ САМОВИХОВАННЯ. 

 

Це цікаво знати! 

 

       Є дві форми існування людини – фізична і духовна. У 

кожного з нас є душа і тіло. Душа – живий відгук 

особистості на все, що відбувається. Дух – спосіб відгуку 

душі. Духовність – внутрішня сила людської душі. Коли тобі погано, ти 

говориш: «Душа болить.                                                            Коли ти 

щасливий, ти говориш: «Душа радіє». Свою душу людина створює сама. Є 

такий вислів: «Душа – це наш витвір». Не дозволяй душі лінуватися! 

     Як ти вважаєш, чи потрібно тобі самовдосконалюватися? Постійна праця 

над собою називається самовихованням. Ось деякі поради, які допоможуть 

тобі в цьому. 

 

Основні правила поведінки 

під час самовиховання 

 

 Ніколи не уникати персональної відповідальності. Свою думку не тільки 

виробляти, а й виказувати. Прагнути самостійно вирішувати всі питання, 

які тебе стосуються. 

 Не боятися помилок – просто їх треба своєчасно виправляти. Чесно 

визнавати неправоту, пам‘ятати, що впертість – самозахист людини 

слабкої. 

 Не вийде задумане - обов‘язково розберися чому. Починай робити все з 

початку, і так доти, доки не вийде. 

 

Пам’ятка з самоосвіти. 

* Постав собі завдання самостійно поліпшувати якість свого 

навчання, виявляй при цьому неухильну наполегливість. 

* Спробуй уявити, які особистісні якості будуть тобі потрібні 

в самостійному житті. Подумай: які з цих якостей ти можеш 

сформувати у себе під час навчання? 

      

       Проаналізуй індивідуальні особливості виконання навчальних завдань. 

Дай відповідь на такі запитання: 

 

1. Для чого ти навчаєшся, які мотиви навчання? 

…………………………………………………………………………. 

2. Чи вмієш ставити перед собою навчальне завдання і самостійно його 

вирішувати? 

…………………………………………………………………………. 



3. Як ти звичайно контролюєш себе, в ході виконання домашнього завдання, 

в кінці, коли все зробиш, чи плануєш очікуваний результат? 

…………………………………………………………………………. 

4. Чи довго можеш залишатися працездатним? 

…………………………………………………………………………. 

5. Коли впродовж дня ти працюєш продуктивніше? 

…………………………………………………………………………. 

6. Яким чино ти запам'ятовуєш матеріал, які прийоми використовуєш? 

………………………………………………………………………… 

7. Які недоліки своєї навчальної діяльності можуть заважати тобі у 

самоосвіті? 

…………………………………………………………………………. 

 

    Спробуй скласти свою програму самовиховання, використовуючи свої 

відповіді на наведені питання. 
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НАЙБІЛЬША ПЕРЕМОГА – ЦЕ ПЕРЕМОГА  

НАД САМИМ СОБОЮ. 

ФОРМУЛА ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ. 

 

Це цікаво знати! 

 

Закони щасливого життя 

 

 Перший закон щасливого життя – будь оптимістом! 

Оптимісти живуть довше! 

     Другий закон - любов є життя в самому буквальному сенсі. Вчені 

запевняють: довше і щасливіше живуть ті, хто вміє вислухати і поспівчувати, 

хто відкритий людям і доброзичливий.  

    Третій закон - уміння прощати - один із самих вірних ключів до 

щасливого довголіття. А накопичені образи забирають роки і вміння 

відчувати радість. Світлі сторони життя заслуговують більшої уваги, ніж 

темні.  

 

Склади свою формулу щасливого життя: 
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Дізнайся більше про себе!   

 

 

Чи  властиве  тобі  почуття  гумору? 

 

1. Коли тобі наполегливо  пропонують помінятися  книжками, а ти не бажаєш 

образити людину  відмовою, чи вдається тобі знайти підставу, щоб не 

віддавати свою книжку? 

2.  Чи  соромишся ти виступати перед  публікою на сцені? 

3.  Чи ніяковієш, коли тебе сварять? 

4. Коли ти дивишся по телевізору вікторину, чи відповідаєш правильно на всі 

її запитання? 

5. Чи пояснюєш ти, як діє той чи інший механізм, навіть якщо сам цього 

добре не знаєш? 

6. Чи дратуєшся ти, коли не можеш відповісти кривднику? 

7. Чи потрібна тобі енциклопедія, щоб відповісти на важке запитання? 

8. Чи вважаєш ти, що краще відповісти на будь-які дії щодо тебе, ніж  

промовчати? 

9. Чи помічаєш ти, коли тобі неправильно дали здачу в магазині,та чи 

починаєш ти обурюватися з цього приводу, навіть якщо переконаний, що 

обрахували випадково? 

10. Підготувавши доповідь, ти промовляєш її усно чи читаєш з папірця? 

11. Чи добре ти граєш у шахи? 

12. Чи завжди останнє слово за тобою? 

    Ключ до тесту. Один бал за відповіді «так» на запитання 1,4,5,8,9,10,12 та 

за відповіді «ні» на запитання 2,3,6,7,11. 

    Понад 8 балів.  Що ж, сміливості тобі не позичати. Ти швидко 

відповідаєш, не мовчиш в жодній ситуації. Однак  чи не дуже ти 

самовпевнений? 



     4-8 балів. Ти не любиш верзти дурниць, завжди впевнений у собі й у тому, 

що говориш. Це ознака розуму та обережності, і тебе можна привітати з цими 

якостями. 

    Менше ніж 4 бали. Ти, мабуть, сором‘язливий та невпевнений у собі. Але 

це минеться з часом і досвідом. 

   

 

Прочитай і поміркуй! 

 

     Один торговець відправив свого сина довідатися про Секрет 

Щастя в наймудрішого зі всіх людей. Юнак сорок днів ішов 

через пустелю й, нарешті, підійшов до прекрасного замка, що 

стояв на вершині гори. Там і жив мудрець, якого він шукав. Однак замість 

очікуваної зустрічі з мудрою людиною наш герой потрапив в залу, де все 

вирувало: торговці входили й виходили, у куті розмовляли люди, невеликий 

оркестр грав солодкі мелодії й стояв стіл, заставлений вишуканими стравами 

цієї місцевості. Мудрець розмовляв з різними людьми, і юнаку довелося біля 

двох годин чекати своєї черги. 

    Мудрець уважно вислухав пояснення юнака про мету його візиту, але 

сказав у відповідь, що в нього немає часу, щоб розкрити йому Секрет Щастя. 

І запропонував йому прогулятися по палацу й прийти знову за дві години. 

 - Однак я хочу попросити про одну послугу, - додав мудрець, простягаючи 

юнаку маленьку ложечку, у яку він капнув дві краплі масла. - Увесь час 

прогулянки тримай цю ложечку в руці так, щоб масло не вилилося. 

     Юнак почав підніматися й спускатися по палацовим сходам, не спускаючи 

очей з ложечки. За дві години він повернувся до мудреця. 

 - Ну як, - запитав той, - ти бачив перські килими у моїй їдальні? Ти бачив 

парк, який головний садівник створював протягом десяти років? Ти помітив 

прекрасні пергаменти в моїй бібліотеці?  Юнак у зніяковілості повинен був 

зізнатися, що він нічого не бачив. Його єдиною турботою було не пролити 

краплі масла, які довірив йому мудрець. 

 - Ну що ж, повертайся й ознайомся з чудесами мого Всесвіту, - сказав йому 

мудрець. - Не можна довіряти людині, якщо ти не знайомий з домом, у якому 

вона живе. 

     Заспокоєний, юнак взяв ложечку й знову пішов на прогулянку по палацу; 

цього разу, звертаючи увагу на всі твори мистецтва, розвішані на стінах і 

стелях палацу. Він побачив сади, оточені горами, найніжніші квіти, 

витонченість, з якою кожне із творів мистецтва було розташовано саме там, 

де потрібно. 

    Повернувшись до мудреця, він докладно описав усе, що бачив. 

 - А де ті дві краплі масла, які я тобі довірив? – запитав Мудрець. 

 І юнак, глянувши на ложечку, виявив, що все масло вилилося. 



 - Ось це і є та єдина порада, що я можу тобі дати: Секрет Щастя в тім, щоб 

дивитися на всі чудеса світу, при цьому ніколи не забуваючи про дві краплі 

масла у твоїй ложечці. 

 

ДЛЯ НОТАТОК 
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ОБРАЗ МОГО МАЙБУТНЬОГО 

 

Опиши, яким ти бачиш своє майбутнє: 
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Намалюй себе в майбутньому: 
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НАУКА ПРО ЗВИЧАЙНІСІНЬКІ ДИВА. 

ПСИХОЛОГІЯ НА ДОПОМОГУ НАВЧАННЮ. 

  

Це цікаво знати! 

 

 «Пізнай самого себе» - ці слова написані на брамі 

Дельфійського храму. Саме в шкільному віці людина має 

можливість пізнати себе шляхом дії. Саме в навчанні кожен 

знаходить «ключі до щастя», відчиняє ними «брами успіху». 

А для того, щоб бути справжнім господарем свого життя, в нас є 

безцінна зброя – розум. Розум, який закладений в кожній людині, та далеко  

не кожна людина вміє скористатися даними від природи задатками. І дуже 

буває прикро, коли людина сама, власними руками руйнує те, чого вона 

могла б досягти, використавши свої, природою дані задатки. Отже навчання 



– це важка, постійна праця. Працелюбність і терпіння разом йдуть по життю. 

Та не лише ці дві якості потрібні, щоб добре навчатися. Воля – ще одна з 

головних умов досягнення поставленої мети. Твій вибір – зробити уроки чи 

придумати виправдання своєму ледарству. Вибір завжди направлений на 

подолання «перешкод». Це завжди перемога «я повинен» над «я хочу». Лише 

людина вміє керувати своєю поведінкою, життям. Адже життя кожного з нас  

- боротьба мотивів (те, що спонукає нас до дій) між «я хочу» і «треба». 

Людина не народжується мудрою, навіть якщо б вона успадкувала гени 

найталановитіших батьків. Без навчання не розвинеться жоден талант. Якщо 

людина чогось великого досягнула чи в науці, чи в мистецтві, чи у спорті, чи 

в господарюванні — це найперше результат великої праці і мудрості. 

 

Дізнайся більше про себе! 

 

 

А як ти ставишся до навчання? Виконай цей тест і 

проаналізуй результати. 

 

 

1) Чи легко тобі учитися?  

а) так;  

б) ні;  

в) не дуже.  

2) Чи цікавий для тебе процес навчання?  

а) так;  

б) ні;  

в) вчуся без емоцій.  

3) Якою була твоя успішність у молодших класах?  

а) високою;  

б) середньою;  

в) низькою.  

4) Як змінився рівень твоєї успішності у порівнянні з молодшими класами?  

а) не змінився;  

б) підвищився;  

в) знизився.  

5) Чи допомагали тобі батьки у молодших класах готувати домашні 

завдання? А тепер?  

а) я завжди вчуся самостійно;  

б) в молодших класах допомагали, тепер — ні;  

в) інколи;  

г) допомагали і допомагають.  

6) Чи багато зусиль прикладаєш ти для навчання?  

а) так;  

б) ні;  

7) Як часто ти готуєш домашні завдання?  



а) систематично;  

б) час від часу;  

в) не готую.  

8) Чи охоче ти виконуєш домашні завдання? Якби було введено вільне 

виконання домашніх завдань, чи виконував би ти їх?  

а) так;  

б) неохоче, з обов'язку;  

в) ні;  

г) може, інколи.  

9) Що, по-твоєму, є причиною небажання окремих учнів учитися?  

а) зависокі вимоги;  

б) поява інших інтересів;  

в) неусвідомлення мети;  

г) особа вчителя;  

ґ) звичайне лінивство.  

10) Чи пов'язуєш ти мрію про своє майбутнє з рівнем освіченості?  

а) так;  

б) ні;  

в) не задумувався над цим.  

11) Чи відчуваєш ти потребу в допомозі?  

а) так;  

б) ні.  

12) Чи любиш ти читати книги?  

а) так;  

б) ні.  

13) Чи мрієш ти прославитись завдяки своєму розуму?  

а) так;  

б) це нереально;  

в) ніколи про це не думав;  

г) ні. 

    

Аналіз результатів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Не бійся пізнавати щось нове, випробовувати свої можливості, не бійся 

помилятися. Адже не помиляється лише той, хто нічого не робить. Вміння 

вчитися на помилках – ключ до успіху. З помилок, що зроблені на початку 

життя, можна  отримати велику користь.  Невдачі нам дають безцінну 

інформацію про те, що ми можемо робити, а що – ні. Розвивай свій 

потенціал!  

 

Потенціал - особлива, здатна до саморозвитку система відновлюваних 

внутрішніх ресурсів людини, які виявляються в діяльності, направленій на 

отримання соціально-важливих результатів. 

 

 

Прочитай і поміркуй! 

 

У селянина зламався трактор. Усі спроби полагодити 

машину були марними. Нарешті він покликав фахівця. Той 

оглянув трактор, випробував, все ретельно перевірив. Потім узяв 

молоток, один раз ударив по мотору і дав йому хід. Мотор заторохкотів, 

начебто і не був зіпсований. 

Коли майстер подав селянину рахунок, той здивовано поглянувши на 

нього, обурився: «Як ти хочеш 50 золотих за один удар молотком!». 

«Дорогий друже, - сказав майстер, - за удар молотком я порахував тільки 1 

золотий, а 49 золотих  я повинен взяти з тебе за мої знання, завдяки яким я 

зміг зробити цей удар по потрібному місцю». 

 

Навчання - це процес, що пов'язаний не лише з функцією школи. 

 

  

 

 

Пам'ятай! 

 Твоє спілкування зі світом починається із пізнання. Вдячно стався до тих, 

хто дає їх тобі. 

 Будь готовий активно, творчо навчатися і не тільки на уроках. 

 Навчися бачити, чути, відчувати світ серцем. 

  Остерігайся образити того, хто поруч. 



 Приймаючи рішення, пам'ятай про відповідальність перед собою, своїми 

батьками, однокласниками, вчителями. 

 Прийми за необхідне основне правило поведінки: «не зашкодь!». 

 Справжнє щастя - ставити перед собою високі цілі, досягати їх, а потім іти 

далі. Не позбавляй себе цього. Будь щасливий у своєму шкільному житті. 

 Твоя пам‘ять і є твій віртуальний світ. При цьому - це найважливіший 

творчий процес. Дивна якість пам‘яті! 

    

 

 Варто не забувати, що засвоюємо: 

 

    10% того, що читаємо; 

    20% того, що чуємо; 

    30% того, що бачимо; 

    50% того, що бачимо і чуємо; 

    70% того, що обговорюємо; 

    90% того, що говоримо і робимо. 

 

Мозок складається з мільярдів клітин, має дві півкулі: ліва - наукова, 

права - творча. Ліва півкуля відповідає за: мову, логіку, обчислення, 

послідовність. Права півкуля відповідає за: ритм, музику, живопис, уяву. 

   Ми вчимося за допомогою того, що: бачимо, чуємо, відчуваємо, 

робимо. 

 

Досягти успіху у навчанні та житті, виявити та розкрити твої таланти 

допоможе наука Психологія –  (від грецького psychе - душа, дух; logos - 

вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) 

та поведінку людини. 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ. 

ЯК ПРАВИЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ І ПЛАНУВАТИ СВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЬ. 

  

Це цікаво знати! 

 

Час – це найцінніше, що є в нашому житті. Цей ресурс 

неможливо повернути, чи відновити. Саме тому так важливо 

навчитися ефективно використовувати свій час. 

Багато людей витрачають свій час на ті справи, які не приносять їм 

задоволення. Багато хто ставить великі цілі, але мало хто виділяє свій час на 

їх досягнення. А як у тебе із цим справи? Подивись з боку на своє життя. Як 

ти використовуєш  найбільш цінний ресурс? Чи стала твоя мета ближче хоч 

на крок? 

Всі ми маємо однаковий час (24 години), але різні люди за цей час 

досягають різних результатів. Вся справа в правильному використанні свого 

часу. 

 



 Як ефективно використовувати свій час. 

 

 Самоконтроль і вміння керувати часом вимагає самодисципліни більше, 

ніж що інше. Саме це допоможе тобі ефективно використовувати свій час. 

Без самодисципліни ти будеш втрачати час на менш важливі справи, 

постійно відволікатися на дрібниці. Ти почнеш придумувати відмовки, 

лише би не робити те, що потрібно в даний момент. Необхідно тримати в 

жорсткому контролі свої дії. 

 Займайся тими справами, які роблять коротшою дорогу до твоєї мети. 

Забери з повсякденності ті дії, які є даремними. 

 Одне питання допомагає виховувати в собі дисципліну та ефективно 

використовувати свій час: які дії принесуть мені користь сьогодні і в 

даний момент. Постійно став собі це питання. 

 Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Задай собі 

питання: чому б не зробити це прямо зараз? Найбільший ворог 

ефективного використання часу – відкладання справ «на завтра». Якщо 

щось можна відкласти на завтра, можливо, це зовсім можна не робити? 

Щоб зробити швидше – зроби сьогодні. 

 Став довгострокові цілі. Це дасть тобі змогу йти в правильному напрямі й 

не збиватися з дороги. 

 Свої справи потрібно планувати. На рік, місяць, тиждень, день – це не 

дасть тобі втратити ні хвилини даремно.  

 Спочатку зроби одну справу до кінця і тільки потім приступай до 

наступної. 

 Вчасно відпочивай. Повноцінний відпочинок – це  коли відпочиває і 

мозок і тіло. Для успіху потрібні сили і віра у досягнення мети. 

 

 

 

 

ПРИСЛУХАЙСЯ ДО ПОРАД МУДРИХ ЛЮДЕЙ 

 

 Поважайте поточну годину і сьогоднішній день! Поважайте кожну окрему 

хвилину, бо помре вона і ніколи не повториться.  

          Корчак Я. 

 Хто виграв час, той виграв все.  

             Мольєр Ж. 

 Життя – це не ті дні, що пройшли, а ті, що залишилися.  

    Писарєв Д. 

 Минуле й сьогодення – наші засоби, тільки майбутнє – наша мета. 

 Ніцше Ф. 



 Час відкриває все приховане і приховує всі явне.   

Софокл 

 Хіба сонце світить мені сьогодні для того, щоб я роздумував про 

вчорашній день?  

    Шиллер Ф. 

 Звичайна людина стурбована тим, як би їй вбити час, людина ж 

талановита прагне його використати.  

Шопенгауер А. 

 

Перевір на практиці! 

 

Як правильно організувати свою діяльність. 
 

 Коли берешся за будь-яку справу, подумай: який результат 

повинен отримати. 

 Записуй згідно з важливістю свої термінові справи, які маєш виконати 

протягом тижня, дня.  

 Берись за справу сміливо і не відступай, поки її не виконаєш.  

 Якщо в кінці тижня або цього дня залишаються не виконаними один чи 

два запланованих тобою пункти, перепиши їх у план на наступний 

тиждень (наступний день). 

 Візьми собі за правило обов‘язково аналізувати: чому саме ти не виконав 

той чи інший пункт.  

 Намагайся сам усувати причини невиконання. Спочатку це вважатиметься 

важким, але з часом ти зрозумієш, що головне – це правильно оцінювати 

свої сили і не гаяти марно часу. 

 Ніколи не практикуй перенесення виконання справи на наступний день. 

Приступай до виконання запланованого одразу ж без зволікань. 

 Не роби жодних попускань, навчися своїм примхам відповідати коротко, 

але твердо – ―ні‖. 

 Навчися сам собі наказувати, будь до себе непохитним, але став перед 

собою завдання реальні, ні в якому разі ―не зазнавайся‖, бо не спрацює 

внутрішній наказ ‖Так треба‖, ―Я мушу‖. 

 Спробуй проаналізувати: на що ти переважно витрачаєш свій вільний час? 

 Твій організм здатний до тривалих навантажень, але, щоб уникнути 

стомлення, переборюй втому, змінюй види діяльності протягом дня. 

 Приймаючи на себе будь-яке завдання, навчися слухати уважно вказівки 

дорослих. 

 Користуйся нотатками, щоб нічого не пропустити повз увагу і зберегти 

час. 
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ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ.  

ВТОМА ТА ПЕРЕВТОМА. 

 

Це цікаво знати! 

 

    Втома - це тимчасове зменшення функціональних 



можливостей організму, викликане інтенсивною або тривалою 

роботою. Втома може бути фізичною і розумовою. Стомлюваність 

організму залежить не тільки від фізичних даних людини 

(витривалості, сили, фізичної підготовки), але й від зовнішніх 

обставин. Наприклад, у сповненому шуму приміщенні людина буде 

втомлюватися швидше. 

Запам’ятай! Втома - природна захисна реакція людського організму у 

відповідь на перевантаження. Найкраще чергувати різні види діяльності. 

Доки очі й мозок відпочивають, м‘язи ніг і спини можуть працювати. Або 

навпаки. Організмові потрібно давати час на відпочинок Якщо 

перевантаження є частим або довгим, утома стає хронічною (постійною) і 

може виникнути перевтома. Якщо втома – явище нормальне, то перевтома – 

комплекс функціональних порушень в організмі, і тут уже потрібні 

рекомендації фахівців (лікарів, психологів). 

 

Ознаки перевтоми: 

- поганий сон; 

- погіршується пам‘ять; 

- послаблення фізичної активності; 

- порушується постава; 

- людина починає худнути або, навпаки, набирати вагу; 

- знижується розумова діяльність тощо. 

 

Аби уникнути перевтоми, необхідно: 

 

- чергувати розумову і фізичну працю; 

- дотримуватися режиму дня; 

- більше гуляти на свіжому повітрі; 

- спати у приміщенні, яке провітрювали; 

- займатися фізичними вправами; 

- правильно обладнати місця роботи і відпочинку. 

Напиши і проаналізуй свій розпорядок дня: 
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Прочитай і поміркуй! 

 

Колись у Давньому Китаї жив розумний, але пихатий 

Мандарин. І він вважав себе розумнішим і хитрішим за всіх. Але 

одного разу його прислуга доповіла, що неподалік від кордону 

з'явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Ох і розсердився ж Мандарин, 

що хтось вважає цього мудреця розумнішим за нього. І велів він привести до 

нього мудреця. А сам вирішив його обдурити: «Візьму метелика у долоні, 

заховаю його за спину і запитаю, який метелик у мене в долонях — живий чи 

мертвий? І коли мудрець скаже, що живий, то я його стисну у долонях, щоб 

він загинув, а якщо скаже, що мертвий, я розкрию долоні та випущу 

метелика на волю». Ось і настав день зустрічі Мандарина та мудреця. У 

великій залі зібралося багато людей, всім хотілося подивитись на 

інтелектуальний двобій. До зали ввійшов невеличкий худорлявий чоловік. 

Він підійшов до Мандарина та сказав, що дасть відповідь на будь-яке 

запитання. 

Мандарин вчинив так, як задумав. Заховав метелика за спину у своїх 

долонях та спитав у мудреця: «Який метелик у мене в руках — живий чи 

мертвий? ». Мудрець подумав трохи, посміхнувся та й відповів: «Все у твоїх 

руках»... І збентежений мандарин випустив метелика з долонь. 

Тому і ми, коли думаємо про своє здоров'я, повинні весь час пам'ятати, що 

все в наших руках. 
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ПРИЙОМИ АКТИВНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. 

 

 

Вчись вчитися! 

 

Як читати книгу. 

 Читай повільно, не поспішаючи – краще запам‘ятаєш 

прочитане. 

 Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок. 

 Осмислюй прочитане. Не допускай механічного читання. 

 Для свідомого сприймання ознайомлюйся з анотацією, прочитай епілог. 

 Намагайся охоплювати поглядом цілі фрази, речення, абзаци. 

 Коли зустрічаєш незнайомі слова під час читання книжок, періодики, 

звертайся до словників, довідників, енциклопедій. 

 Не дочитавши книгу до кінця, вклади закладку на тому місці, де 

зупинився. 

 Прочитавши книгу, обговори її з товаришами, батьками 

 

***   ***   *** 

 

Як працювати з підручником. 

 

 Прочитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі 

змістом. 

 З‘ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за 

допомогою словника, по записах у робочому зошиті. 

 Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння. 

 Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез. 

 Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам‘яті. 

Як працювати з текстом параграфа. 

 

 Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього. 

  Знайди в тексті відповіді на поставленні запитання. Виконай усі завдання. 

 Запам‘ятай усі терміни і поняття. 

 Склади план своєї розповіді. 



 Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у 

своїй розповіді нові терміни, поняття. 

 

***   ***   *** 

 

Як скласти план тексту підручника. 

 

 Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в 

заголовок? 

 Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з‘ясуй 

їх). 

 Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що відносяться до 

тексту. 

 Прочитай текст окремо по абзацах і визнач, про що йдеться в кожному 

абзаці. 

 Склади план прочитаного тексту (пунктами плану можуть бути заголовки 

абзаців). 

 Перекажи за складеним планом увесь текст, постарайся зрозуміти і 

запам‘ятай його зміст. 

 Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, 

поставлені вчителем. 

 

 

Як користуватися 

навчальною, додатковою і довідковою літературою 

 

 Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, 

що саме вас цікавить. 

 Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, 

що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі. 

 Насамперед використайте підручник, потім – довідник, а тоді – додаткову 

літературу. 

 Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, 

назв. 

 Залежно від мети використайте такі види читання: 

 Читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на 

окремих сторінках (мета такого перегляду – перше ознайомлення з 

книгою, одержання певного уявлення про її зміст); 



 Вибіркове читання або неповне, коли читають не весь текст, а тільки 

потрібні місця; 

 Читання з різних видів записів прочитаного. 

 Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не 

обмежуйтеся побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе 

інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.  

***   ***   *** 

Форми ведення записів 

 

План – це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може 

бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або 

складним, якщо поруч з основними є додаткові запитання. 

Виписки - це цитати (дослівне відтворення думок автора книги) або 

короткий, близький до дослівного, виклад змісту потрібного уривку тексту. 

Виписувати з книги теоретичні положення, статистичні, хронологічні дані 

можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов‘язково 

брати в лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для 

полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих 

аркушах, каталожних картках або перфокартах. 

Конспект - це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції 

тощо. Він може бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час 

конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, 

то за загальними правилами; думки слід використовувати стисло, своїми 

словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускаючи 

повторень. Можна використовувати цитати, обов‘язково зазначати сторінку, 

з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто 

підкреслювати. Бажано залишати поля для додаткових записів. 

Тези - стислий виклад основних ідей прочитаної книги. 

Анотація - коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву 

про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання 

всієї книги. 

Резюме - короткий заключний виклад наукового повідомлення. 

Реферат - короткий виклад змісту книгу, наукової роботи або результатів 

вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного 

виступу. 

***   ***   *** 

Як працювати з цитатою. 

 Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок. 

Не можна зловживати цитатами. 

 Цитата має виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора. 



  Виписувати цитату слід без заміни слів, з дотриманням усіх розділових 

знаків, із позначенням пропусків. 

 Кожна цитата береться в лапки. 

 Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і 

рік видання, номер тому і сторінки. 

ДЛЯ НОТАТОК 
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РАЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ  



ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ. 

 

Вчись вчитися! 

 

    Домашнє завдання відіграє величезну роль у навчальній 

діяльності школяра. Адже на уроках дають готові знання, які 

вимагають механічного запам'ятовування, зате вдома ти 

тренуєшся застосовувати їх на практиці. Завдяки 

регулярному виконанню домашніх завдань ти зможеш за короткий проміжок 

часу добитися значного прогресу в навчанні.  

 

Перевір на практиці! 

 

Як готувати домашні завдання. 

 

 Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на 

запитання. 

 Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.  

 Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясуй значення 

незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в 

довідниках.  

 Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну 

інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо. 

 Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй 

визначити, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного 

завдання.  

 Між уроками роби перерви. 

 Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.  

 Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, 

розбий його на окремі частини й опрацюй кожну частину окремо. 

Використовуй метод ключових слів (ключові слова - найважливіші в 

кожному абзаці).  

 Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній 

день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, 

рівномірно розподіляючи навантаження.  

 Готуючись до усних уроків, використовуй карти, схеми. Вони допоможуть 

тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал.  

 Складай план усної відповіді.   

 Перевіряй себе. 

***   ***   *** 



 

Перевір на практиці! 

 

Поради  з організації  

домашньої навчальної роботи. 

 

 Правильно організуй своє робоче місце (робоче місце - тільки для роботи). 

 Склади графік виконання домашніх завдань на основі розкладу занять,  

домашня робота в буденні дні не повинна тривати після 21.00. Встанови 

час на виконання домашнього завдання з того чи іншого предмета, 

перевіряючи це за годинником. 

 Домашні завдання на формування навичок (задачі, вправи) краще робити 

в той день, коли вони були задані. Домашні завдання в усній формі можна 

виконувати заздалегідь, а ввечері напередодні уроку повторити перед 

сном. 

 Треба за можливості чергувати предмети, враховуючи асиметрію мозку: 

після предметів логіко-математичного циклу вивчати предмети 

гуманітарного циклу. Деякі неважкі форми домашніх завдань можна 

використовувати як відпочинок. Не забувай, кращий відпочинок - зміна 

діяльності. Таким відпочинком може бути  віршований  переклад,  

розфарбування  контурних карт та  різні  творчі роботи. 

 На початку роботи: прочитай, що потрібно зробити; пригадай: 

 матеріал, який вивчали на уроці, повтори його за підручником; . 

 поради вчителя щодо виконання завдання. 

 Працюючи з текстом, спочатку прочитай його, помітивши олівцем 

основну думку абзацу,  а також зрозумілі  чи  незрозумілі  моменти, 

використовуючи знакову систему. На другому етапі роботи необхідно 

розглянути запитання після тексту і знайти відповідь на них, поставити 

позначку олівцем. 

 Для кращого запам'ятовування необхідно, щоб у процесі використовувати 

більше видів пам'яті, бажано чергувати способи роботи (наприклад: 

мовчки - читаючи вголос - конспектуючи). 

 Буває, що читаєш матеріал декілька раз, а розповісти належно не можеш, 

краще все робити так: прочитавши один раз, закрий книжку і спробуй 

розповісти все, що можеш. Коли вже нічого не пригадується, перекажи, 

заглядаючи у текст. Спочатку це важко, зате ти себе проконтролював, і те, 

що не запам'яталося з першого разу, засвоїться при повторному читанні і 



жалітися не прийдеться, що 5 раз читав, а розповісти не можу. Друга 

умова належного запам'ятовування - бажання запам'ятати. Підсвідомо 

став за мету - запам'ятати, при цьому треба чітко сформулювати для себе 

що саме і як запам'ятати: все підряд чи окремі частини матеріалу     

напам'ять, близько до тексту або лише загальний смисл змісту. 

 Точний попередній настрій допоможе домогтися бажаного результату. 

Чітке, свідоме бажання запам'ятати надовго (назавжди) підвищує міцність 

запам 'ятовування. 
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УВАГА ТА ЇЇ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

РОЗВИТОК УВАГИ. 

  

Це цікаво знати! 

 

У психології увагою називають спрямовану психічну 

діяльність людини, зосереджену на об'єктах, які мають для неї 

певне значення. Увага може бути спрямована як на об'єкти зовнішнього 

світу, так і на власні думки й переживання. 

К.Д. Ушинський колись правильно зазначив, що увага - це "ті двері, 

через які проходить все, що входить в душу людини із зовнішнього світу." 

Увага може бути зовнішньою і внутрішньою. Уважність учнів - 

необхідна умова успішного оволодіння ними передбаченими шкільною 

програмою знаннями, вміннями і навиками. Тому кожному учневі потрібно 

бути уважним.  

 

Дізнайся більше про себе! 

 

 Концентрація  уваги. 

 

Завдання: потрібно відшукати  15 цифр натурального ряду. 

Почати можна з будь-якої цифри. Засічи час виконання завдання. 

 

12 33 40 97 94 57 22 19 49 60 

27 98 79 8 70 13 61 6 80 99 

5 41 95 14 76 81 59 48 93 28 

20 96 34 62 50 3 69 16 78 39 

86 7 42 11 82 85 38 87 24 47 

63 32 77 51 71 21 52 4 9 68 

35 58 18 43 26 75 30 67 46 88 

17 64 53 1 72 15 54 10 37 23 

83 73 84 90 44 89 66 91 74 92 

25 36 55 65 31 23 45 29 56 2 

 



Якщо твій результат 30-40 секунд - можеш себе привітати - людей із 

такою здатністю концентрувати свою увагу близько п‘яти із ста. 

Якщо ти знайшов задані цифри за 40-90 секунд - непогано. 

Зовсім недобре, якщо твій час 2-3 хвилини – ти не дуже уважна 

людина. Обов'язково потренуй свою увагу! 

 

Вчись вчитися! 

 

Як удосконалити свою увагу. 

 

 Якщо ти неуважний, це означає, що твоя увага спрямована 

на щось інше. Визнач її об‘єкт. Подолай суперника. 

Спрямуй силу уваги, куди слід. 

 Увага є і умовою, і результатом твоєї діяльності. 

 Якщо ти уважний – засвоїш матеріал, концентрація уваги потребує твоїх 

свідомих дій. 

  Готуй все необхідне до початку уроку. Твоя організованість сконцентрує 

твою увагу. 

 Ти повинен ставити своїй увазі чіткі завдання: на що саме вона має бути 

спрямована. 

 Оскільки при втомі керування увагою погіршується, для її відновлення 

потрібно вчасно відпочивати, займатися аутотренінгом, використовувати 

спеціальні вправи. 

 Використовуй здатність незвично привертати увагу. Уявляй звичайне як 

незвичайне (наприклад, ти інопланетянин і сидиш на уроці землян). 

 Під час виконання завдання час від часу запитуй себе: «Про що я 

думаю?». 

 Якщо ти виявив, що твоя увага розсіюється, достатньо буває одного цього 

запитання. Якщо не допомогло – зміни положення тіла, або почитай 

вголос, підсилюючи чи зменшуючи силу звуку. 

 Зосередженню уваги допоможуть і прості запитання, які ти можеш 

ставити собі час від часу: «На яке запитання щойно відповідав 

однокласник?», «Яке запитання щойно поставив учитель?». 

 Якщо ти не зміг зосередитися на виконанні завдання – просто повтори 

його, можна вголос. 

 Структуруй матеріал конспекту, підручника (створюй таблиці, схеми). 

Тоді обсяг уваги збільшується. 

 Намагайся набути максимальну кількість навчальних навичок, вони 

здійснюються без участі уваги. Вона потрібна тобі для нового, цікавого, 

важливого. 



 Перевіряйте з сусідом по парті роботи один одного, це сприяє розвитку 

уваги. 

 Щоб привернути свою увагу до матеріалу уроку, знаходь те, чим він 

пов'язаний з твоїм досвідом, інтересами. 

 Більше працюй з підручниками, оскільки це тренує увагу. 

 Не поспішай при зміні видів роботи. Зважай на те, що внаслідок 

неповного, незавершеного переключення уваги можуть виникати 

помилки. 

 Не намагайся робити багато справ одночасно, бо частий перехід від однієї 

діяльності до іншої зменшує увагу. 

 Враховуй, що ступінь і обсяг уваги пов‘язані зворотною залежністю – 

збільшення обсягу елементів, що сприймається, викликає зменшення 

уваги і навпаки. Тому важливий матеріал повторюй окремо. 

 Вигадай свій власний жест (по коліну плеснути, смикнути себе за вухо…). 

Коли твоя увага зменшується, цей рух м‘язів допоможе тобі відновити її 

концентрацію. 

 Знаходь чинники, які сприяють підсиленню твоєї уваги (легка музика при 

читанні, відповідне освітлення). 

 Враховуй вплив природних чинників: в дощовий день концентрація уваги 

зменшується, а отже тобі потрібно приділити більше часу (повторень) для 

виконання завдань. 
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ПАМ'ЯТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ. 

 

Це цікаво знати! 

 

Кожного дня ти пізнаєш багато нового, з кожним днем 

збагачуються твої знання. Все, про що дізнається людина, 

може бути надовго збережене в «кольорах» її мозку. Мозок не 

тільки зберігає наші знання про навколишній світ, а й має здатність за нашим 

бажанням відтворювати ці знання.  

Процес запам'ятовування, збереження й наступного пригадування або 

упізнавання того, що людина раніше сприймала, переживала чи робила, 

називається пам'яттю. Значення пам'яті в житті людини дуже велике. 

Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідок здатності мозку 

запам'ятовувати й зберігати в пам'яті образи, думки, пережиті почуття, рухи 

та їх системи. Пам'ять зберігає нам знання, а без знань немислимі ні плідна 

діяльність, ні успішне навчання. 

Існує три види пам’яті: зорова, слухова, моторна. 

Зорова пам’ять зберігає ту інформацію, яку ми отримали шляхом 

спостережень, тобто запам‘ятали побачене.  

Слухова пам’ять відповідає за всі звукові відчуття, коли-небудь 

випробувані нашим організмом.  

Третій вид пам’яті особливий. Це своєрідний спосіб вчитися на своїх 

помилках: коли наш організм робить щось, він автоматично запам‘ятовує цей 

процес. Так ми вчилися ходити, їсти, так ми пишемо букви, не зациклюючись 

на самому процесі.  



Запам‘ятовуємо ми тільки те, що помічаємо, а помічаємо ми лише тоді, 

коли уважні. Отже, свою увагу потрібно тренувати. Можна робити це і в 

ігровій формі, наприклад, спробуй під час прогулянки пограти з 

співрозмовником: хто більше відзначить будинків із зеленими парканами. 

Для розвитку пам‘яті корисні і картинки з серії «знайдіть десять 

відмінностей». У цих випадках твій мозок концентрується на дрібницях і 

звикає до активної роботи в нестандартних ситуаціях. Тоді ти почнеш 

швидше схоплювати все найважливіше і запам‘ятовувати без праці. 

Деякі умови успішного запам'ятовування. 

 

 Важливою умовою того, щоб навчальний матеріал запам'ятовувався 

швидко й надовго, є наявність інтересу до того, що запам'ятовуєш, і уваги 

в процесі засвоєння і відтворення матеріалу.  

 Велике значення для запам'ятовування мають почуття. Усе, що пов'язане з 

радістю, сумом, гнівом, як правило, запам'ятовується краще, ніж те, до 

чого людина ставиться байдуже.  

 Важливою умовою гарного запам'ятовування є розуміння того, що треба 

засвоїти.  

 Дуже важливо також поставити перед собою завдання - міцно й надовго 

засвоїти.  

 Велике значення для засвоєння навчального матеріалу має поєднання 

запам'ятовування з діяльністю людини, що вимагає мислення, активності.  

 Наявність знань з того навчального предмета, з якого засвоюється 

матеріал, також є сприятливою умовою для запам'ятовування, тому що 

при цьому нове легше й ґрунтовніше пов'язується з тим, що вже відомо.  

 Необхідно пам'ятати, що запам'ятовування - це робота іноді нелегка, тому 

важливою умовою засвоєння навчального матеріалу є наполегливість, 

завзятість у роботі, уміння не кидати її на середині, а домагатися повного 

й міцного запам'ятовування. Це -  вольові якості, без яких неможлива 

серйозна розумова робота.  

 

Вчись вчитися! 

 

Як вивчити вірш напам’ять. 

 

 Уважно двічі-тричі прочитай увесь вірш.  

 Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на змістові 

частини.  



 У кожній  частині правильно визнач інтонацію, з якою будеш читати, 

розстав логічні   наголоси, визнач паузи та темп читання.  

 Навчися читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну 

частину, а відтак увесь вірш.  

 Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш, повтори кожну 

частину по пам'яті.  

 Візьми книжку. Читаючи напам'ять, перевіряй, чи правильно запам'ятав 

текст.  

 Відклади підручник, двічі чи тричі продекламуй увесь вірш.  

 Запам'ятай: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть 

змогу зосередитися на виразності читання.  

 Перед уроком уявно продекламуй вірш іще раз.  

 Якщо ти не задоволений звучанням окремих рядків, то ще є час усунути 

недоліки. 

   

 

Як запам’ятати те, що читаєш? 

 Перш за все треба бути максимально спокійним. Інакше тобі важко буде 

сконцентруватися. Читай уважно! 

  Читай з олівцем в руках і відзначай важливі положення, які б ти хотів 

запам‘ятати. 

 Щоб запам‘ятати смисл тексту, який  здається надто важким, спробуй 

такий спосіб: уважно читай кожну фразу і переписуй її на свій манер, у 

своєму стилі. Якомога простіше, хай навіть і багатослівно. Під час 

повторного читання власного тексту ти з здивуванням з‘ясуєш, що смисл 

тексту не такий складний. 

 Повторення перед сном або зранку відразу після пробудження є 

найефективнішим класичним способом запам‘ятовування. 

 Часто повторюй матеріал. Через 24 години після першого заняття ти 

забуваєш найбільшу частину вивченого тексту. Тому перше повторення 

вивченого має відбутися не пізніше ніж через 24 години. Але не повторюй 

і раніше ніж через 5-6 годин після першого вивчення (закон Жорста). 

Відпрацюй свій власний оптимальний ритм повторень. 

   

 

 

Як надовго запам’ятати навчальний матеріал? 

 



 Виділяй, співвіднось і групуй матеріал – хто добре усвідомлює, той добре 

запам‘ятовує і довго пам‘ятає. 

 Якщо отримав завдання у вівторок, а відповідати потрібно в п‘ятницю, не 

чекай четверга – вивчи одразу, а напередодні тільки повтори.  

 Завчай і повторюй невеличкі шматки ще доти, як матеріал почав 

забуватися.  

 Коли вчиш, записуй, малюй схеми, діаграми, таблиці - наочність краще 

запам‘ятовується.  

 Якомога швидше, не чекаючи повного заучування, намагайся відтворити 

матеріал, закривши книгу.  

 Після математики – вчи читання, після української мови – інші предмети: 

пам'ять любить різноманітність.  

   

 

 

Уява покращує пам’ять. Або як запам’ятати найбільше? 

 

 Усе, що хочеш пам‘ятати, - уявляй! (Не уявляю – не пам‘ятаю)  

 Май на увазі: усе, що побачив, відчув, почув, - уже запам‘яталось.  

 Легко пригадується тільки те, що уявив.  

 Не думай словами – думай образами.  

 Не завчай, а уявляй що-небудь цікаве, що допоможе пригадати потрібну 

інформацію. 

Дізнайся більше про себе! 

  

Ти можеш оцінити стан своєї пам‘яті виконавши цей 

простий тест. 

 Відповідь на кожне питання ти повинний оцінити за 4-х бальною 

системою (ніколи не забуваю - 0 балів, рідко - 1 бал, час від часу -  2 бали, 

часто - 3 бали, дуже часто - 4 бали). Підсумуй бали і прочитай коментарі. 

Питання: 

1. Я не пам‗ятаю номери телефонів.  

2. Я забуваю, що куди що поклав.  

3. Відірвавшись від книги, мені складно знайти місце, яке читав.  

4. Завжди складаю список справ, щоб нічого не забути.  

5. Я забуваю про призначені зустрічі.  

6. Я забуваю, що планував зробити по дорозі додому.  

7. Я забуваю імена знайомих.  

8. Мені важко зосередитися.  



9. Мені важко переказати зміст телепередачі.  

10. Я не впізнаю знайомих людей.  

11. Мені важко зрозуміти сенс того, що говорять оточуючі.  

12. Я швидко забуваю імена людей, з якими знайомлюся  

13. Я забуваю, який сьогодні день.  

14. Коли хтось говорить, я не можу зосередитися.  

15. Я перевіряю ще раз, закрив двері і чи вимкнув плиту.  

16. Я нерідко пишу з помилками.  

17. Я легко відволікаюся.  

18. Перед новою справою мене треба проінструктувати кілька разів. 19. Мені 

важко зосередитися, коли я читаю.  

20. Я тут же забуваю, що мені сказали.  

21. Відповідальне рішення дається важко.  

22. Я повільно працюю.  

23. Моя голова буває порожньою.  

24. Я забуваю, яке сьогодні число. 

 

 

 Відповіді: 

 

 До 24 балів. У тебе хороша пам‘ять. Для того, щоб зробити її ще 

кращою і зберегти те, що маєш слід стежити за режимом дня і харчуванням. 

Від 24 до 41. Слід звернути серйозну увагу на стан свого здоров‗я. 

Потрібно робити спеціальні вправи для поліпшення пам‗яті. 

42 і більше балів. Необхідно як можна швидше звернутися до лікаря, 

тому що для збереження і поліпшення пам‘яті може знадобитися серйозна 

терапія. 
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УЯВА – ОСНОВА ТВОРЧОСТІ.  

ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ УЯВИ І ФАНТАЗІЇ 

 

Це цікаво знати! 

 

       Що таке уява? У словнику дається таке тлумачення: 

«Уява - здатність уявляти, фантазувати; уявне подання». Вона 

має величезну роль у нашому житті. Наша нервова система реагує 

автоматично на інформацію, що надходить з нашої свідомості. Те, що ми 

уявляємо або думаємо, для неї так само реально, як, якби це відбувалося 

насправді.  

Вчені, які займаються вивченням свідомості, зробили висновок про те, 

що тренування уяви може допомогти в досягненні бажаних результатів у 

будь-якій сфері діяльності. 

В уяві своєрідно і неповторно відбивається зовнішній світ, що  дозволяє 

програмувати не тільки майбутню поведінку, але і представляти можливі 

умови, в яких ця поведінка буде здійснюватися. 

 

   

 

 

 

Дізнайся більше про себе! 

 

Чи багата у тебе уява? 

 

  Так Ні 

1. Чи цікавить тебе живопис? 2 1 

2. Чи часто ти нудьгуєш? 1 2 

3. Розповідаючи яку-небудь історію, 

чи любиш ти прикрашати її від 

себе? 

1 0 

4. Чи любиш ти гуманітарні науки? 2 1 



5. Чи багато місця займає на папері 

твій почерк? 

1 0 

6. Чи підбираєш ти свій гардероб за 

модою? 

2 1 

7. Чи любиш ти малювати одні й ті ж 

самі фігурки? 

0 1 

8. Коли ти слухаєш музику, чи бачиш 

ти якісь образи? 

2 1 

9. Чи любиш ти писати листи? 1 1 

10. Чи сняться тобі кольорові сни? 1 0 

11. Чи подорожуєш ти подумки по тих 

місцях, як знаєш лише з розповідей 

і де хотів би побувати? 

1 0 

12. Чи з'являються у тебе сльози на 

очах при перегляді кінофільмів? 

1 0 

 

Тепер підрахуй бали: 

14 – 17 балів. У тебе багата уява. Якщо ти зможеш застосовувати її у 

житті, то це принесе тобі багато радості. 

9 – 13 балів. Уява середня, таке зустрічається у більшості людей. Від 

тебе і тільки від тебе залежить, чи зможеш ти розвинути її. 

5 – 8 балів. Ти реаліст у повному сенсі цього слова. Але трохи фантазії 

ще нікому не зашкодило. 
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ФЕНОМЕН ДЖМЕЛЯ.  

ДАВАЙТЕ ЗРОБИМО ВІДКРИТТЯ! 

 

Це цікаво знати! 

За всіма законами аеродинаміки, джміль не може літати 

з таким співвідношенням розміру, ваги, форм тіла, розмаху 

крил, як у нього. Але він літає! 

По-перше, тому, що він не знає законів аеродинаміки й живе без 

обмежень, які ці закони встановлюють. По-друге, мабуть, він має психологію 

переможця, яка й гарантує успіх. 

   

 

Наведи ще приклади дії «феномена джмеля» в нашому житті. 
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Проаналізуй, що може бути підйомною силою для злету талановитих 

людей усупереч обставинам. 
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Пам’ятай! 

Кожна особистість наділена надзвичайно багатим творчим 

потенціалом, який у житті часто залишається нереалізованим через 

різноманітні обставини і чинники. Ти повинен розвивати в собі навички, 

завдяки яким зможеш самостійно керувати своєю пізнавальною активністю, 

самостійно мислити, приймати неординарні рішення, свідомо вибирати свою 

життєву позицію, генерувати оригінальні ідеї. 

ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ. 

ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ АБО ЧОМУ НАС ЧАСТО НЕ 

РОЗУМІЮТЬ.  

 

Це цікаво знати! 

 

Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно 

й гарно говорити, оскільки це дає можливість встановлювати й 

підтримувати добрі стосунки з людьми в різних колективах: у 

сім‘ї, в школі, в громадських місцях.   

Широко відомі слова Антуана де Сент-Екзюпері: «Єдина справжня розкіш 

– це розкіш людського спілкування». Але для декого ця розкіш 

перетворюється на муку (якщо людина надто сором‘язлива і невпевнена в 

собі). Зустрічаються і ―генії‖ у спілкуванні – люди, які в тій чи іншій ситуації 

інтуїтивно знаходять правильні прийоми контакту. 

 

Дізнайся більше про себе! 

 

А ти вмієш спілкуватися? 

Дай відповіді на запитання анкети і проаналізуй 

результати. 

 

1. Чи легко ти спілкуєшся з людьми? 

2. Чи виникали у тебе конфлікти з товаришами через те, що: 

а) вразили твоє самолюбство; 

б) ти не врахував думку товариша; 

в) друг не прислухався до твоїх побажань. 

3. Чи виникали у тебе конфлікти з батьками через те, що: 

а) батьки тебе не розуміють; 

б) ти не прислухався до поради батьків і вчинив по-своєму. 

4. Чи бували випадки, коли ти був ініціатором конфлікту? 



5. Чи схильний ти з метою уникнення конфлікту погоджуватися з думкою 

товариша? 

6. Чи береш ти вдома участь у вирішенні сімейних питань? 

7. Чи враховують твою думку батьки? 

8. Як ти ставишся до вад товаришів? 

а)  не помічаєш; 

б)  ввічливо робиш зауваження; 

в)  дратуєшся. 

9. Чи були в тебе конфлікти з товаришами через особливості твого 

характеру? 

10. Чи виникає в тебе час від часу бажання побути на самоті? 

Якщо так, то з яких причин? 

а) через поганий настрій; 

б) щоб зосередитися, вирішити якесь важливе завдання; 

в) щоб відпочити в тиші; 

г) самотність — риса твого характеру. 

11. Чи потрапляв ти в незвичайну ситуацію? 

12. Чи відчував ти невпевненість у цих ситуаціях? 

13. 3 ким ти більш відвертий та щирий? 

а) з товаришами; 

б) з батьками; 

в) ні з ким. 

14. Чи схильний ти вибачати образу? 

15. Чи аналізуєш ти свої вчинки? 

16. Чи вмієш стримувати особисті почуття й емоції? 

17. Чи вважаєш себе обережною і передбачливою людиною? 

18. Чи вважаєш себе спокійною й урівноваженою людиною? 

 

Аналіз результатів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

Запам'ятай! 

Життя кожної людини від самого її народження проходить серед 

людей. Лише у спілкуванні з собі подібними вона пізнає найвищі цінності 



людського життя – дружбу і любов. Приналежність до різних людських 

об‘єднань і груп, починаючи від сім‘ї і закінчуючи людством, визначаються 

особливістю її характеру, способом життя, світосприйняття. Тому, знати, як 

треба формувати свої відносини з іншими людьми є необхідною 

передумовою нашого самовизначення і щасливого життя. 

 

 

Перевір на практиці! 

 

ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ. 

 

 Будь завжди ввічливим, привітним, доброзичливим.  

 Намагайся, щоб спілкування з тобою для людей було корисним і 

приємним. 

 Умій слухати інших і ніколи не перебивай. 

 Не бійся розпочати розмову з незнайомими людьми , але не будь 

нав'язливим. 

 Пам'ятай: неввічливо багато говорити про себе, перебивати 

співрозмовника.  

 Говори те, що може бути цікавим співрозмовнику. Враховуй його вік, 

характер, інтереси.  

 Не розмовляй без потреби голосно, не вживай грубих слів . 

 Не задавай людям шкоди словом.  

 Вчись відчувати настрій співрозмовника, його ставлення до твоїх слів, не 

виявляй свого поганого настрою.  

 У спілкуванні використовуй звертання і ввічливі слова.  
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ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ. 

КУЛЬТУРА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ. 

 

Це цікаво знати! 

 

Людина не може залишатися байдужою до 

навколишнього світу. Предмети, що її оточують, події, свідком 

або учасником яких вона стає, викликають у людини різні емоції. 

Емоції (від латинського - збуджувати, хвилювати) - переживання 

людини під впливом зовнішніх або внутрішніх подразників, тобто 

переживання людиною свого ставлення до світу й до людей, душевне 

переживання відчуттів приємного або неприємного. 

Радість, сум, страх, обурення, гнів - усе це різні емоції. Деякі речі 

викликають у нас задоволення й радість, інші - біль, страх, відразу... 

Характер переживань залежить від того, яке значення мають різні предмети, 

явища для людини, наскільки вони задовольняють її потреби. Саме завдяки 



емоціям ми одержуємо першу інформацію про ті чи інші речі, саме емоції 

оцінюють їх і багато в чому визначають наше до них ставлення надалі: що 

нам подобається, а що не подобається. 

На основі емоцій у людей виникають почуття. Вони, так би мовити, 

узагальнюють емоції і завжди пов'язані з кимось або чимось конкретним. На 

відміну від емоцій, почуття є стійкими, глибокими, саме вони роблять наше 

ставлення до різних сторін життя постійним. 

Почуття - емоції, що супроводжують оцінку певних суспільних явищ, 

вияв схвильованості, душевного піднесення. Емоції викликані певними 

душевними переживаннями. 

Говорять: щастя - це коли тебе розуміють. Це вірно. Але нікому не буде 

щастя, якщо кожен не стане людиною, яка розуміє інших людей, приймає їх 

саме як інших, зі своїм життям і почуттями, і вміє співчувати їм, 

відгукуватися на їхні почуття.  

Отже, сходинки в «школі почуттів» є такими: інші люди - чужі почуття 

- чуйність до них - свої почуття... 

 

   

 

Дізнайся більше про себе! 

 

Твоя емоційна врівноваженість. 

 

Цей тест допоможе з'ясувати твій емоційний стан. 

 

1. Чи можеш ти швидко обуритись навіть з незначного приводу? 

так 

ні 

2. Чи боїшся ти вивести із себе людину, знаючи, що вона фізично сильніша? 

так 

ні 

3. Чи можеш розпочати сварку тільки через те, що на тебе не звернули увагу? 

так 

ні 

4. Тобі подобається їхати на великій швидкості, навіть якщо це пов'язано із 

ризиком? 

так 

ні 

5. Коли ти хворієш, чи не дуже захоплюєшся ліками? 

так 

ні 

6. Чи здатний ти на все для того, щоб отримати те, що тобі дуже 

подобається? 

так 

ні 



7. Чи подобаються тобі  великі собаки? 

так 

ні 

 

8. Чи любиш ти годинами сидіти на сонці? 

так 

ні 

9. Ти впевнений, що коли-небудь станеш відомим? 

так 

ні 

10. Чи вмієш ти зупинити себе, коли відчуваєш, що дієш занадто поспішно? 

так 

ні 

11. Чи є у тебе звичка багато їсти, коли ти не дуже голодний? 

так 

ні 

12. Чи бажаєш ти заздалегідь дізнатись, що тобі подарують? 

так 

ні 

 

Підрахуй, скільки у тебе позитивних відповідей: 

 

3 бали та менше. Ти дуже нестримана, запальна особа. Легко 

дратуєшся, втрачаєш самовладання через дрібниці. 

4-8 балів. Ти спокійна та врівноважена особистість. Твої роздратування 

чи емоційний сплеск - реакція на події, що виходять за рамки звичних. 

9 балів і більше. Дуже стримана особа, вмієш володіти своїми 

почуттями та емоціями. 

 

   

 

 

Чи готовий ти взяти на себе відповідальність? 

 

Обери свій варіант відповіді. 

 

1. У якій компанії ти почуваєшся більш затишно?  

Серед друзів - 0 балів. 

У будь-якій - 5 балів. 

2. Які книги ти любиш читати?  

Пригодницькі - 5.  

Такі, у яких описуються переживання героїв - 0. 

3. Що ти швидше вибачиш другові?  

Запізнення на важливу зустріч - 0.  

Помилку в спільній роботі - 5. 



4. Ти вчинив недобре. Що ти відчуватимеш?  

Сором - 0. 

Нічого особливого, це може трапитися з кожним - 5. 

5. Ти легко починаєш розмову з незнайомими людьми?  

Так - 5. Ні - 0. 

6. Ти вразливий?  

Так - 0.Ні - 5. 

7. Тобі часто буває весело?  

Так - 5. Ні - 0. 

8. Ти часто буваєш мовчазний?  

Так -0.Ні -5. 

9. Ти чесний стосовно інших?  

Так - 5. Ні - 0. 

10. Ти аналізуєш свої вчинки?  

Так - 0.Ні - 5. 

11. Ти часто виступаєш на класних зборах?  

Так - 5 Ні - 0. 

12. Ти часто незадоволений собою?  

Так - 0.Ні - 5. 

13. Тобі подобається організовувати свята?  

Так - 5. Ні - 0. 

14. Ти ведеш особистий щоденник?  

Так - 0. Ні - 5. 

15. Ти швидко виконуєш те, що задумав?  

Так - 5. Ні - 0. 

16. У тебе часто змінюється настрій?  

Так - 5. Ні - 0. 

17. Тобі подобається переконувати інших?  

Так - 5. Ні - 0. 

18. У тебе швидка хода?  

Так - 5. Ні - 0. 

19. Тебе непокоять можливі неприємності?  

Так - 0.Ні - 5. 

20. Що ти робиш, потрапивши в скрутну ситуацію?  

Прошу про допомогу - 5. 

Намагаюся виплутатися з неї сам - 0. 

 

Оцінка отриманого результату: 

 

Якщо ти набрав менше за 35 балів: ти звик усе вирішувати самостійно, 

не надто переймаючись думкою тих, хто тебе оточує. Однак дуже часто твої 

рішення так і залишаються нікому не відомими, тому що ти не поспішаєш 

поділитися ними.  

 



Ти набрав від 36 до 65 балів: ти дуже добре вмієш залагоджувати будь-

які конфліктні ситуації, тому що тобі властивий природний такт.  

 

Сума набраних тобою балів більша за 66: ти не боїшся бути в усіх на 

виду. Іноді твої вчинки бентежать оточуючих. Лідери, які володіють такими 

якостями, можуть досягти великих успіхів, але при цьому ризикують 

втратити друзів. 
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ПЛАНЕТА НАШОГО КЛАСУ. 

 

Це цікаво знати! 

 

Товаришування, дружба – це взаємини між людьми 

на основі спільного навчання, інтересів, уподобань. 

Товаришувати можна з багатьма ровесниками, а дружити 

лише з одним чи кількома.  

 Дружба – безкорисливі стосунки засновані на довір'ї, щирості, 

взаємних симпатіях, на загальних інтересах, захопленнях. Обов'язковими 

ознаками дружби є взаємне поважливе ставлення до думки друга, довір'я і 



терпіння. Друг ніколи не відвернеться в тяжкі хвилини, завжди зрозуміє і 

підтримає. Друг ніколи не стане слухати інших, щоб ті не говорили. Хто як 

не друг скаже правду про свого товариша?  Справжня дружба об‘єднує 

тільки тих людей, які здатні вибачити й зрозуміти недоліки інших. Дружба – 

невід'ємна складова кожної людини. Як сказав Бенджамін Франклін, «брат 

може не бути другом, але друг – завжди брат». 

 

 

      Перевір на практиці! 

 

Правила спілкування в колективі. 

 

 Вчись розуміти бажання інших і враховувати колективну 

думку. 

 Будь уважним і люб‘язним з тими, хто тебе оточує. 

 Завжди і зі всіма будь чесним, чемним, поважай інших. 

 Намагайся розуміти і відгукуватися на стан іншої людини. 

 Завжди даруй оточуючим радість спілкування з тобою. 

 Подивися навколо – хто потребує поради, доброго слова, співчуття, 

допомоги. 

 Постав себе на місце іншого. 

 

   

 

 

ПРИСЛУХАЙСЯ ДО ПОРАД МУДРИХ ЛЮДЕЙ 

 

 Вливаючись у колектив, зовсім не обов‘язково в ньому розчинятися.                              

            

А.Навої 

 Справжньою дружбою можуть бути пов‘язані лише ті люди, які уміють 

прощати одне одному дрібні недоліки.                                              

                                                                                      Лабрюйєр 

 Дружба – не принциповість, дружба – це взаєморозуміння. Дружба – це 

довіра.                                                                         

  Ф. Бекон 

 Щирість у стосунках, правда у спілкуванні – ось дружба.    

                                                                                          О. Суворов 

 Ніколи не забувай, що поруч із тобою думки і почуття інших людей.                                                                        

В.Сухомлинський 

 Допоможи тому, хто несе тягар, а не тому, хто покладе його поруч. 

                                                                                           Сенека 

 Мудрець шукає все в самому собі, а нерозумна людина – в іншому.   



                                                                                          Конфуцій 

 Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя.  

                                                                                         В.Гете 

 Говори лише про те, що тобі зрозуміло. 

                                                                                            Л. Толстой 

 Ні водою, ні вогнем ми не користуємося так часто, як дружбою.                                                                                    

                                                                                         Цицерон 

 

Дізнайся більше про себе!   

 

            Чи гарний ти друг? 

 

Обери одну з відповідей: 

1. Ти знаєш багато цікавих історій про одного зі своїх приятелів. Що ти 

зробиш: 

а) розповіси їх іншим людям; 

б) розповіси не назвавши імені; 

в) залишиш історії при собі. 

2. Твій друг часто бере щось у тебе, але ніколи не повертає взяту річ. Зараз 

він просить взяти досить дорогу тобі річ. Що ти будеш робити? 

а) скажеш, що зараз у тебе не має цієї речі; 

б) даси її; 

в) відмовиш пояснивши причину. 

3. Друг випадково розбив твій годинник. Твої дії? 

а) відмовишся від нового годинника, але влаштуєш маленьку сварку; 

б) вимагатимеш гроші; 

в) скажеш, що і так збирався купити новий. 

4. Твій друг підтримує стосунки з людиною, яку ти не любиш. У такому 

випадку: 

а) скажеш другові, що він повинен вибрати між вами двома; 

б) припиниш стосунки з другом; 

в) нічого не скажеш і будеш продовжувати дружні стосунки з              другом. 

5. Відчуваєш, що у твого друга будуть незабаром великі неприємності. Тоді 

ти:  

а) порвеш стосунки з ним, щоб не постраждати самому; 

б) продовжиш дружбу; 

в) відверто поговориш з ним. 

6. Вважаєш, що справжній друг повинен: 

а) ділитися з тобою всі; 

б) залишати свої дуки й проблеми при собі; 

в) говорити тільки те, що хоче. 

7. Вам відомо, що другові потрібні гроші, і у тебе їх досить, щоб йому їх 

дати. Ти говориш: 

а) «Переб'єшся! Мені вони самому потрібні»; 

б) «Візьми їх, радий тобі допомогти»; 



в) «Згадай, скільки ти мені допомагав. Моя послуга ніщо в порівнянні з цим». 

8. Що ти зробиш, якщо тобі необхідно позичити гроші в друга: 

а) натякнеш здалеку; 

б) попросиш в борг; 

в) нічого йому не скажеш. 

9. твій друг купив одяг, що, як тобі здається йому не пасує, тоді ти: 

а) скажеш, що він виглядає смішно; 

б) скаже, що ця річ не для нього, і поясниш чому; 

в) нічого не скажеш. 

10. Ти вважаєш, що твій друг: 

а) менш розумний, ніж ти; 

б) більш розумний, ніж ти; 

в) ви обидва на одному інтелектуальному рівні. 

 

Підрахунок балів: а) 1 б;   б) 2 б;  в) 3 б.  

Результати:   

 21 – 30 балів: ти справжній друг. 

 15 – 20 балів: у тебе є друзі, але іноді ти не виявляєш в стосунках 

належного розуміння. Коли не знаєш як реагувати, спробуй поставити себе 

на місце іншої людини. 

 10 – 14 балів: ти схильний звертати увагу на себе, ніж на інших. Ця 

твоя риса – бар'єр перед справжньою дружбою. Щоб стати гарним другом, 

потрібно виявляти більше інтересу до інших людей. 

 

 

Прочитай і поміркуй! 

 

В одного фермера захворів старенький кінь. Він вже не 

бігав, не їв, лише лежав. Фермер викликав ветеринара, що 

виписав ліки для конячки і сказав, що якщо жеребцеві не стане 

легше від цього препарату, то його доведеться усипити. Розмову фермера та 

ветеринара почула свиня, і промовила до коня:  

- Вставай, друже! Вставай! Ти повинен видужати, тобі має стати краще!  

Але коневі не легшало. Господар відпоював його прописаним препаратом, 

але він залишався лежати, був слабким та кволим. Свиня, тим часом, не 

переставала підбадьорювати свого сусіда по хліву:  

- Конику, ну постарайся, благаю тебе! Ти мусиш встати, у тебе вийде, 

просто постарайся! 

 І ось нарешті на ферму знову прийшов ветеринар і, побачивши, в якому 

стані знаходиться кінь, вже готувався його усипити. Тут свиня не витерпіла і 

заквінчала на весь хлів: 

- Конику, конику, любий! Вставай, вставай чимдуж швидше! Ось уже і 

лікар за тобою прийшов - ти повинен встати, інакше тобі доведеться 

померти! 



Почувши це, кінь підірвався і стрімголов побіг. Фермер лише сплеснув 

в долоні: 

- Боже, яке чудо! Мій кінь одужав! Це потрібно відсвяткувати — ми на 

радощах заріжемо свиню! 
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ТАКІ РІЗНІ ХЛОПЧИКИ ТА ДІВЧАТКА. 

 

Це цікаво знати! 



 

Ґендер (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-

біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і 

«жінка». 

Ґендерні відмінності формуються у процесі соціалізації - навчання ролі 

чоловіків і жінок, який відбувається від перших днів народження до 

статевозрілого віку, і меншою мірою — пізніше. На це впливають сімейне 

виховання, школа, взаємодія з іншими дітьми та ігрова активність. Розуміння 

відмінностей між статями формується починаючи приблизно з двохрічного 

віку. 

 

***   ***   *** 

 

Напиши, якими мають бути, на твою думку, хлопці та дівчата 

 

Хлопці Дівчата 

Хлопці  мають бути … 

 

 

 

 

 

Дівчата мають бути … 

 

 

Дівчата  мають бути… 

 

 

 

 

 

Хлопці мають бути… 

 

 

 

Хлопчики та дівчатка, безумовно, різні. Але вони також, безумовно, 

рівні. Вони рівні в правах бути такими, якими вони є. Вони рівні в праві мати 

те, що вони хочуть. Вони рівні в праві мріяти і здійснювати свої мрії. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ. 

ТИПИ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ. 

 

Це цікаво знати! 

 

Конфлікт - зіткнення або боротьба, ворожі стосунки. 

Конфлікт - ситуація, в якій кожна зі сторін намагається 

зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони. 

 

Способи вирішення конфліктів. 

    Вчені К. Томас і Р. Кілмен визначили основні найбільш прийнятні стратегії 

поведінки в конфлікті. Вони вказують, що існує 5 основних стилів поведінки 

в конфлікті: пристосування, компроміс, уникання, суперництво, співпраця. 

 Пристосування – людина нехтує своїми інтересами,щоб задовольнити 

інтереси іншого. 



 Співпраця – процес, який складається з послідовних взаємодій, коли 

людина прагне брати активну участь у розв'язанні конфлікту й захищати 

свої інтереси , але ще й бажає співпрацювати з іншими учасниками 

конфлікту. Це спільна спроба знайти таке рішення, яке цілком 

задовольняло б вимоги обох сторін. 

 Уникання – людина намагається не займатися конфліктом. Уникання 

може бути фізичною або психічною, дипломатичне ухиляння. Шляхом 

уникання можна відкласти справу на кращий час. 

 Компроміс – це часткове задоволення обох сторін. 

 Суперництво – людина намагається задовольнити свої інтереси за 

рахунок іншого. Вона використовує здібності аргументувати свої 

суспільні контакти, економічні санкції. Суперництво може означати 

«стати на захист своїх прав», якщо людина переконана, що вона права. 

 

 

***   ***   *** 

 

Дізнайся більше про себе!   

 

 

Як би я поводився в конфліктній ситуації? 

 

Для кожного конфлікту в наведеному нижче переліку вкажи, що ти 

найімовірніше зробив би. Відміть судження, яке найточніше відображає 

твої можливі дії. У деяких випадках ти, можливо, не обрав би жодного 

варіанту, але, будь ласка, надай якомусь із них перевагу. 

1. Ти й однокласник хочете працювати на одному й тому ж комп‘ютері: 

а) я перестав би хотіти працювати й не вірив однокласнику як другу; 

б) я намагався б примусити його поступитися й дозволити мені працювати 

на комп‘ютері першому. 

2. Ти й однокласник хочете читати одну й ту ж книгу з бібліотеки одночасно: 

а) я перестав би претендувати на неї й розчарувався  в однокласникові як в 

другові; 

б) я вислухав би уважно, навіщо йому потрібна ця книжка. І якби його 

аргументи були переконливіші, ніж мої, я дозволив би йому читати її, бо 

хороший друг – це дуже важливо. 

3. Ти й однокласник хочете одночасно скористуватися підстругачкою для 

олівців: 

а) Я б дозволив своєму однокласникові загострювати першому, аби не 

сваритися; 

б) Я б запропонував вирішити цю проблему так: один загострює два 

олівці. 

4. Ти й однокласник хочете одночасно стати першим в черзі в їдальні: 



а) Я б дозволив однокласникові стати першим й розчарувався б у ньому як 

у другові;  

б) Старався б досягти компромісу й запропонував би стати першому у 

черзі в певні дні. 

5. Ти й однокласниця хочете в один і той самий час сісти на одне місце за 

вашим улюбленим столом у бібліотеці: 

а) Я намагався примусити однокласницю дозволити мені сісти на це місце, 

незважаючи на її невдоволення;  

 б) Я уважно вислухав би, чому моя однокласниця хоче там сидіти, і якби 

її аргументи були переконливіші за мої, я б поступився, бо хороші відносини 

– це важливо. 

6. Ти й однокласник працюєте над класним проектом. Ви обидва хочете 

малювати ілюстрацію до нього, й ніхто не хоче писати текст: 

а) Я намагався б примусити однокласника дозволити мені малювати 

ілюстрацію й не зважав би на його невдоволення.  

б) Я б шукав компроміс і згодився на те, щоб кожен із нас малював 

половину малюнків і писав половину тексту. 

7. Ти й однокласник граєте м‘ячем. Ніхто з вас не хоче навести порядок на 

спортивному майданчику: 

    а) Я намагався б примусити однокласника це зробити і не зважав би на 

його невдоволення ; 

    б) Я запропонував би працювати разом . 

8. Ти й однокласник знімаєте відеофільм. Обидва хочете знімати 

відеокамерою, але ніхто не хоче писати сценарій; 

   а) Я уважно вислухав би, чому мій однокласник хоче знімати фільм, і 

якби він мене переконав, я б дозволив йому, бо добрий друг –  це важливо 

; 

    б) Я шукав би компроміс з однокласником, щоб кожен з нас половину 

часу писав би сценарій. 

9. Ти розповів однокласниці секрет, а вона розкрила  його для кількох 

сторонніх людей: 

    а) Я уважно вислухав би, чому вона так зробила, й постарався зрозуміти 

її, тому що друг – це важливо; 

    в) Я запитав би мою однокласницю, що трапилось, й ми домовились би 

про зберігання секретів в майбутньому. 

10. Ти й однокласниця вважаєте, що виконували більшу частину роботи у 

спільному звіті: 

  а) Я дійшов би компромісу і погодився із тим, що кожен із нас виконував 

половину роботи; 

       б) Я намагався б розв‘язати цю проблему, переглядаючи кожну сторінку 

написаного, й вирішив би, який внесок кожного у цей звіт. 



Нарахування балів: 

Обведи кружечком ті літери, які ти обрав в кожному пункті. Потім полічи 

кількість обведених літер у кожній вертикальній колонці. 

Чим більша сума балів з певної стратегії розв‘язування конфліктів, тим 

частіше ти схильний її застосовувати. Чим менша сума, тим рідше ти цією 

стратегією користуєшся. 

 

 

№ Ухиляння Примус Згладжування Компроміс Переговори 

1 а б    

2 а  б   

3 а   б  

4 а    б 

5  а б   

6  а  б  

7  а   б 

8   а б  

9   а  б 

10    а б 

 

 Важливість мети й стосунків впливають на наші дії під час конфлікту. 

Враховуючи ці умови можна визначити 5 способів розв‘язання конфліктів. 

1) «Черепаха» (ухиляння). «Черепахи» втікають і ховаються у свій панцир, 

щоб уникнути конфлікту. Вони відмовляються від своїх цілей і 

тримаються осторонь як від суперечливих питань через які виникає 

конфлікт, так і від людей, причетних до суперечки. Вони вважають,що 

вирішувати конфлікт – річ безнадійна. Їм легше втекти (фізично чи 

психологічно) від конфлікту, ніж побачитися з ним. 

2) «Акула» (примус). «Акули» намагаються переконати опонентів, силоміць 

примушуючи їх розв‘язувати конфлікт. Для «акул» найголовніше власні 

цілі, а стосунки з людиною мають для них другорядне значення. Вони 

будь-якою ціною готові добитися свого. Їх мало хвилює те, чи вони 

комусь подобаються. «Акули» переконані, що конфлікти вирішуються 

тоді, коли хтось перемагає. Вони намагаються здобути перемогу, 

шокуючи суперників, нападаючи раптово, а також залякуючи чи 

погрожуючи їм із позицій сили. 

3) «Плюшевий ведмедик» (згладжування). Для «ведмедиків» 

найголовніше – хороші стосунки, а власні цілі не мають для них великого 

значення. Вони прагнуть усім подобатися, щоб усі їх любили і цінували. 

Вони вважають, що конфлікти не можна обговорювати без шкоди для 

стосунків. «Ведмедики» бояться завдати болю, образити, зіпсувати 

стосунки під час конфлікту. Їх правило: «Я готовий пожертвувати 

власними цілями, роби все , що хочеш, аби тільки я тобі подобався». 



4) «Лисиця» (компроміс). «Лисиці» невибагливі як у своїх цілях, так і в 

стосунках з людьми. «Лисиці» шукають компромісу. Вони жертвують 

частиною своїх домагань під час конфлікту й переконують іншого 

поступитися якоюсь частиною своїх цілей. Вони шукають такого рішення, 

щоб обидві сторони отримали «золоту середину». Вони готові 

пожертвувати заради досягнення згоди для спільного добра як частиною 

своїх домагань, так і стосунками. 

5) «Сова» (переговори). «Сови» дуже високо цінують власні цілі та 

стосунки. Вони розглядають конфлікт як проблему, яку треба 

розв‘язувати, й шукають таке рішення, яке б задовольнило і їх власні цілі, 

й цілі іншої сторони. «Сови» сприймають конфлікти як засіб поліпшення 

стосунків шляхом послаблення напруження між двома людьми. «Сови» не 

заспокояться  доти, доки не буде знайдено рішення, яке б задовольнило і 

їх самих, і іншого. 

 

     
 

Короткий курс доброзичливих стосунків. 

 

Шість важливих слів: «Я визнаю, що припустився цієї помилки». 

П‘ять важливих слів : «Ти зробив це просто чудово». 

Чотири важливих слова : «А як ти вважаєш ?» 

Три важливих слова : « Порадьте, будь ласка». 

Два важливих слова : «Щиро дякую». 

Найважливіше слово : «Ми». 

ПРИСЛУХАЙСЯ ДО ПОРАД МУДРИХ ЛЮДЕЙ 

 

 Конфлікт — це побоювання хоча б однієї сторони, що її інтереси 

порушує, притискає, ігнорує інша сторона.  

Уільям Лінкольн  

 Від любові до ненависті один крок, від ненависті до любові кілометри 

кроків.  

Сенека 

Веди себе етично, шанобливо. Ти повинен розуміти, що грубість і 

нестриманість можуть їх образити. 

 

Пам'ятай! 

 Порозуміння можна знайти лише з тим, хто хоче порозумітися. 

 Для того, щоб батьки сприймали тебе «серйозно, по-дорослому», саме так 

і треба себе поводитися 
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БАТЬКИ ТА ДІТИ: ШЛЯХИ ПОРОЗУМІННЯ. 

 

Це цікаво знати! 

 

Іноді виникає ситуація, коли люблячі люди, діти і 

батьки, не можуть знайти порозуміння, кривдять і ображають 

один одного. Для того щоб налагодити спілкування, 

необхідно навчитися розуміти і чути, довіряти і обговорювати проблеми. 

 

Як знайти взаєморозуміння з батьками. 

 

Ти повинен усвідомити, що висміювати погляди на життя дорослих 

людей не можна, навіть якщо вони протилежні твоїм. Не висловлюй 

незадоволення з приводу зауважень і навіть моралей. Постарайся спокійно 

сприймати критику.  

 Навчись слухати, а головне, чути дорослих людей. Для цього потрібно 

спробувати поставити себе на їхнє місце. Чи стане приємно, коли діти, яких 

любите, в яких вкладено стільки сил, уваги і турботи, раптом почали грубити 

і намагатися показати себе більш розумними, прагматичними, ніж батьки.  

 Постарайся домовитися під час конфліктної ситуації: не тримай образ 

в собі. Ти можеш абсолютно відкрито, але без претензій і моралей розповісти 

про те, з чим не згодний. Попроси дорослих побачити в тобі вже сформовану 

особистість. Розкажи про те, що хочеш робити вибір і робити помилки, хоча 

думка батьків також цінна.  

 Будь терплячим і доведи не на словах, а на ділі самостійність. 

Намагайся не робити необдуманих вчинків. Поступово дорослі 



переконаються, що ти вчиниш в будь-якій ситуації адекватно і розумно, не 

наробиш дурниць.  

 Не вставай в оборонну позицію, якщо батьки не поділяють твій вибір. 

Краще намагайся їх переконати в правоті за допомогою аргументів. Налагодь 

з ними партнерські, довірчі відносини.  

 Обов'язково прислухайся до порад, адже дорослі мудріші, за їхніми 

плечима великий життєвий досвід. Крім того, поганого точно не порадять, 

адже твоє щастя, благополуччя, успішність - те, заради чого вони живуть.  

Як розповісти батькам про свою проблему, якщо ви соромитеся їм про 

неї розповісти чи боїтеся їх негативної реакції: 

- сплануйте наперед, що ви збираєтеся розповісти.  

- скажіть прямо, що ви повинні розповісти їм щось важливе. Це 

необхідно для того, щоб бути впевненим, що батьки приділили вам повне 

увагу, а не упустили важливу частину вашої розповіді.  

- виберіть час, коли ваші батьки менш зайняті.  

- запишіть. Деяким буде простіше викласти свою проблему на папері і 

дати потім прочитати батькам. 

 

Дізнайся більше про себе! 

 

«Моє життя в родині» 

Обери найбільш прийнятні для себе варіанти відповідей і 

проаналізуй результати. 

1. Що б ти хотів отримати від родини, у якій живеш? 

а) доброї організації побуту; 

б) радощів від спілкування; 

в) спокою, захищеності. 

2. Чи самотній ти в родині? 

а) Так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

3. Чи бажаєш ти, щоб твоя майбутня родина була схожою на твою 

нинішню? 

а) Так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

4. Як ти вважаєш, що найбільше хвилює твоїх батьків у родинному 

житті? 

а) Здоров‘я дітей; 

б) навчання дітей; 

в) трудова участь дітей ужитті родини. 

5. Яка з наведених нижче життєвих настанов є для тебе найбільш 

вагомою? 

а) Бути матеріально забезпеченим; 

б) зустріти кохання; 



в) мати багато друзів; 

г) реалізувати власні інтелектуальні можливості. 

6. Чи є в тебе таємниці від родини? 

а) Так; 

б) ні. 

7. Чим для тебе є вечір, проведений вдома? 

а) Радість спілкування; 

б) нагода бути самим собою; 

в) мука, нудьгування. 

8. Чи знайомий ти з моральними та матеріальними проблемами, що 

існують у твоїй родині? 

а) Так; 

б) ні. 
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ЧОГО МИ НАВЧИЛИСЯ НА УРОКАХ ПСИХОЛОГІЇ. 

 

Опиши, будь ласка, свої враження та почуття, які виникали, коли ти 

працював із щоденником розвитку особистості. Чому ти навчився? 
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Прочитай і поміркуй! 
 

                    

УРОК МЕТЕЛИКА 

 

Один раз у коконі з'явилася маленька щілина. Людина, яка випадково 

проходила повз, досить довгий час стояла і спостерігала, як через цю 

маленьку щілину намагається вилетіти метелик. Пройшло багато часу, 

метелик начебто покинув свої зусилля, а щілина залишалася усе такою ж 

маленькою. Здавалося, метелик зробив усе що міг, і що сил у нього більше не 

залишилося. 

Тоді людина вирішила допомогти метелику, і взявши ножа розрізала 

кокон. Метелик у той же час вийшов з нього, але його тільце було слабке та 

немічне, а крила були прозорими й ледь рухалися. 

Людина продовжувала спостерігати, очікуючи, що ось-ось крила 

метелика розправляться й зміцніють, і він полетить. Але цього не сталося! 

Решту життя метелик волочив по землі своє слабке тільце, свої 

нерозправлені крила. Він так і не зміг літати. 

А все через те, що людина, бажаючи йому допомогти, не розуміла того, 

що зусилля, які необхідно докласти, щоб вийти через вузьку щілину кокона, 

необхідні метеликові, щоб рідина з тіла перейшла в крила й щоб він зміг 

літати. Життя змушувало метелика із зусиллями залишати оболонку, щоб 

надалі він міг рости й розвиватися. 

Іноді саме зусилля необхідне нам у житті. Якби нам дозволено було б 

жити, не зустрічаючись із труднощами, ми були б обділені. Ми не змогли б 

бути такими сильними, якими є зараз. Ми ніколи не змогли б літати. 

 



 

     
 

 

 

 

Пам'ятай! 

 

У будь-якому випадку ти завжди зможеш знайти підтримку і 

порадитись з психологом гімназії Заворотнюк Антоніною Володимирівною – 

тут для тебе завжди відкриті двері і серце, щоб вислухати, допомогти та 

підтримати! 

Також ти можеш отримати консультацію  по e-mail: 

gimnazpsiho@yandex.ru  та знайти багато цікавої і корисної інформації на 

сайті психологічної служби гімназії.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Щастя тобі, успіху і перемог! 
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