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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Підлітковий вік – це період переходу з дитинства в новий стан, у якому 

відбуваються переживання початку становлення своєї особистості. У цей 

період відбувається інтенсивний розвиток особистості за двома напрямами: 

1. Прагнення до засвоєння й оволодіння діапазоном соціального 

простору. 

2. Прагнення до особистісної рефлексії свого внутрішнього, інтимного 

світу. 

Саме в цей час починає проявлятися тенденція до особистісного 

зростання. Підліток, відкриваючи себе, докладає зусиль до становлення своєї 

індивідуальності. Але часто в глухих дітей спостерігаються проблеми 

особистісного розвитку: недостатня критичність в оцінюванні чужих і 

власних вчинків, ізольованість від соціуму в цілому, переоцінка сил або 

навпаки – невпевненість. 

Діти з 6-ти до 17 – 18-ти років перебувають практично в ізоляції від 

суспільства, багато з них – від сім’ї. Це в значній мірі знижує можливості 

соціалізації особистості. Курс «Основи психології» допомагає створити 

психологічні мови для саморозвитку особистості, пробудженню 

суб’єктивності учня, активізації його власних психологічних ресурсів.  



Мета програми: розкриття в учнів потенціалу та розвиток прагнення 

до самовдосконалення, опанування психологічними методами досягнення 

мети, уміння впоратись із стресовими і конфліктними ситуаціями, 

формування соціальної компетентності. 

Завдання: 

 формування мотиваційної компетентності: розвиток почуття 

особистісної гідності, адекватної самооцінки; 

 формування функціональної компетентності: підвищення рівня 

пізнавальних здібностей; 

 формування соціальної компетентності: розвиток почуття 

дорослішання, адекватних форм ствердження самостійності, 

комунікативних навичок, моральних якостей особистості. 

У процесі занять застосовуються діагностичні методи, корекційні, 

наочні, практичні, тренінгові форми роботи, бесіди, обговорення ідей, думок, 

подій, практичних ситуацій, притч, висловлювання «по колу», малювання 

ігри й вправи, відеозаписи, елементи притчетерапії. 

Особливість занять – робота з внутрішнім світом підлітка, з його 

переживаннями, інтересами, взаєминами, емоціями, цінностями, життєвими 

перспективами, метою ближньою і дальньою. 

Серйозне, небайдуже ставлення дітей до психологічних занять 

пояснюється, насамперед, важливістю і значущістю тем курсу. 

Результатом втілення програми курсу в шкільне життя є певні 

досягнення глухих дітей у їх соціалізації. Діти знайомляться і спілкуються 

повідомленнями з чуючими однолітками, тренуються в спортивних секціях із 

чуючими дітьми, мають друзів серед чуючих однолітків.  

Це стає можливим завдяки проведенню факультативного курсу для 

учнів 7-8-х класів «Основи психології», яка розрахована на 70 годин:  

1. Для учнів 7-х класів – 35 год., кожне заняття по 45 хв.  

2. Для учнів 8-х класів – 35 год., кожне заняття по 45 хв.  



Заняття для учнів 7-8-х класів проводяться один раз на тиждень, резерв 

навчального часу – 1 година. 

Програма факультативу для учнів 7-х класів складається з трьох 

розділів: 

Розділ 1. «Пізнавальна діяльність особистості» 

Мета: розвивати вміння самостійно здобувати інформацію, аналізувати 

свої досягнення, працювати над собою; вдосконалювати і розвивати 

мислення, пам'ять, увагу, творчі здібності; розвивати здатність до спільної 

діяльності, співпраці, взаємодії, формувати пізнавальні навички. 

Кількість годин для вивчення розділу: 13 год. 

Розділ 2. «Розвиток та зростання особистості підлітка» 

Мета: ознайомлення учнів з особливостями розвитку їх вікової групи, 

формування активної соціальної позиції і позитивної «Я-концепції» на основі 

життєвих цінностей, сприяння усвідомленню учнями розкриття та реалізації 

власних можливостей і здібностей. 

Кількість годин для вивчення розділу: 12 год. 

 

Розділ 3. «Спілкування як засіб самопрезентації» 

Мета: сприяти формуванню навичок ефективної комунікації, виразу 

почуттів, впевненої поведінки, відстоюванню власних інтересів, життєвих 

позицій; розвивати соціальні та психологічні компетенції. 

Кількість годин для вивчення розділу: 8 год. 

 

Програма факультативу для учнів 8-х класів складається з трьох 

розділів: 

Розділ 1. «Особливість та її індивідуальні особистості» 

Мета: трансформувати набуті в попередніх курсах психологічні знання 

і уміння, життєві навички, забезпечити повноцінний інтелектуальний, 

творчий, емоційний та соціальний розвиток учнів за даною темою, створити 



на заняттях умови комфорту навчання, надати дітям належну психологічну 

підтримку для формування гармонійної особистості. 

Кількість годин для вивчення розділу: 9 год. 

 

Розділ 2. «Вольова сфера особистості. Профілактика адаптивної 

поведінки» 

Мета: формування в учнів психосоціальних навичок, зокрема таких, 

як: уміння приймати рішення, розв'язувати проблеми, чинити опір тиску, 

будувати міжособистісні відносини, долати негативні емоції та стрес, 

формувати адекватну самооцінку та почуття гідності. 

Кількість годин для вивчення розділу: 15 год. 

 

Розділ 3. «Розширення засобів взаємодії з оточуючими» 

Мета: поглибити знання учнів про цінність і засоби спілкування, про 

специфіку конфлікту як одного з явищ комунікації, навчати конструктивному 

вирішенню конфліктних ситуацій, формувати адекватне сприйняття 

конфліктів та навички способів їх запобігання. 

Кількість годин для вивчення розділу: 10 год. 

Ефективність програми «Основи психології» підтверджена під час 

апробації програми серед учнів 7– 8-х класів Миколаївської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Для учнів 7-х класів  

Розділ 1. «Пізнавальна діяльність особистості» 

Мета: розвивати вміння самостійно здобувати інформацію, аналізувати 

свої досягнення, працювати над собою; вдосконалювати і розвивати 

мислення, пам'ять, увагу, творчі здібності; розвивати здатність до спільної 

діяльності, співпраці, взаємодії, формувати пізнавальні навички. 

Кількість годин для вивчення розділу: 14 год. 

 

Заняття 1. «Психологія - наука про душу» 

Заняття з елементами психологічної казки. 

Ключові поняття: психологія, структура сучасної психології 

(педагогічна, медична, юридична, військова, спортивна та ін.). 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: Учень оперує інформацією про психіку 

людини та її функції. 

 

Заняття 2-3. «Відчуття та сприйняття» 

Тематична інформація, ігровий тренінг розвитку психічних функцій. 

Ключові поняття: відчуття (зорові, слухові, тактильні, смакові, 

нюхові, температурні), сприйняття часу, руху, простору. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: знайомство з визначенням відчуття 

сприйняття, аналіз досвіду. 

 

Заняття 4-5. «Увага. Види уваги» 

Тематична інформація, розвивальні вправи, спрямовані на розвиток 

уваги і її якостей (об'єму, розподілу, переключенню), вправа «Коректурна 

проба», таблиця Шульте та інші. 



Ключові поняття: увага, об'єм, розподіл, концентрація, переключення, 

уважність. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні оволодівають інформацією про види та 

якості уваги, рефлексія досягнень, розвиток спостережливості й якостей 

уваги. 

 

Заняття 6. «Пам'ять. Види пам'яті»  

Тематична інформація, розвивальні вправи, діагностичні методики для 

виявлення домінуючого виду пам'яті, пам'ятка «Як розвивати пам'ять», 

«Маленькі секрети великої пам'яті». 

Ключові поняття: пам'ять, види пам'яті (зорова, слухова, дієва, 

жестова.) 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: ознайомлення з визначенням пам'яті, 

основними психологічними законами запам'ятовування, значенням пам'яті в 

навчальному процесі, розвиток уважності, формування навичок 

самоконтролю і самовдосконалення. 

Заняття 7-9. «Мислити - значить творити» 

Тематична інформація, тренування мислення груповим методом, 

психологічні ігри «Зайве слово», «Детектив», «Вгадай-но», «Неймовірна 

історія» та інші. 

Ключові поняття: мислення, мисленнєві операції.  

Кількість годин для вивчення: 3 год. 

Очікувані результати: ознайомлення з поняттям «мислення», типами 

мислення (наочно-діюче, наочно-образне, абстрактно-логічне, рефлексія 

досвіду, розвиток самопізнання, самовдосконалення). 

 

 

 



Заняття 10-12. «Світ моєї уяви» 

Тематична інформація, психологічні ігри «Настрій на творчість», 

«Творчість», діагностика (Торренс), практична робота, конкурс фантазерів. 

Ключові поняття: уява, творча уява, мрія. 

Кількість годин для вивчення: 3 год. 

Очікувані результати: ознайомлення з визначенням уяви, видами 

уяви, формування вміння розвивати уяву, створювати образи. 

 

Заняття 13-14. «Розумники й розумниці» 

Тренінгове заняття спрямоване на розвиток у дітей загальних 

пізнавальних здібностей. 

Ключові поняття: ключові поняття розділу 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: узагальнення знань з тем розділу, практичне 

застосування набутих знань та навчальних навичок, розвиток довільності 

уваги, поведінки, вольових якостей.  

 

Розділ 2. «Розвиток та зростання особистості підлітка» 

Мета: ознайомлення учнів з особливостями розвитку їх вікової групи, 

формування активної соціальної позиції і позитивної «Я-концепції» на основі 

життєвих цінностей, сприяння усвідомленню учнями розкриття та реалізації 

власних можливостей і здібностей. 

Кількість годин для вивчення розділу: 12 год. 

 

Заняття 15. «Особливості розвитку підлітка» 

Інформаційне повідомлення-презентація «Фізичні та психологічні 

особливості розвитку підлітка». 

Ключові поняття: підліток, молодший підліток, старший підліток, 

вікові особливості. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 



Очікувані результати: учні ознайомлюються з фізичною та 

психологічною характеристикою свого віку, усвідомлюють її особливості, 

враховують їх в процесі взаємодії, спілкуванні, побуті. 

 

Заняття 16-17. «Самопізнання - шлях до саморозвитку « 

Тематична інформація, вправи «Моє життя», «Побажання»,  

проективна методика «Будинок», вправи «Дерево», «Я пишаюся», «Герб», 

«Мої плюси та мінуси». 

Ключові поняття: самопізнання, особистість, соціальне «Я», фізичне  

«Я», психологічне «Я», самоприйняття. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні розширюють уявлення про сильні та 

слабкі сторони власного «Я», розвиток навичок самоаналізу, здатності 

висловлювати свої почуття, думки, здатності до самопрезентації. 

 

Заняття 18-19. «Самооцінка. Моя самооцінка. Я - очима 

оточуючих» 

Тематична інформація, самодіагностика, діагностика значущих людей, 

вправа «ситуація», пам'ятка «Як підняти рівень власної самооцінки». 

Ключові поняття: самооцінка, завищена, занижена, адекватна, риси: 

інтелектуальні, емоційно-вольові, особистісні. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: розширення уявлень учнів про себе, 

особливості сприйняття особистості оточуючими. розвиток вміння реально 

оцінювати власні риси та вміння, формувати адекватне ставлення до себе, 

усвідомлення важливості прийняття свого «Я», аналізувати кордони власної 

особистості. 

 

 

 



Заняття 20-21. «Емоції і почуття - наш внутрішній барометр» 

Тематична інформація, притча «Рай і пекло», психологічні ігри 

«Кольори емоцій», «Сміх», «Директор думок», вправи з проективними 

картками «Емоції і почуття». 

Ключові поняття: емоції, почуття, настрій, позитивні і негативні 

емоції, саморегулювання, виховання почуттів. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні отримують поглиблене уявлення про 

психічні стани: емоції, почуття, розвивати уміння й навички давати 

характеристику емоційним, психічним процесам, формувати допитливість, 

комунікативність, саморегуляцію поведінки. 

 

Заняття 22-25. «Що є людина насправді? (про темперамент і 

характер)» 

Відеопрезентації  «Типи темпераменту», «Характер», тести на 

визначення типу темпераменту, проективні методики, прийоми педагогічної 

арт-терапії. 

Ключові поняття: темперамент, сангвінік, холерик, флегматик, 

меланхолік, характер, наслідування, самовиховання. 

Кількість годин для вивчення: 4 год. 

Очікувані результати: учні ознайомлюються з ключовими поняттями, 

визначають психічні особливості особистості, розрізняють типи 

темпераменту, враховують їх особливості в спілкуванні, розвиток навичок 

взаємодії, соціального досвіду. 

 

Заняття 26. «Розвиток та зростання особистості підлітка. 

Підсумкове заняття» 

Гра, спрямована на розвиток життєвих навичок. 

Ключові поняття: ключові поняття розділу. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 



Очікувані результати: досліджується рівень розвитку життєвих 

навичок, прийняття рішень, вирішення проблеми, творчого мислення, 

ефективного спілкування, самооцінки та почуття гідності, вміння 

протистояти тиску, вибудовування міжособистісних стосунків, управляти 

життям у здоровий спосіб. 

 

Розділ 3. «Спілкування як засіб самопрезентації» 

Мета: сприяти формуванню навичок ефективної комунікації, виразу 

почуттів, впевненої поведінки, відстоюванню власних інтересів, життєвих 

позицій; розвивати соціальні та психологічні компетенції. 

Кількість годин для вивчення розділу: 8 год. 

 

Заняття 27-28. «Мета, цінність та засоби спілкування» 

Тематична інформація, вправи «Острови», «Сито», «Невербальні 

етюди», «Дзеркало». 

Ключові поняття: спілкування, сторони спілкування, види 

спілкування, засоби спілкування (вербальні та невербальні), ефективне 

спілкування. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні усвідомлюють, що спілкування є однією з 

найважливіших потреб особистості, розвивають навички ефективного 

спілкування, виразу почуттів, упевненої поведінки, відстоювання інтересів. 

 

Заняття 29-30. «Кроки ефективної взаємодії» 

Тематична інформація, вправи «20 кроків до згоди», «Такі різні, такі 

схожі», малюнок «Емблема толерантності», вправи «Традиції племені», 

«Мідні труби», «Чужа маска». 

Ключові поняття: ефективна взаємодія, правила спілкування, 

толерантність, альтруїзм, емпатія. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 



Очікувані результати: учні ознайомлюються і опановують навички 

конструктивної взаємодії, ефективного спілкування, уміння управляти 

поведінкою, емоціями, розвивають емоційну стійкість, соціальну 

сприйнятливість, здатність до рефлексії. 

 

Заняття 31-32. «Конфлікти» 

Бесіда «Причини і наслідки конфліктів», обговорення пам'ятки 

«Вирішення конфліктів», перегляд відеопрезентації та тематичних 

мультфільмів, моделювання ситуацій. 

Ключові поняття:  конфлікт, агресія, егоїзм, уникання, деструктивна 

та конструктивна поведінки, компроміс. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: актуалізують знання про конфлікт, його 

наслідки, розвивають навички управління конфліктом, навички 

конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях, уникання деструктивної 

поведінки. 

 

Заняття 33. «Ризики. Вчимося казати «НІ» 

Урок-тренінг розв'язання життєвих ситуацій, пов'язаних з небезпечним 

спілкуванням, обговорення пам'ятки «Як казати «НІ». 

Ключові поняття: бар'єри спілкування, ризик, ризикована поведінка, 

вміння казати «НІ». 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: усвідомлюють переваги впевненої поведінки, 

формують навички ефективної та продуктивної поведінки, навички 

відстоювати свої права, життєві позиції. 

 

Заняття 34. «Спілкування як засіб самопрезентації» 

Ігри, вправи, спрямовані на розвиток вміння учнів презентувати себе: 

«Подіум», «Автограф», «Напис на футболці», «Девіз», «Це - Я» та інші. 



Ключові поняття:  спілкування, презентація, самопрезентація, 

взаємодія, впевненість. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: в учнів формуються навички ефективної 

взаємодії вміння робити вибір на користь впевненого типу спілкування, 

розвиваються почуття поваги та толерантності до оточуючих. 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Для учнів 8-х класів 

Розділ 1. «Особливість та її індивідуальні особистості» 

Мета: трансформувати набуті в попередніх курсах психологічні знання 

і уміння, життєві навички, забезпечити повноцінний інтелектуальний, 

творчий, емоційний та соціальний розвиток учнів за даною темою, створити 

на заняттях умови комфорту навчання, надати дітям належну психологічну 

підтримку для формування гармонійної особистості. 

Кількість годин для вивчення розділу: 9 год. 

 

Заняття 1. «Біологічні, психологічні та соціальні фактори розвитку 

особистості» 

Відеопрезентація «Знайомимося – підліток», інформація про 

особливості фізичного та психічного розвитку підлітків. 

Ключові поняття: психологічні особливості, риси характеру, сфера 

інтересів, самопізнання. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: описують, наводять приклади, пояснюють свої 

фізичні та психологічні особливості, сприймають себе, не порівнюючи з 

іншими, розвивають навички толерантного ставлення до оточуючих, 

розвивається мотивація на самопізнання та саморозвиток. 

 



Заняття 2-3. «Особистий розвиток. Спрямованість особистості» 

Тематична інформація, вправи «Інтерв'ю», «Зустріч в майбутньому», 

«Девіз мого життя», «Прохання до себе», «Самоконтроль». 

Ключові поняття:  самопізнання, особистий розвиток, потреби, 

досягнення мети самоконтроль. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: осмислення власних поглядів та принципів, 

формування вміння самопрезентації, розвиток навичок самоконтролю.  

Заняття 4-5. «Характер. Риси характеру» 

Тематична інформація, вправа «Моя психологічна абетка», гра 

«Ринок». 

Ключові поняття:  характер, риси характеру (перелік), вчинки, 

залежність, самоконтроль. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: описують вияви свого характеру та 

обгрунтовують вчинками, фомулюють ставлення до свого характеру 

(вдоволені, невдоволені, яких прагнуть змін), збагачують словниковий запас, 

розвиток мотивації, спрямований на самопізнання, самоконтроль, 

самовдосконалення. 

 

Заняття 6-8. «Я-концепція» 

Тематична інформація мозковий штурм «Хто я», прийоми АРТ-терапії, 

тести  «Який я насправді?», «Моя зірка», «Чарівне дзеркало». 

Ключові поняття:  «Я»-концепція, «Я»-образ, «Я»-ідеальний, «Я»-

реальний,  «Я» очима інших. 

Кількість годин для вивчення: 3 год. 

Очікувані результати: фіксують увагу на своїх індивідуальних 

особливостях, дають їм назву, осмислюють джерела своїх знань про себе, 

корегується самооцінка, розвиток самопізнання, формуються комунікативні 

та соціальні навички. 



 

Заняття 9. «Мистецтво «пізнання» - це мистецтво» 

Тематична інформація, «Самопізнання», «Прийняття себе», 

«Самоконтроль і самоорганізація», вправи «Зіркова година пізнання», 

«Метафоричний автопортрет», «Сила слова» та інші. 

Ключові поняття:  самопізнання, прийняття себе, самоконтроль, 

самоорганізація. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: приймають усі свої особливості та прояви або 

допускають можливість їх існування, навчаються встановлювати пріоритети 

між важливим та неважливим, прислухаються до своїх відчуттів, обирають 

ефективний тип поведінки, розвивають навички самоконтролю та 

самоорганізації. 

 

Розділ 2. «Вольова сфера особистості. Профілактика  

адаптивної поведінки» 

Мета: формування в учнів психосоціальних навичок, зокрема таких, 

як: уміння приймати рішення, розв'язувати проблеми, чинити опір тиску, 

будувати міжособистісні відносини, долати негативні емоції та стрес, 

формувати адекватну самооцінку та почуття гідності. 

Кількість годин для вивчення розділу: 15 год. 

 

Заняття 10. «Воля. Класифікація вольових рис» 

Бесіда «Воля. Вольові якості», пам'ятка «Самовиховання волі», вправа 

на розвиток вольової активності «Популярні відмовки». 

Ключові поняття:  воля, якості волі, цілеспрямованість, рішучість, 

самостійність, наполегливість, витримка, дисциплінованість. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: учні розуміють вольову активність як вплив 

своїх намірів і бажань, осмислення того, чиї бажання ми виконуємо, коли 



замість дії з'являються відмови, розвиток мотивації на самовдосконалення та 

самовиховання. 

 

Заняття 11-12. «Агресія. Види агресії, шляхи її подолання» 

Тематична бесіда, відеопрезентації, вправа «Дика кішка», 

відпрацювання «Я»-повідомлення, моделювання ситуацій , «9 заповідей 

налагодження добрих взаємин із батьками». 

Ключові поняття:  агресія, психологічна дистанція. кордони, ознаки 

агресивної поведінки (перелік). 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: усвідомлюють свої агресивні прояви, уникають 

конфліктних ситуацій, використовують комунікативні техніки, розвивають 

впевнену відповідальну поведінку, саморегуляцію. 

 

Заняття 13-14. «Шкідливі звички - шлях до темряви» 

 Тематична відеопрезентація «Шкідливі звички», бесіда з елементами 

диспуту, вправи «Гори», «Міфи», «Маріонетка», «Антиреклама», мозковий 

штурм «Покращення настрою за 1 хвилину». 

Ключові поняття:  шкідливі звички, корисні звички, причини і 

наслідки, відмова, альтернативні засоби, тривалість життя. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні осмислюють шкідливість тютюнопаління, 

алкоголю, психоактивних речовин; оволодівають навичками відмови від 

пропозиції вживання, опрацьовують альтернативні засоби подолання 

негативних емоцій, розвивають самоконтроль, формують навички 

самовиховання. 

 

Заняття 15-16. «Чи важко сказати «Ні»? 



Бесіда з елементами диспуту «Ризик, боязкість чи розумна 

обережність», діагностика у схильності до ризику, моделювання ситуацій 

«Відстоювання позиції». 

Ключові поняття: ризик, боязкість, обережність, власна позиція, 

вчимося казати «Ні», самоконтроль. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні аналізують приклади, різні точки зору, 

формують свою позицію, характеризують свою схильність до ризику, 

опрацьовують прояв впевненої поведінки у відстоюванні своєї позиції 

(уміння казати «Ні»). 

 

Заняття 17-18. «Підвищення здатності до самоконтролю й 

самоорганізації» 

Тематична бесіда, вправи «Коли я прошу», «Зміни починаю з себе», 

«Самоконтроль», «Прохання до себе». 

Ключові поняття:  самоконтроль, самоорганізація самовиховання, 

відповідальність. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні формулюють поняття «самоконтроль» і 

«самоорганізація», обирають ефективний тип поведінки, продуктивну 

стратегію, розвивають психологічні та соціальні компетенції. 

 

Заняття 19-20. «Стосунки з протилежною статтю» 

Інформація про психологічні відмінності між хлопцями та дівчатами 

(сприйняття, очікування, вираження почуттів), вправа - колективний портрет 

«Дівчина (хлопець), яка (ий) мені сподобається», робота в парах «Зрозумій 

мене». 

Ключові поняття:  сприйняття, почуття, очікування. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 



Очікувані результати: учні усвідомлюють психологічні відмінності 

між протилежними статтями, добирають слова та поведінкові вияви до 

почуттів та культурних традицій. 

 

Заняття 21-22. «Мій вибір - моя відповідальність» 

Тематична інформація, вправа «Перетворення свинцю в золото», 

вправа «Знайдіть вихід», гра «Вибір у твоєму житті». 

Ключові поняття:  життєвий вибір, відповідальність, усвідомлення 

наслідків, ціннісні пріоритети. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні осмислюють значення поняття 

«відповідальність», розвивають навички прийняття рішень, визначають 

власні цінності та їх вплив на життя, формують активну позицію в реалізації 

планів і ресурсів у конструктивному опануванні майбутнього життя, 

розвиток саморегуляції, самоконтролю. 

 

Заняття 23. «Так, здоровий спосіб життя!» 

Тематична відеопрезентація, вправи «Що таке залежність?», «Як ви 

думаєте?», «Що мені порадите?», мозковий штурм «10 заповідей здоров'я». 

Ключові поняття:  здоров'я, колесо здоров'я, звички, наслідки, 

залежність, впевненість, воля, здоровий спосіб життя. 

Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: учні визначають фактори, що впливають на 

здоров'я, усвідомлюють залежність здоров'я від особистої позиції, формують 

навички здорового способу життя. 

 

Заняття 24. «Стань капітаном свого життя» 

Тренінгове заняття з формування прийняття рішень, самостійної і 

відповідальної поведінки. 

Ключові поняття:  ключові поняття тем розділу. 



Кількість годин для вивчення: 1 год. 

Очікувані результати: учні узагальнюють отримані знання, 

розвивають уміння приймати рішення, чинити опір, долати негативні емоції 

та стресові ситуації, формують адекватну самооцінку. 

 

Розділ 3. «Розширення засобів взаємодії з оточуючими» 

Мета: поглибити знання учнів про цінність і засоби спілкування, про 

специфіку конфлікту як одного з явищ комунікації, навчати конструктивному 

вирішенню конфліктних ситуацій, формувати адекватне сприйняття 

конфліктів та навички способів їх запобігання. 

Кількість годин для вивчення розділу: 10 год. 

 

Заняття 25-26. «Школа розв'язання конфліктів» 

Відеопрезентація «Конфлікти та причини їх виникнення», діагностика 

особливостей реагування у конфліктній ситуації (тест К. Томаса), гра 

«Корабельна аварія», мозковий штурм «Шляхи подолання конфлікту». 

Ключові поняття: конфлікти, особливості реагування, система 

психологічних кордонів. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні формулюють визначення «конфлікт», 

спостерігають та виявляють свій спосіб реагування у конфліктних ситуаціях, 

складають своє ставлення до цієї реакції, формулюють бажані реакції, 

формують навички безконфліктної поведінки. 

 

Заняття 27-28. «Секрети безконфліктності» 

Бесіда «Потенціал конфлікту», обговорення пам'ятки «Як конфлікти 

можуть приносити користь», мозковий штурм «Секрети безконфліктності», 

вправа «Укладення згоди». 

Ключові поняття: потенціал, деструктивний і конструктивний 

підходи, примирення, погодження, компроміс. 



Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні отримують знання та навички 

безконфліктної поведінки, навчаються конструктивному вирішенню 

конфліктних ситуацій, формують адекватне сприйняття конфліктів та 

навички способів їх запобігання. 

Заняття 29-30. «Критика: «за» і «проти» 

Інформація про конструктивну критику, моделі конструктивної 

критики, вправа «Якби я був...». 

Ключові поняття:  критика, конструктивна критика, образи, поради, 

прийняття критики. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні усвідомлюють позитивні наслідки 

конструктивної критики, описують свої емоції та поведінку під час критики, 

аналізують свою поведінку; порівнюють та відрізняють критику від образ, 

відпрацьовують форму поведінки при критиці. 

 

Заняття 31-32. «Особливості спілкування та вибір професії» 

Тематична інформація, типи розвитку особистості, типи професій, 

практична вправа «Встанови зв'язок». 

Ключові поняття:  здібності, нахили, можливості, типи розвитку 

особистості, професії, вибір професії. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 

Очікувані результати: учні визначають чоловічі та жіночі типи 

розвитку особистості, характеризують  та наводять приклади типів, їх зв'язок 

з вибором професії, формують соціальні компетенції. 

 

Заняття 33-34. «Тренінг розвитку комунікативних навичок» 

Тренінг за участю батьків і педагогів. 

Ключові поняття:  ключові поняття тем розділу. 

Кількість годин для вивчення: 2 год. 



Очікувані результати:  учні узагальнюють інформацію з тем, 

інтегрують набуті знання та навички, розвивають навички спілкування з 

дорослими , шукають шляхи порозуміння у спільній діяльності, оцінюють 

результати взаємодії, підвищують самооцінку, розвивають впевненість, 

відповідальність, набувають навичок співпраці з чуючими людьми, що 

полегшує їх подальшу інтеграцію в суспільство та соціальну адаптацію. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Для учнів 7-х класів 

 (35 годин, 1 година – резерв навчального часу) 

№ 

заняття 
Тема 

Кількість 

годин 

Форма 

проведення  

занять 

Розділ 1. «Пізнавальна діяльність особистості» 

1. Психологія - наука про душу 1 
Урок 

знайомство 

2-3. Відчуття та сприйняття 2 
Практичне 

заняття 

4-5. Увага. Види уваги 2 
Практичне 

заняття 

6. Пам'ять. Види пам'яті 1 
Практичне 

заняття 

7-9. Мислити - значить творити 3 
Практичне 

заняття 

10-12. Світ моєї уяви 3 
Урок творчої 

майстерні 

13-14. Розумники й розумниці 2 
Психологічний 

КВК 

Усього: 14 

Розділ 2. Розвиток та зростання особистості підлітка 

15. 
Особливості розвитку підлітка 

1 
Розвивальний 

урок 

16-17. 
Самопізнання – шлях до саморозвитку 

2 
Практичне 

заняття 

18-19. 

Самооцінка. Моя самооцінка. Я – 

очима оточуючих 
2 

Тренінгове 

заняття 



20-21. 

Емоції і почуття – наш внутрішній 

барометр 
2 Урок-казка 

22-25. 

Що є людина насправді? (про 

темперамент і характер) 
4 

Урок-диспут 

26. 

Розвиток та зростання особистості 

підлітка. Підсумкове заняття 
1 

Урок-

презентація 

Усього:  
12 

 

 

Розділ 3. Спілкування як засіб самопрезентації 

27-28 

Мета спілкування, його цінність та 

засоби  
2 

Урок-панорама 

ідей 

29-30. Кроки ефективної взаємодії 2 Урок-аукціон 

31-32.  
Конфлікти 

2 
Урок-мозкова 

атака 

33. 
Ризики. Вчимося казати «Ні» 

1 
Моделювання 

ситуацій 

34. 
Спілкування як засіб самопрезентації 

1 
Урок-

презентація 

Усього: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Для учнів 8-х класів 

 (35 годин, 1 година – резерв навчального часу) 

№ 

заняття 
Тема 

Кількість 

годин 

Форма 

проведення  

занять 

Розділ 1. Духовні цінності особистості 

1. Усвідомлення себе 1 
Урок-

занурення 

2-3. Цінності та якості 2 Урок-аукціон 

4-5. Навчаємося толерантності 2 
Практичне 

заняття 

6-8. Відвертість та довіра 3 
Практичне 

заняття 

9. Я є, я хочу бути 1 Урок-гра 

Усього: 9 

Розділ 2. Вольова сфера особистості. Профілактика  

адаптивної поведінки 

10. Воля. Класифікація вольових рис 1 
Урок-

ознайомлення 

11-12. 

Агресія. Види агресії, шляхи її 

подолання 
2 

Урок-

ознайомлення 

13-14. Шкідливі звички – шлях до темряви 2 
Практичне 

заняття 

15-16. Чи важко сказати «Ні»? 2 
Практичне 

заняття 

17-18. 

Підвищення здатності до самоконтролю 

й самоорганізації 
2 

Практичне 

заняття 

19-20. Стосунки з протилежною статтю 2 Урок-диспут 

21-22. Мій вибір – моя відповідальність 2 Тренінг 

23. Так, здоровий спосіб життя! 1 Тренінг 

24. Стань капітаном свого життя 1 Рольова гра 

Усього: 15 

Розділ 3. Розширення засобів взаємодії з оточуючими 

25-26. 
Школа розв'язання конфліктів 

2 
Практичне 

заняття 



27-28. 
Секрети безконфліктності 

2 
Мозковий 

штурм 

29-30. Критика: «за» і «проти 2 Урок-диспут 

31-32. 

Особливості спілкування та вибір 

професії 
2 Урок-панорама 

33-34. 

Тренінг розвитку комунікативних 

навичок 
2 

Тренінг 

Усього:  10 
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