
 

17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів  

8-х класів 

Укладач: 

Ціось Алла Леонідівна, 

практичний психолог, 

соціальний педагог 

 

Пояснювальна записка 

 

Проблема розвитку рівня психологічної культури дитини набуває в наш 

час особливого значення. Чи потрібна сучасним учням практична психологія 

в школі та в житті? Питання на сьогоднішній  день досить актуальне: 

розуміння самого себе як особистості, усвідомлення своєї значимості у 

соціальному оточенні, уміння керувати своїми емоціями – ці питання, які 

завжди цікавлять підлітків. 

Підлітковий вік - період особливо активного формування духовного 

багатства людини, її моральної чистоти, фізичної досконалості, готовності до 

праці, здатності бути активним громадським діячем.  

Програма факультативного курсу «Цікава психологія» розрахована на учнів 

8-х класів, у яких в цей період відбуваються значні зміни у становленні 

особистості, бо саме за своїми віковими особливостями підлітковий вік 

сензитивний до свого духовного зростання, а тому він починає інтенсивно 

просуватися в розвитку всіх ланок самосвідомості. Самосвідомість у цьому 

віці вже включає в себе всі компоненти самосвідомості дорослої людини. 

У складанні даної програми були використані матеріали фахової 

літератури для практичних психологів видавництва «Шкільний світ» та 

«Главник», а саме, газети «Психолог»,  матеріали  Т. Гончаренко «Заняття 



психолога з підлітками» (2006), «Цікава психологія», С. Максименко (2003), 

В. Маценко «Розвиток пізнавальних процесів дитини» (2003),  книги 

видавництва «Україна» Щекина Г. «Как читать людей по их внешнему 

облику» (1993), підручника з біології для учнів 9 класу  (упоряд. Шабатура 

М.Н., Матяш  Н.Ю., Мотузний  В.О.) та ін.  

У програмі факультативу «Цікава психологія» для учнів 8 класу, зібрана 

інформація для підлітків щодо теоретичних основ психологічних знань: 

психологія особистості (темперамент, акцентуація характеру, проект 

особистості тощо); психологія самооцінки, спілкування. Вивчаючи природу 

таких психічних процесів, як мислення, пам'ять, увага, уява, інтереси, 

здібності, учні під керівництвом психолога на факультативних заняттях 

дізнаються про якості розвитку своїх індивідуальних особливостей. Це надає 

можливість їм на основі власних психодіагностичних обстежень 

самовдосконалюватися, цілеспрямовано працювати над собою, керувати 

своєю поведінкою, своїми емоціями та свідомо готувати себе до 

самостійного дорослого життя. Щоб зацікавити дітей і викликати в них 

бажання відвідувати заняття, для організації роботи факультативу 

застосовані різні методи і форми інноваційних технологій психологічного 

впливу на особистість дитини: тренінги, психологічні практикуми, заняття з 

елементами арт-терапії, самопідготовка, бесіди, лекції тощо. 

Метою програми «Цікава психологія» є озброєння учнів основами 

знань з практичної психології, формування навичок стресостійкості, 

асертивності; підвищення психологічної культури. 

Завдання факультативу «Цікава психологія»: 

 розвивати стійкий інтерес підлітків до пізнання самих себе як 

особистість, як повноцінного члена суспільства; 

 навчити підлітків розпоряджатись своїм життям, формування 

почуття відповідальності та розсудливості; 

 навчити підлітків толерантно висловлювати свої враження про 

оточуючих; 



 виробити в підлітків патерни асертивної поведінки, контроль 

емоцій; 

 допомогти розкрити риси, які важливі для ефективного 

міжособистісного спілкування, сприяти самоаналізу; 

 розвивати вміння слухати і чути один одного, прислухатися до 

думки інших, навички культури спілкування, вміння критикувати, не 

ображаючи при цьому співрозмовника; працювати в групах. 

Програма з факультативу «Цікава психологія» розрахована на 35 години 

(1 заняття на тиждень), 1 рік навчання. Має ґрунтовну теоретичну й 

практичну спрямованість. До теоретичних знань належать уявлення про 

предмет психології, загальні принципи вирішення психологічних завдань. До 

практичних навичок належать: робота з різними психологічними 

методиками, оволодіння релаксаційними, саморегуляційними 

психотехніками.  

Дана програма факультативу «Цікава психологія» поділена на три 

модулі:  

І модуль. Вивчення та пізнання свого «Я» через   чарівний світ 

психології – 18 годин; 

ІІ модуль. Пізнавальні процеси – 9 годин;  

ІІІ модуль. Психогігієна особистості – 8 годин. 

Мета першого модулю «Вивчення та пізнання свого «Я» через 

чарівний світ психології» - ввести учнів у світ психології та допомогти 

дізнатися про особливості своєї особистості. У першому модулі 

факультативні заняття спрямовані на вивчення особистісних якостей 

підлітків. Загальна атмосфера на заняттях психологічного розвитку учнів 

спрямована на створення особливого позитивного емоційного фону: інтерес, 

бажання виконувати запропоновані завдання. Таким чином, усвідомлення 

своїх успіхів сприяє розкриттю психологічних можливостей учнів, 

підвищенню їхнього самооцінювання, упевненості в собі. У дітей поступово 



формується ставлення до занять як до засобу розвитку своєї особистості.  

Мета другого модулю «Пізнавальні процеси» - ознайомити учнів із 

властивостями пізнавальних процесів, навчити їх засобам саморозвитку. 

Даний модуль допомагає опанувати знання про психічні процеси людини та 

її індивідуальні особливості, а також раціональні прийоми навчальної і 

трудової діяльності, розвинути свої розумові здібності (увага, пам'ять, 

мислення, творча уява).  

Мета третього модулю «Психогігієна особистості» - ознайомити учнів 

з основними методами саморегуляції. Учні навчаються умінню знаходити 

вихід зі скрутних життєвих ситуацій, долати неприємні почуття та 

невпевненість, керувати своїми емоціями, опановують навички 

конструктивного спілкування, толерантного сприймання й доброзичливого 

ставлення до оточуючих.  

Наприкінці навчального року, на факультативному занятті з теми «Арт–

терапія», діти мають можливість виразити себе, свої почуття і свій стан 

мелодією, звуком, рухом, малюванням. Арт–терапевтичне заняття припускає 

атмосферу довіри, терпимості й уваги до внутрішнього світу дитини, а 

продукти образотворчої діяльності є об’єктивним свідченням настроїв і 

думок учнів, що дозволяє використовувати їх для динамічної оцінки стану, 

мобілізації творчого потенціалу, внутрішніх механізмів саморегуляції і 

зцілення.  

Рефлексивний тренінг–підсумок « Я – це Я, і це – чудово!» надає 

можливість членам факультативу позитивно оцінити свої набуті знання, 

вміння, з’ясувати, яких особистих рис у них не вистачає для самовиховання 

та самовизначення. Завдання рефлексивного тренінгу–підсумку є підведення 

підсумків роботи психологічного факультативу, обговорення результатів 

роботи учнів і тих труднощів, що у них виникали під час діяльності 

факультативу. 

Показниками засвоєння навчального матеріалу, знань і умінь учнів є 

здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і 



виконувати запропоновані вправи і завдання, застосовуючи при цьому 

творчий підхід, знаходити нестандартні рішення.  

Учні повинні: 

 знати необхідні теоретично-практичні знання з психології; 

 збагатити свій рівень психологічної культури; 

 навчитися розпізнавати почуття інших людей; 

 розвивати особистий внутрішній світ; 

 формувати вміння застосовувати свій творчий потенціал та 

усвідомлювати характеристики креативного середовища; 

 відпрацьовувати навички саморегуляції емоційної сфери та 

поведінки; 

 відстоювати свої позиції, шукати спільні рішення; 

 знати основні правила і закони спілкування. 

Програма була надрукована у Всеукраїнському виданні «Шкільний світ» 

(Бібліотека) - Дізнайся більше про себе / Алла Ціось. – К.: Шк. світ, 2011. – 

120 с. 

 

Змістовна частина програми «Цікава психологія» для 8 класу 

 

№ 

з\п 

Зміст навчального матеріалу Кількість 

годин 

Опис навчальних досягнень 

учнів 

1. Психологічний тренінг 

знайомства «Пізнай себе 

через чарівний світ 

психології» 

1 Учень (учениця): 

усвідомлює зміст і завдання 

факультативу; знайомиться 

з метою, завданням, 

правилами роботи 

факультативу, має 

можливість проаналізувати 



власні цінності та цінності 

культури спілкування. 

І модуль. Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології –  

18 год. 

Мета: ввести учнів у світ психології та допомогти  дізнатися про особливості 

своєї особистості. 

2. Особливе королівство 

Внутрішнього Світу. «Я» і 

моя душа. 

1 Учень (учениця): 

визначає поняття 

«психологія», як науки про 

душу, «особистість», 

«індивідуальність», 

«темперамент», «характер», 

описує риси власного 

характеру, класифікує 

темперамент людини за 

типами; виявляє власний 

тип темпераменту; 

розробляє стратегію 

індивідуального розвитку; 

розуміє і тлумачить поняття 

«самооцінка», 

«самосприйняття»; 

усвідомлює власну 

унікальність, знаходить 

головні індивідуальні 

особливості, навчається 

сприймати себе позитивно; 

знайомиться  і 

використовує техніки 

3. Психологічний практикум 

«Хто Я»?  

1 

4. «Я» і мій характер   1 

5. Психологічний практикум. 

Виявлення акцентуацій з 

допомогою тесту-

опитувальника  ―Ваш тип 

характеру‖ (методика 

Шмішека)  

1 

6. Міні-тренінг спілкування 

«Я+інші» 

1 

7. Про типи темпераменту - 

«Чотири лицарі» 

1 

8. Психологічний практикум. 

Виявлення типу 

темпераменту за  

методикою Г. Айзенка 

―Ваш паспорт 

темпераменту‖  

1 

9. Самооцінка – 1 



самосприйняття власного 

«Я» Опитувальник на 

виявлення рівня самооцінки 

оптимізації самооцінки; 

формує уявлення про 

очікування інших, аналізує 

ці очікування, навчається 

впевненості в собі, виявляє 

особистісну «зону 

найближчого розвитку», 

компетенції для 

самоствердження і формує 

напрями бажаного 

самовдосконалення; 

усвідомлює, що в процесі 

спілкування обмін 

інформацією між його 

учасниками відбувається як 

на вербальному рівні, так і 

за допомогою міміки, 

жестів, поз, вибору 

міжособистісного простору 

(невербальний рівень 

спілкування), навчається 

встановлювати контакт на 

зазначених рівнях; визначає 

ефективність використання 

вербальних сигналів і 

невербальних засобів при 

встановленні контакту 

(усмішки, відкритої пози, 

рітмичних рухів…) 

10. Психологічний тренінг 

«Моя самооцінка» 

1 

11. Екстраверт – амбаверт - 

інтроверт. 

1 

12. Біоритм життєдіяльності – 

сова, голуб, жайворонок 

1 

13. Перехресна іннервація - 

таємниця мозку. 

1 

14. Безмовна поведінка 

людини. Міміка і жести. 

Психогімнастика «Жестові 

етюди» 

1 

15. Проект особистості. Вивчи 

себе через психомалюнок. 

Проективна методика 

―Дерево‖ (методика 

Брайана Шелби) 

1 

16. Проективна методика 

―Неіснуюча тварина‖ 

1 

17. Цікава психогеометрія 1 

18. Психологія  кольору 

«Гармонія барв». Тест 

вибору кольорів (методика 

М.Люшера) 

1 

19. Таємниця твого імені. Що 1 



означає твоє ім’я? 

ІІ модуль. Пізнавальні процеси – 9 год. 

Мета: ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх 

корекції 

20. Мислення. Форми і види 

мислення. Психологічний 

практикум «Розвиваємо 

мислення»  

1 Учень (учениця): 

Дає загальну характеристику 

психічних процесів; 

характеризує пам'ять як 

психічний процес, механізми 

запам’ятовування, оволодіває 

класифікацією видів 

пам’яті,основними прийомами 

мнемотехніки; усвідомлює 

значення пам’яті в житті і 

навчанні людини; аналізує 

властивості і види уваги, 

створює порівняльну 

характеристику довільної і 

мимовільної уваги, оцінює 

стійкість, продуктивність, 

обсяг і переключення уваги; 

тлумачить поняття 

«мислення», характеризує 

види і операції мислення 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення); 

розвиває навички логічного й 

образного мислення; тренує 

вміння засвоювати й 

21. Психологічний практикум 

«Вивчаємо свій інтелект» Тест 

загальних розумових 

здібностей (адаптований для 

українських шкіл) Методика 

А.Отіс, Р. Леннон 

1 

22. «Анатомія» пам’яті.  1 

23. Психологічний практикум: 

дослідження та вивчення 

розвитку пам’яті. Методика 

дослідження типу пам’яті 

(метод. посібник 

 Клімова, Янцура М.С.  ) 

1 

24. Увага увазі.  1 

25. Психологічний практикум: 

дослідження та вивчення 

розвитку уваги Методика 

дослідження типу уваги 

(метод. посібник Клімова, 

Янцура М.С.) 

1 

26. Загадковий світ уяви. Види 1 



уяви. Психологічний 

практикум: дослідження та 

вивчення розвитку уяви  

(креативні тести Вільямса, 

П.Торренса) 

обробляти  інформацію; 

оволодіває понятійним 

апаратом: «здібність», 

«обдарованість», 

«креативність»; розвиває 

вміння творчо мислити, 

уявляти.  

27. «Я» і мої здібності, задатки. 

Діагностичний тест ―Здібності 

школяра‖ (ж-л ― Позакласний 

час‖) 

1 

ІІІ модуль. Психогігієна особистості –8 год. 

Мета: ознайомити учнів з основними методами саморегуляції 

28. Стрес, депресія, тривожність. 

Як допомогти самому собі. 

Тест «Чи чатує на вас стрес? 

1 Учень (учениця): 

Дає загальну характеристику 

поняття «спілкування»; 

називає  і пояснює основні 

функції спілкування; 

усвідомлює, що в процесі 

спілкування обмін 

інформацією між його 

учасниками відбувається як на 

вербальному рівні, так і за 

допомогою міміки, жестів, 

поз, вибору міжособистісного 

простору (невербальний 

рівень спілкування), визначає 

власну психологічну позицію 

у спілкуванні, класифікує та 

надає характеристику типам 

лідерства; застосовує уміння 

безконфліктного спілкування, 

29. Вчимося  спілкуватися.  

Правила спілкування та  

побудови діалогу. Визначення 

коефіцієнту комунікативності 

за допомогою тесту 

2 

30. Емоції, почуття. Засоби 

керування  емоціями 

1 

31. Методи саморегуляції. 

Релаксація . 

1 

32. Спілкування без конфліктів. 1 

33. Світ  арт - терапії: допоможи 

собі сам. 

1 

34. Рефлексивний тренінг – 

підсумок «Я – це я, і це 

чудово» 

1 



 

 

Навчально-тематичне планування програми факультативу 

«Цікава психологія» для 8 класу 

 

№ 

з\п 

Назва розділу та теми заняття Кількість 

годин 

Форма проведення 

1. Психологічний тренінг знайомства 

«Пізнай себе через чарівний світ 

1 Тренінг  

емпатійного сприйняття 

співрозмовника, саморефлексії 

особистісного та емоційних 

станів; формулює 

конструктивні критичні 

зауваження, аналізує власні 

помилки; оцінює роль 

співпереживання та його 

важливість у взаєминах між 

людьми; рефлексивно оцінює  

свої набуті знання, вміння, 

з’ясовує, яких особистих рис 

не вистачає для 

самовиховання та 

самовизначення; тлумачить 

поняття «арт-терапія», 

усвідомлює свій творчий 

потенціал та креативності у 

собі,  розвиває  свої почуття, 

особистий стан мелодією, 

звуком, рухом, малюванням. 



психології» 

І модуль. Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології 

– 18 год. 

Мета: ввести учнів у світ психології та допомогти  дізнатися про 

особливості своєї особистості. 

2. Особливе королівство Внутрішнього 

Світу. «Я» і моя душа. 

1 Навчально-

практична 

3. Психологічний практикум «Хто Я»?  1 Психологічний 

практикум  

4. «Я» і мій характер   1 Навчально-

практична 

5. Психологічний практикум. 

Виявлення акцентуацій з допомогою 

тесту-опитувальника  ―Ваш тип 

характеру‖ (методика Шмішека)  

1 Психологічний 

практикум  

6. Міні-тренінг спілкування «Я+інші» 1 Міні –тренінг  

7. Про типи темпераменту - «Чотири 

лицарі» 

1 Навчально-

практична 

8. Психологічний практикум. 

Виявлення типу темпераменту за  

методикою  Г. Айзенка ―Ваш 

паспорт темпераменту‖  

1 Психологічний 

практикум  

9. Самооцінка – самосприйняття 

власного «Я» Опитувальник на 

виявлення рівня самооцінки 

1 Навчально – 

практична  

10. Психологічний тренінг «Моя 

самооцінка» 

1 Тренінг  

11. Екстраверт – амбаверт - інтроверт. 1 Навчально-

практична 



12. Біоритм життєдіяльності – сова , 

голуб, жайворонок 

1 Навчально-

практична 

13. Перехресна інервація - таємниця 

мозку. 

1 Навчально-

практична 

14. Безмовна поведінка людини. Міміка 

і жести. Психогімнастика «Жестові 

етюди» 

1 Навчально-

практична 

15. Проект особистості. Вивчи себе 

через психомалюнок. Проективна 

методика ―Дерево‖ (методика 

Брайана Шелби) 

1 Діагностичне 

заняття  

16. Проективна методика ―Неіснуюча 

тварина‖ 

1 Діагностичне 

заняття  

17. Цікава психогеометрія 1 Навчально-

практична 

18. Психологія  кольору «Гармонія 

барв». Тест вибору кольорів 

(методика М.Люшера) 

1 Навчально-

практична 

19. Таємниця твого імені. Що означає 

твоє ім’я? 

1 Навчально-

практична 

ІІ модуль. Пізнавальні процеси – 9 год. 

Мета: ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх 

корекції 

20. Мислення. Форми і види мислення. 

Психологічний практикум  

«Розвиваємо мислення»  

1 Психологічний 

практикум  

21. Психологічний практикум 

«Вивчаємо свій інтелект» Тест 

загальних розумових здібностей 

1 Психологічний 

практикум  



(адаптований для українських шкіл) 

Методика А.Отіс, Р. Леннон 

22. «Анатомія» пам’яті.  1 Лекція  

23. Психологічний практикум: 

дослідження та вивчення розвитку 

пам’яті. Методика дослідження типу 

пам’яті (метод. посібник 

 Клімова, Янцура М.С.  ) 

1 Психологічний 

практикум  

24. Увага увазі.  1 Лекція  

25. Психологічний практикум: 

дослідження та вивчення розвитку 

уваги Методика дослідження типу 

уваги (метод. посібник Клімова, 

Янцура М.С.) 

1 Психологічний 

практикум  

26. Загадковий світ уяви. Види уяви. 

Психологічний практикум: 

дослідження та вивчення розвитку 

уяви  (креативні тести Вільямса, 

П.Торренса) 

1 Навчально-

практична 

27. «Я» і мої здібності, задатки. 

Діагностичний тест ―Здібності 

школяра‖ (ж-л ― Позакласний час‖) 

1 Навчально-

практична 

ІІІ модуль. Психогігієна особистості –8 год. 

Мета: ознайомити учнів з основними методами саморегуляції 

28. Стрес, депресія, тривожність. Як 

допомогти самому собі. Тест «Чи 

чатує на вас стрес? 

1 Навчально-

практична 

29. Вчимося спілкуватися. Правила 

спілкування та побудови діалогу. 

2 Лекція з елементами 

діагностики  



Визначення коефіцієнту 

комунікативності за допомогою 

тесту 

30. Емоції, почуття. Засоби керування  

емоціями 

1 Навчально-

практична 

31. Методи саморегуляції. Релаксація . 1 Навчально-

практична 

32. Спілкування без конфліктів. 1 Навчально-

практична 

33. Світ  арт - терапії: допоможи собі 

сам. 

1 Арт  – терапевтичне 

заняття  

34. Рефлексивний тренінг – підсумок «Я 

– це я, і це чудово» 

1 Тренінг  

 

Зміст навчального матеріалу 

 

І модуль 

Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології – 18 год. 

 

Мета: ввести учнів у світ психології та допомогти  дізнатися про 

особливості своєї особистості. 

 

Заняття 1. 

 Соціально-психологічний тренінг ―Пізнай себе через чарівний світ 

психології ‖ 

Мета: 1.Розвивати соціально – комунікативні навички, почуття своєї 

значимості. 2.Формувати у дітей навички ефективного спілкування. 

3. Зацікавити інформацією щодо чарівного світу психології. 

 



Заняття 2 

Тема: Особливе королівство Внутрішнього Світу. «Я» і моя душа. 

Мета: ознайомлення дітей з азами науки «Психологія». Створити атмосферу 

доброзичливості. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Практична вправа «Хвилі». Мета: показати зв'язок емоційного стану з 

рухами. 

5. Тест « Твій настрій» 

6. Рефлексія  

Заняття 3  Психологічний практикум «Хто Я»? 

Мета: зміцнення свого стійкого Я; подальше саморозкриття, самопізнання; 

розвиток здатності розуміти свій стан і стан інших людей. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Психологічна вправа Хто Я? Яка я людина? 

4. Рефлексія  

 

Заняття 4 

Тема: «Я» і мій характер 

Мета: сприяти самопізнанню особливостей характеру, своїх сильних і слабких 

сторін, формувати уміння виробляти бажані риси характеру, виховувати 

бажання до самовдосконалення. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 



4. Вправа «Сильні і слабкі сторони» 

5. Вправа «Я—впевнена людина!» 

6. Релаксація «Мені приємно, коли...» 

7. Рефлексія 

 

Заняття 5  

Психологічний практикум. Виявлення акцентуацій з допомогою тесту-

опитувальника  ―Ваш тип характеру‖ (методика Шмішека) 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Діагностика на виявлення акцентуацій з допомогою тесту-

опитувальника «Ваш тип характеру» (методика Шмішека) 

5. Рефлексія  

 

Заняття 6  

Міні-тренінг спілкування «Я+інші» 

Мета: формувати у дітей навички ефективного спілкування. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Міні – тренінг  

3. Рефлексія  

 

Заняття 7 

Тема: Про типи темпераменту - «Чотири лицарі» 

Мета: ознайомити дітей з деякими специфічними рисами основних типів 

темпераменту; допомогти учням знайти дані риси у своїх знайомих, друзів і 

близьких; навчити враховувати індивідуально-психологічні особливості 

оточуючих у спілкуванні, диференціювати своє ставлення до кожного типу. 



Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Тренінг-вправа «Визнач темперамент». Мета: вчити дітей 

співвідносити темперамент із графічним зображенням. 

5. Рефлексія 

 

Заняття 8 

Психологічний практикум. Виявлення типу темпераменту за методикою Г. 

Айзенка «Ваш паспорт темпераменту» 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Діагностика на виявлення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка 

«Ваш паспорт темпераменту» 

5. Рефлексія 

 

Заняття  9 

Тема: Самооцінка – самосприйняття власного «Я» 

Мета: розкрити суть самооцінки як складової образу «Я», показати її вплив 

на організацію життя. За допомогою тестування допомогти глибше пізнати 

себе й викликати прагнення самовдосконалення. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Дослідження індивідуальних особливостей самооцінки учня 

5. Рефлексія 



 

Заняття  10 

Психологічний тренінг «Моя самооцінка» 

Мета: розкрити суть самооцінки як складової «образу Я», показати її вплив 

на організацію життя. Допомогти глибше пізнавати себе й викликати 

прагнення самовдосконалення. 

 

  Заняття  11 

Психологічний практикум: ―Екстраверт – амбаверт – інтроверт‖ 

Мета: вивчити та виявити типологічні психологічні особливості особистості 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Самодіагностика  за методикою Карла Юнга  на визначення типу 

психологічної особливості особистості 

5. Рефлексія 

 

Заняття  12 

Тема: Біоритм життєдіяльності – сова, голуб, жайворонок. 

Мета: вивчити та виявити біоритми життєдіяльності  особистості учнів. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Тест на визначення біоритму життєдіяльності учня. 

5. Рефлексія 

 

Заняття  13 

Тема: Перехресна іннервація - таємниця мозку. 



Мета: вивчити та виявити перехресну іннервацію мозку. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Самодіагностика на визначення перехресної іннервації мозку (тест 

«Праве чи ліве», тест психолога Джейна ) 

5. Рефлексія 

 

Заняття  14 

Тема: Безмовна поведінка людини. Міміка і жести. 

Мета:  розвиток  вміння розуміти іншу людину по міміці  обличчя. Навчити 

дітей розрізняти і порівнювати емоційні почування, визначати їх характер 

(добре, радісно, неприємно), тренувати в зміні негативних думок, формувати 

уміння виразити свій стан невербальними засобами. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Виконання практичних вправ  по малюнках  

5. Вправа «Міміка і стан людини» .Мета: навчити учнів виражати свій 

внутрішній стан мімікою та розуміти її. 

6. Вправа ―Жестові етюди‖ Мета: надати можливість учасникам знайти 

спільну мову на невербальному рівні. 

7. Гра – розминка «Розвиваємо міміку» 

8. Рефлексія 

 

Заняття  15 

Тема: Проект особистості.  Вивчи себе через психомалюнок. 

Мета:  надати можливість учням краще зрозуміти індивідуальні особливості 



через психомалюнок. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Проективний тест «Шість гранів характеру». 

4. Проективний тест «Дерево» » (методика Братана Шеллі) 

5. Рефлексія  

 

Заняття  16 

Тема: Проективна методика «Неіснуюча тварина» 

Мета:  надати можливість учням краще зрозуміти індивідуальні особливості 

через психомалюнок. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Проективний тест «Неіснуюча тварина». 

4. Рефлексія . 

 

Заняття  17 

Тема: Цікава психогеометрія 

Мета:  надати можливість учням пізнати свої індивідуальні особливості 

через психогеометрію. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Психогеометричний тест «Ось і вийшов чоловічок» (методика 

Г.Марасанова). 

4. Тест ―Психогеометрія Деллінгер‖ 

5. Рефлексія  



 

Заняття  18  

Тема: Психологія  кольору «Гармонія барв». 

Мета:  надати можливість учням пізнати свої індивідуальні особливості 

через психологію кольорів. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Самодіагностика «Кольори». 

4. Релаксаційна розминка  «Уяви колір». 

5. Рефлексія 

 

Заняття  19  

Тема: Таємниця твого імені. Що означає твоє ім’я? 

Мета:  поглибити знання  учнів щодо значення та таємниці особистого імені, 

історії його назви. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Гра-розминка «Моє  ім’я» 

4. Малюнок на тему «Моє  ім’я» 

5. Рефлексія. 

 

ІІ модуль  Пізнавальні процеси – 9 год. 

 

Мета: ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх 

корекції 

 

Заняття  20  

Тема: Мислення. Форми і види мислення.  



Психологічний практикум  «Розвиваємо мислення» 

Мета:  ознайомити учнів з основними мисленнєвими операціями: аналіз, синтез. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Виконання практичних вправ на розвиток логічного мислення. 

5. Домашнє завдання: підберіть логічні задачки для товаришів. 

6. Рефлексія. 

 

Заняття  21  

Психологічний практикум «Вивчаємо свій інтелект»  Тест загальних 

розумових здібностей А. Отіс Р. Леннон 

Мета: визначити розвиток та складову структуру інтелекту учнів.  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Виконання тесту  загальних розумових здібностей (А. Отіс Р. Леннон) 

4. Інтерпретація 

5. Рефлексія 

 

Заняття  22 

Тема «Анатомія» пам’яті. 

Мета:  ознайомити учнів з основними видами пам’яті , навчити їх розрізняти 

у собі та  виховувати свою пам'ять.  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Виконання прийомів мнемотехніки. 



5. Виконання практичних розвивальних вправ на розвиток пам’яті. 

6. Рефлексія.    

 

Заняття  23  

Психологічний практикум: Дослідження та вивчення розвитку пам’яті. 

Мета: вивчити особливості розвитку пам’яті учнів  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Дослідження смислової (логічної) пам’яті. 

3. Дослідження механічної пам’яті. 

4. Дослідження оперативної пам’яті. 

5. Дослідження образної пам’яті. 

6. Рефлексія. 

 

Заняття  24  

Тема: Увага увазі. 

Мета:  ознайомити учнів з основними властивостями уваги , навчити їх 

розрізняти у собі та  виховувати свою увагу.  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Виконання практичних розвивальних вправ на розвиток уваги 

5. Рефлексія 

 

Заняття  25 

Психологічний практикум: Дослідження та вивчення розвитку уваги 

Мета: дослідити та вивчити розвиток уваги  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 



2. Дослідження концентрації уваги (тест Торндайка) 

3. Дослідження об’єму  уваги (методика Шульте) 

4. Рефлексія 

 

Заняття  26  

Тема: Загадковий світ уяви. Види уяви. 

Мета:  ознайомити учнів з основними видами уяви , навчити їх розрізняти у 

собі та  розвивати свою уяву.  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Робота зі психологічним словником. 

3. Дидактичні ігри на  розвиток фантазії та уяви. 

4.  Рефлексія 

 

Заняття  27   

Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку уяви . 

Мета: дослідити та вивчити розвиток уяви 

 Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Діагностичний тест  Вільямса , П. Торренса на визначення творчого 

мислення та уяви   

3. Релаксація  ―Пробудження внутрішніх ресурсів‖ 

4. Рефлексія  

 

Заняття  28   

Тема: «Я» і мої здібності, задатки.  

Мета:  ознайомити учнів з основними видами здібностей , навчити їх 

розрізняти у собі; визначити тип здібностей учнів.  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 



2. Робота зі психологічним словником. 

3. Діагностичний тест «Здібності школяра». 

4. Вправа «Намисто унікальності» 

5. Рефлексія 

 

ІІІ модуль  Психогігієна особистості –8 год. 

 

Мета: ознайомити учнів з основними методами саморегуляції 

 

Заняття  29   

Тема: Стрес, депресія, тривожність. Як допомогти самому собі. 

Мета: розкрити суть стресу, депресії, тривожності. Навчити саморегуляції в 

стресових ситуаціях. Виявити показники чатування стресу  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Тест « Чи чатує на вас стрес ?» 

5. Проективний тест Енді Хайта «Чи схильні ви до стресу та депресії?» 

6. Рефлексія  

 

Заняття 30   

Тема: Вчимося  спілкуватися. Правила спілкування та  побудови діалогу. 

Визначення коефіцієнту комунікативності за допомогою тесту. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Мозковий штурм «Спілкування – це…» 

5. Тест на визначення коефіцієнту комунікативності.  



6. Рефлексія. 

 

Заняття 31   

Тема: Емоції, почуття.  Засоби керування  емоціями. 

Мета: вивчити поняття «почуття», «емоції» та форм їх переживання, 

практичне отримання знань, психодіагностика своїх психологічних 

особливостей; розвиток навичок діагностики емоційного стану іншої людини 

та вдосконалення навичок виявлення своїх почуттів.  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Вправа «Відгадай емоцію» 

5. Вправа «Тет-а-тет» 

6. Рефлексія . 

Заняття 32   

Тема: Методи саморегуляції. Релаксація. 

Мета:  розвиток в учнів навичок самовиховання та саморегуляції  

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником. 

4. Релаксація. 

5. Рефлексія. 

 

Заняття 33   

Тема: Спілкування без конфліктів. 

Мета:  формувати уявлення учнів про різні варіанти людського спілкування; 

учити уникати конфліктних ситуацій і своєчасно вирішувати їх, не 

допускаючи переростання в конфлікт; формувати конфліктну компетентність 



учнів, соціально схвалювані форми поведінки; виховувати шанобливе 

ставлення 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Робота зі психологічним словником 

4. Робота в групах  

5. Рольова гра «Контакти і конфлікти» 

6. Вправа «Світлофор » 

7. Рефлексія 

 

Заняття 34   

Тема: Світ  арт - терапії: допоможи собі сам. 

Мета: формування уявлення про себе; усвідомлення та вираження   своїх 

почуттів, особистого стану  мелодією, звуком, рухом, малюванням. 

Перебіг заняття: 

1. Ритуал привітання. 

2. Ознайомлення з темою. 

3. Арт-терапевтична вправа «Грані мого ―Я‖» 

4. Арт-терапевтична вправа «Карта  мого  внутрішнього   світу» 

5. Інформаційне повідомлення «Світ  арт - терапії: допоможи собі сам»  

6. Вправа з елементами танцетерапії «Роби як я». 

7. Рефлексія. 

 

Заняття 35   

Рефлексивний тренінг – підсумок «Я – це я, і це чудово» 

Мета: показати шляхи формування адекватної самооцінки як однієї з 

можливостей самореалізації кожної особистості. Розкрити глибинність 

«образу Я» та його вплив на організацію життя. Допомогти рефлексивно 

пізнавати себе й викликати подальше прагнення самовдосконалення. 



Підбиття підсумків роботи факультативу «Цікава психологія». 
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Додатки 

 

 

Заняття  1 

 

Соціально-психологічний тренінг 

―Пізнай себе через чарівний світ психології ‖ 

 

Мета:  

1.Розвивати соціально – комунікативні навички, почуття своєї значимості. 

2.Формувати у дітей навички ефективного спілкування. 

3. Зацікавити інформацією щодо чарівного світу психології. 

Структура тренінгу 

 

№ 

п/п 

Види робіт Орієнтовна 

тривалість 

вправи, хв. 

Ресурсне 

забезпечення 

1. Вітання 5  

2. Мозковий штурм ―Правила 

тренінгу‖ 

5 Фліп-чарт, 

плакат з 

правилами 

роботи 

3. Криголам «Знайомство»  5 Бедйжі, 

фломастери 

4. Вправа ―Не хочу хвалитися, 

але я...‖ 

10  



5 Робота в групах:  

―Спілкування – це...‖;  ―Якості 

та вміння, важливі для 

ефективного спілкування‖ 

15 2 плаката, 

маркери 

6. Вправа ―Чарівний стілець‖ 15  

7. Вправа – обговорення ―Мої 

враження від заняття‖ 

5  

 

Психолог: Доброго дня! Сьогодні  у нас перший день заняття психологічного 

факультативу  «Цікава психологія». Нам потрібно прикласти всі зусилля, 

щоб наш час перебування  пройшов змістовно та цікаво. Для початку  ми 

спробуємо  познайомитися. Для цього ми скористуємося психологічними 

вправами. Та перш ніж розпочати, слід виробити правила і постійно 

дотримуватися їх на тренінгах та заняттях.  

 

 

 

Правила : 

 БУТИ АКТИВНИМ 

 БУТИ ЩИРИМ 

 ДОВІРЯТИ ІНШИМ 

 МАТИ ПРАВО НА ПІДТРИМКУ 

 МАТИ ПРАВО НЕ 

ПОГОДЖУВАТИСЬ З ІНШИМИ 

 СЛУХАТИ НЕ ПЕРЕБИВАЮЧИ 

 БРАТИ УЧАСТЬ У ВСЬОМУ 

 ГОВОРИ ВІД СЕБЕ ОСОБИСТО 

 НЕ ПЕРЕГОВОРЮВАТИСЯ ІЗ 

СУСІДАМИ 

 НЕ КРИТИКУВАТИ 

 ВЧИТИСЯ ТА ПОДІЛЯТИ З 

ІНШИМИ СВОЇ ЗНАННЯ ТА 

ДОСВІД 

 ТУТ І ЗАРАЗ 

 ТОЛЕРАНТНІСТЬ 

 СПІВПРАЦЯ – ВЗАЄМОПОВАГА – 

ВЗАЄМОПОШАНА 

 СПІЛКУВАННЯ – 

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ 



 

Знайомство: Я пропоную розпочати тренінг зі знайомства. Будь ласка 

візьміть кольорові папірці та напишіть на них своє ім’я , приколіть на свій 

одяг. Тепер представимося таким чином, називаємо своє ім’я + називаємо 

якість характеру на першу літеру вашого імені, наприклад ―Мене звати 

Наталія – наполеглива‖    

 

Психолог: А тепер станемо всі в коло, я  буду промовляти вірш, а ви будете 

повторювати ті рухи, про які я буду казати: 

Наше коло, мов сім’я. 

Друзі ми: і ти і я. 

Повернись до друга вправо,  

Повернись до друга вліво. 

Ми – одна сім’я. 

Наше коло мов сім’я. 

Друзі ми: і ти і я. 

Посміхнись до друга вправо, 

Посміхнись до друга вліво. 

Ми – одна сім’я. 

Наше коло, коло  сім’я, 

Друзі ми: і ти, і я. 

Підморгни до друга вправо, 

Підморгни до друга вліво. 

Ми – одна сім’я. 

Наше коло, мов сім’я. 

Друзі ми: і ти, і я. 

Візьмись за руку з другом вправо, 

Візьмись за руку з другом вліво. 

Скажімо разом:  



―Ми – одна сім’я!‖  

(Вірш склала практичний психолог  

Могилянської СШ  Ільїна Іванна) 

Вправа ―Не хочу хвалитися, але я...‖ 

Кожний учасник по черзі називає своє ім’я та говорить фразу. Що 

починається зі слів: ―Не хочу хвалитися, але я...‖. Наприклад: ―Не хочу 

хвалитися, але я добре граю у футбол‖ . У вправі мають бути задіяні всі 

учасники. 

 

Робота в групах:  ―Спілкування – це...‖;  ―Якості та вміння, важливі для 

ефективного спілкування‖. 

 

Процедура проведення: тренінгові група ділиться на 2 підгрупи.  

В підгрупах обговорюються  завдання: І – ―Спілкування - ...‖, ІІ – ―Якості 

та вміння, важливі для ефективного спілкування‖ 

Тренінгові група ділиться на дві групи.  

 Після цього тренер узагальнює їх разом з дітьми.   Тренер має підвести 

дітей до висновку, як можна конструктивно вирішити будь-яку проблемну 

ситуацію за умов ефективного спілкування. 

 

Вправа ―Чарівний стілець‖ 

Хід вправи: 

Кожному учаснику пропонується висловити свою позитивну думку щодо 

учасника, який сидить на ―чарівному стільці‖.   

 

Вправа – обговорення ―Мої враження від заняття‖.



Заняття 4 

 

Тема: «Я» і мій характер 

Мета: сприяти самопізнанню особливостей характеру, своїх сильних і 

слабких сторін, формувати уміння виробляти бажані риси характеру, 

виховувати бажання до самовдосконалення. 

Перебіг заняття: 

 

Ознайомлення з темою. 

Що таке характер, здається, знають усі, і разом з тим — нічого певного. 

Кажуть: хороший характер або поганий; людина сильного характеру, 

безхарактерний; подолав свій характер, не зміг виховати характеру тощо. 

Характер — це своєрідна звична манера поведінки людини, в якій 

виявляється її ставлення до навколишнього світу. 

Характер тісно пов'язаний з вольовими якостями людини. Можна сказати, 

що характер — це сформована воля. 

Психологи називають волею напруження сил при зустрічі з перешкодою. 

Якщо немає боротьби, немає опору, немає і необхідності у вольових 

зусиллях. Давайте зараз ми з вами відкриємо робочий зошит і виконаємо з 

вправу «Сильні і слабкі сторони» .  

Вправа «Сильні і слабкі сторони» 

Усі учасники сідають у коло. Тренер роздає аркуші паперу і ручки. 

Учасники ділять аркуш вертикальною лінією навпіл і у лівій верхній частині 

ставлять знак «+», а у правій — «-», Під знаком «+» перелічують ті риси 

особистості, якими вони пишаються, те* що їм подобається в собі і що вони 

цінують у людях. Під знаком  

«-»  зазначають те, що їм  подобається в собі і людях. Бажано, щоб записів у 

лівій та правій частинах було порівну. 

Тоді всі зачитують свої записи вголос, обмінюються враженнями. 



Запитання для обговорення: 

• Які позитивні риси особистості учасників групи тобі сподобались? Чи є 

такі у тебе? 

• Яких рис ти хотів би набути, а яких — позбутися? 

 

Видатний художник Мікеланджело Буонаротті працював над фресками у 

Сікстинській капелі на риштованні, закинувши назад голову. Робота була 

тривалою і напруженою, вимагала неабияких фізичних зусиль. Це далося 

взнаки: митець протягом певного часу не міг опустити голову. Звичайні 

листи він читав, піднісши їх над головою. Однак жодної миті не пошкодував 

проте, що робив; його воля, спрямована до великої мети, допомогла побороти 

фізичні страждання. Майстер закінчив роботу. Відтоді минуло багато часу, а 

людство й досі із вдячністю згадує ім'я живописця, який створив шедевр. 

Дуже важливо в житті мати справжню велику мету і спрямовувати на її 

досягнення свою волю. 

Чи сильна у вас воля? Перевірте себе. Поставте собі мету, навіть 

найпростішу — наприклад, робити вранці зарядку, і прагніть будь-що 

досягти її. Тоді і дізнаєтесь, чи є у вас воля. 

Якщо коло інтересів людини обмежене, не виникає потреби для 

«включення» вольового апарату. У такому випадку корисно розширити коло 

своїх інтересів, завдяки яким виникатимуть цілі та прагнення досягти їх. А 

прагнення саме покличе на допомогу волю, змусить її працювати. 

Видатна російська актриса Гликерія Миколаївна Федотова в своїх 

спогадах розповіла, як її учитель Михайло Семенович Щепкін виховував 

волю у неї та в інших дітей-акторів. 

«Бувало, тільки розіграється молодь у крокет, Щепкін кличе їх на заняття. 

Важко кинути гру, не хочеться йти, але нічого не поробиш: треба! Нелегко 

одразу переключитися, увійти в атмосферу занять. Б'єшся, б'єшся, збираєш 

всю увагу, ніяк крокет з голови не викинеш. Нарешті, викинеш, роль піде. 

Тут Михайло Семенович відпустить. Але варто знову погратися — старий 



знову кличе займатися. Та це не було самодурством, деспотизмом. Щепкін 

тренував нашу волю, вчив нас керувати своїми бажаннями». 

Керувати своїми бажаннями може людина, котра здатна змусити себе 

працювати, сконцентрувати увагу, свої думки на певній справі. Цими 

якостями володіли видатні письменники Л.М.Толстой, Оноре де Бальзак, Д. 

Лондон та ін. 

Починати тренувати свою волю треба якомога раніше. Звичайно, 

виховання волі не зводиться лише до розв'язання цікавих задач. Щоб 

навчитися володіти собою, слід долати перешкоди на шляху до мети. 

Треба вчитися боротися з поганими звичками, перемагати їх за допомогою 

простого способу: оскільки це погано, буду робити навпаки! Тоді кожний 

день буде для вас днем перемоги над собою. 

В одному із своїх листів А. П. Чехов зауважував: «Ти пишеш, що заздриш 

моєму характеру. Мушу сказати тобі, що від природи характер у мене різкий, 

я запальний і таке інше, але звик стримуватися, бо розпускати себе порядній 

людині не до лиця». 

Як виховати в собі стриманість —один із елементів уміння володіти 

собою? Якщо ви запальні, намагайтеся щодня виконувати роль 

врівноваженої людини. Змусьте себе спокійно реагувати на неприємне не 

лише зовнішньо, а й у душі. У такій грі ви мимоволі перевтілитесь у того, 

чию роль граєте. Отже, поставте перед собою мету і намагайтеся обов'язково 

її досягти; ламайте погані звички за принципом «буду робити навпаки!»; 

живіть за правилом: не завдавати людям зла, неприємностей, а допомагати; 

виховуйте у собі бажані риси характеру «граючись» — перевтілюючись у 

людину, яка їх має...  

Вправа «Я—впевнена людина!» 

Учасники групи діляться на чотири підгрупи за умовою: «Уявіть, що ви 

зайшли до магазину, де продають солодощі (звертаючись до перших трьох 

учасників зліва, запитуєте, що б вони купили?)». Решта учасників повторює 



вибрані солодощі і групуються відповідно до запропонованого асортименту у 

підгрупи. 

Кожна підгрупа має зобразити певне правило формування особистості на 

аркуші А4 у довільній формі (схемою, блок-схемою, опорним конспектом 

тощо). 

Правило 1 

Уранці докладіть максимум зусиль, щоб вийти з дому в найкращому 

вигляді. Упродовж дня намагайтеся заглянути в люстерко, щоб переконатися, 

що у вас привабливий вигляд. Перед сном потіштеся собою. Ви найкращі! 

Правило 2 

Не зациклюйтесь на своїх фізичних вадах. Вони є у всіх. Адже більшість 

оточення або не помічає їх, або не знають, що вони у вас є. Щоменше ви 

думаєте про них, то краще почуваєтеся. 

Правило З 

Не будьте надто критичні до інших, якщо ви часто наголошуєте на вадах 

інших людей і така критичність стала для вас звичкою — її треба швидше 

позбутися. Отже, ви будете щоразу думати, що ваші одяг і вигляд — 

найкраща підстава для критики. Впевненості це не додає. 

Правило 4 

Пам'ятайте, що людям понад усе подобаються слухачі. Вам не обов'язково 

промовляти багато дотепних реплік, щоб привернути увагу та викликати 

прихильність. Слухайте уважно інших, вони поважатимуть вас. Говоріть 

переважно на тему, приємну для вашого співрозмовника, цікавтеся його 

справами та виявляйте щирий інтерес до його захоплень.  

Після закінчення кожна підгрупа презентує своє напрацювання. Учасники 

обмінюються думками про те, наскільки ці правила притаманні для них. 

Релаксація «Мені приємно, коли...» 

Кожен учасник по черзі проговорює запропонований вислів «Мені 

приємно, коли...» зі своїм закінченням. Можна урізноманітнити роботу, 



запропонувавши промовити кілька речень, змінюючи перше слово. На-

приклад, «Удома мені приємно, коли...», «У школі мені приємно, коли...», 

«Взагалі в житті мені приємно, коли...». 

Рефлексія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заняття  25 

 

Психологічний практикум: 

Дослідження та вивчення розвитку уваги 

Методика дослідження концентрації уваги 

(тест Торндайка) 

Мета: дослідити та вивчити розвиток уваги  

 

Методика дослідження концентрації уваги 

(тест Торндайка) 

Необхідний матеріал:  Секундомір, бланк тесту з тризначними 

цифрами, розміщеними у випадковому порядку. Бланк тесту 

підготовлюється для кожного досліджуваного на листі розміром 15х20 

см.  

 

Проведення дослідження: 

Дослідження проводиться індивідуально або колективно. При цьому 

потрібно користуватись індивідуальними бланками тесту. Перед початком 

роботи експериментатор зачитує інструкцію піддослідним: 

―Перед вами на бланку зверху записано 10 тризначних чисел, знизу 10 

стовпчиків подібних чисел. Ваше завдання – якнайшвидше знайти і 

підкреслити в нижніх стовпчиках ті числа, які розташовані у верхніх двох 

стовпчиках. Намагайтесь працювати швидко і не робити помилок‖.  

Якщо дослідження робиться колективно, то в інструкцію додають: 

―Закінчивши роботу – підніміть руку. Я повідомлю вам час, за який ви 

виконали завдання, а ви запишіть його в нижній частині бланку‖. При 

команді ―почали‖ запустити секундомір. При виконанні цієї роботи 



експериментатор фіксує час (сек.) виконання та помилки (кількість), які 

заносяться в таблицю. Спостерігаючи за виконанням роботи піддослідними, 

експериментатор стежить за тим, що переважає у оптанта – установка на 

швидкість чи на точність; впевненість у собі, перевіряє себе чи ні. Після 

закінчення тесту експериментатор збирає бланки тесту, на яких відзначені 

цифри та внизу помічений час, за який оптант виконав роботу. 

Бланк тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273   529   432   697   978   489   456   324   842   354 

923   576   873   345   648   563   754   382   364   786 

763   427   963   239   896   243   739   293   683   724 

728   498   759   438   583   234   825   546   597   734 

635   576   846   253   627   883   857   352   972   534 

932   645   942   524   393   624   678   945   782   283 

259   469   836   594   638   425   927   459   698   574  

859   357   795   376   654   389   742   589   835   492 

659   297   537   279   954   362   852   476   938   745 

673   248   349   867   953   472   863   285   796   372 

 

        

627               786 

782               476 

345               372 

852               293 

645               537 



Обробка результатів: 

Обробка  зводиться до того, що потрібно перевести показники часу 

(сек.) і помилки (кількість) у бали за допомогою таблиць 1, 2. далі 

визначається інтегральний показник успішності виконання (А) по 

формулі: 

А = Т – С, 

де: Т – час в балах з таблиці 1; 

      С – помилки в балах з таблиці 2. 

Після цього по таблиці 3 визначаємо рівень розвитку концентрації 

уваги та записуємо всі дані у протокол обстеження для кожного 

оптанта. 

 

   Таблиця 1                                           Таблиця 2 

                                                 

              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприклад: Якщо час виконання 150 сек. і допущено 2 помилки, то А = 24 – 

4 = 20. 

Кількість 

помилок  

С 

(бали) 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

6 12 

7 14 

8 16 

9 18 

10 20 

Час 

(сек.) 

Т 

(бали) 

110 26 

110 - 140 25 

140 – 170 24 

170 – 200 23 

200 – 230 22 

230 – 260 21 

260 – 290 20 

290 – 320  19 



Протокол обстеження 

 

№ Прізвище, 

ім’я 

Результати 

роботи 

Показник 

успішності 

оцінка Рівень 

розвитку 

концентрації 

уваги 

Час 

(сек.) 

помилки 

1. 

2. 

      

 

     

 

 

Таблиця 3 

 

Показник 

успішності  

(А) 

Шкала 

оцінок 

Рівень 

розвитку 

концентрації 

уваги 

19 – 21 1 Низький 

22 – 23 2 Нижче 

середнього 

24 3 Середній 

25 4 Високий 

26 5 Дуже високий 

 

Ця методика дозволяє також простежити стиль роботи 

піддослідного. Можна виділити три стилі: 

 систематичний ( піддослідний послідовно проглядає всі числа 

кожного ряду) 

 оптимальний (свідомо організовує і групує матеріал) 



 хаотичний (працює навмання)  

 

 

Методика дослідження об’єму  уваги 

(методика Шульте) 

Необхідний матеріал:  Секундомір, указка, 4 цифрові таблиці з 

числами від 1 до 25, які розміщені у випадковому порядку (таблиці  А1, 

А2, А3, А4) таблиці виготовляють на форматі А1, кожна таблиця 

розміром 30х30 см. 

 

Проведення дослідження: 

Методика розрахована на індивідуальне застосування, для цього при 

виконанні роботи одного з оптантів необхідно запросити для допомоги. 

Піддослідний сидить за столом. Експозиція таблиць проводить у фронтальній 

площині на рівні очей піддослідного на відстані 60 – 80 си. Таблиці подають 

в порядку їх номерів: А1, А2, А3, А4. Зміну таблиць слід проводити 

якнайшвидше і по можливості за рівні проміжки часу. Перед показом таблиці 

А1 зачитується інструкція: 

―Зараз вам будуть показані послідовно  4 таблиці з числами від 1 до 25 у 

кожній таблиці. Числа розміщені у кожній таблиці хаотично. Як тільки я вам 

покажу першу таблицю, ви повинні якнайшвидше знаходити в ній числа в 

порядку зростання ; починаючи з одиниці: 1, 2, 3, 4, і т. д. до 25. Ви повинні 

показати указкою і назвати вголос, голосно і чітко.‖ 

За допомогою секундоміра фіксується час переліку по кожній таблиці 

окремо, а також кількість і характер допущених помилок. Бажано фіксувати 

також затримки – відносно довгого пошуку того чи іншого числа (по 

секундоміру). Після закінчення досліду слід попросити піддослідного 

розповісти, як він виконував завдання.  

Психолога повинна цікавити стратегія роботи оптанта; працював він 

безсистемно чи за якимось алгоритмом; ділив він робоче поле на квадрати чи 



на якісь інші конфігурації; запам’ятовував він розташування чисел, 

наступних за знайденими, щоб виграти надалі в часі; відчував він труднощі, 

шукаючи якісь числа. 

Обробка результатів: 

 

В якості показника об’єму уваги тут використовується інтегральний 

показник успішності (А), який визначається за формулою : Азаг. = t1 + t2 + t3 

+ t4, де t,  t2, t3, t4 – час виконання завдання по кожній таблиці. 

Використання часу в якості побічного показника об’єму уваги базується 

на припущені про те, що чим більше об’єм уваги, тим більшу кількість 

об’єктів досліджуваний одночасно охоплює поглядом, отже тим менше часу 

він буде витрачати на пошук необхідних об’єктів. Однак час пошуку 

залежить і від інших властивостей уваги: розподілу, стійкості і концентрації, 

тому він лише приблизно характеризує об’єм уваги. Робити висновок 

потрібно з урахуванням цих властивостей. Оцінку рівня розвитку об’єму 

уваги визначають за рівнем інтегрального показника успішності (див. в  

таблицю критерій визначення оцінки об’єму уваги). 

                            Критерії визначення оцінки об’єму уваги 

 

Інтегральний 

показник 

успішності 

Оцінка  Рівень 

розвитку 

об’єму 

уваги 

275 – 236 сек. 1 Низький 

235 – 216 сек. 2 Нижче 

середнього 

216 – 176  сек. 3 Середній 

175 – 146 сек. 4 Вище 

середнього 



...< 145 сек. 5 Високий  

Протокол обстеження рівня об’єму уваги 
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Бланк тесту: 

                                                                

     Таблиця А1                                                  Таблиця А2                

21 12  7                                        1 20 

 6 15 17  3 18 

19  4 8 25 13 

24  2 22 10  5 

 9 14 11 23 16 

                              

 

                             Таблиця А3                                    Таблиця А4 

9 5 11                                    23 20 

14 25 17  1  6 

  3 21  7 19 13 

18 12 24 18  4 

 8 15  2 10 22 

22 25  7                                     21 11 

 6  2 10  3 23 

17 12 16  5 18 

 1 15 20  9 24 

19 13  4 14  8 



 

Рефлексія 

 

 

5 14 12                                     23  2 

16 25  7 24 13 

11  3 20  4 18 

21 15  9 17  6 

 8 10 19 22  1 



 

Заняття 34   

 

Рефлексивний тренінг – підсумок «Я – це я, і це чудово» 

Мета: показати шляхи формування адекватної самооцінки як однієї з 

можливостей самореалізації кожної особистості. Розкрити глибинність 

«образу Я» та його вплив на організацію життя. Допомогти рефлексивно 

пізнавати себе й викликати подальше прагнення самовдосконалення. 

 

Структура тренінгу 

 

№ 

п/п 

Види робіт Орієнтовна 

тривалість 

вправи, хв.. 

Ресурсне 

забезпечення 

1. Вступне слово. Вітання 5  

2.  ―Правила тренінгу‖ 5 Фліп-чарт, 

плакат з 

правилами 

роботи 

3. Очікування ―Берег Надій‖ 10  

4. Колаж «Скажи відверто..». 

 

15 Бланки, ручка  

5. Вправа на розвиток 

почуттєвого усвідомлення 

самого себе ―Напиши 

псалом‖ 

15 Плакат, липкий 

папір 

6. Рольова гра ―Колобок‖ 10  

7. Вправа з елементами 10 Терапевтична 



гештальтпсихології ―Я у світі‖ музика, папір, 

авторучки 

8. 

 

―Читай себе як книгу‖ 5 Проективний 

тест 

9. 

 

 

10. 

Вправа – аналіз ―Берег 

виправданих сподівань‖ 

 

Вправа – прощання   

5 

 

5 

Плакат , липкий 

папір 

 

 

І. Вступне слово. Вітання з членами групи. Організаційний момент. 

Тренер: Хто пам’ятає, про що ми з вами говорили на попередніх 

заняттях? Так про самооцінку, про ставлення до самого себе, про пізнавальні 

процеси. Сьогодні у нас рефлексивний тренінг, тобто аналітичний. Ми з вами 

зробимо аналіз про те, як чудово пізнавати себе та інших, сьогодні  ми 

продовжуємо працювати над цією темою. Станемо всі в коло. А тепер як 

завжди я  буду промовляти вірш, а ви будете повторювати ті рухи, про які я 

буду казати: 

Наше коло, мов сім’я. 

Друзі ми: і ти і я. 

Повернись до друга вправо,  

Повернись до друга вліво. 

Ми – одна сім’я. 

Наше коло мов сім’я. 

Друзі ми: і ти і я. 

Посміхнись до друга вправо, 

Посміхнись до друга вліво. 

Ми – одна сім’я. 

Наше коло, коло  сім’я, 

Друзі ми: і ти, і я. 



Підморгни до друга вправо, 

Підморгни до друга вліво. 

Ми – одна сім’я. 

Наше коло, мов сім’я. 

Друзі ми: і ти, і я. 

Візьмись за руку з другом вправо, 

Візьмись за руку з другом вліво. 

Скажімо разом: ―Ми – одна сім’я!‖   

 

ІІ. Правила тренінгової роботи.  

Тренер звертається до групи з питанням: ―Перед тим, як почати тренінг, я 

вам нагадаю  правила тренінгової роботи‖ . 

 

ІІІ. Вправа –очікування ―Берег Надій‖  

Мета: допомогти учасникам  усвідомити особисті очікування від заняття, 

скоректувати план роботи відповідно до очікувань. 

Тренер пропонує кожному учасникові заняття: 

1. Написати на картках-корабликах з клейкими папірцями 

кількома словами свої очікування від заняття. 

2. По черзі наклеїти їх на плакат із заздалегідь намальованою 

рікою на березі Надій, при цьому озвучуючи свої думки. 

 

ІV. Скажи відверто... 

Щоб наша робота була дедалі продуктивнішою, ми  на початку і відверто 

поділимося своїми враженнями про роботу психологічного факультативу 

«Цікава психологія». Які теми вам найбільше сподобалися? Що особливого  

вам надав психологічний факультатив?  Чи допоміг вам  факультатив  у 

самовдосконаленні та самовихованні особистості? У кожного з вас є 

можливість поділитися своїми відчуттями, розповісти про свої почуття й 



думки, що з'явилися на наших заняттях. 

 

V. Вправа на розвиток  почуттєвого усвідомлення самого себе ―Напиши 

псалом‖ 

Мета : методом активізації та стимулювання в учнів через творчу діяльність , 

через власне бачення світу виявити нестандартність мислення, гармонію 

душі. 

Хід виконання: 

Учасникам пропонується закінчити речення: 

 

Напиши псалом 

Я_________________________________________________ 

Я_________________________________________________ 

Я_________________________________________________ 

Я не..._____________________________________________ 

Я не_______________________________________________ 

Я не_______________________________________________ 

 Блаженний той, хто _________________________________ 

 Блаженний той, хто _________________________________ 

 Блаженний той, хто _________________________________ 

Він схожий на______________________________________ 

Він схожий на______________________________________ 

 Він схожий на______________________________________ 

Нечестивий  той, хто_________________________________ 

Нечестивий  той, хто_________________________________  

Нечестивий  той, хто_________________________________ 

Він схожий на______________________________________ 

Він схожий на______________________________________  

Він схожий на______________________________________ 



Бог обирає_________________________________________ 

Бог обирає_________________________________________  

Бог обирає_________________________________________ 

Бог не обирає_______________________________________  

Бог не обирає_______________________________________ 

Бог не обирає_______________________________________ 

Після того учасники зачитують свій псалом. 

 

VІ. Рольова гра ―Колобок‖ 

Мета: зняти втому та поповнити енергію, позбутися негативних емоцій. 

Хід вправи. 

Обираються ролі: дід, баба, Колобок, ведмідь, вовк, заєць, лиса.  Тренером 

розповідається казка. Кожен учасник в ролі має пробігти навкруги свого 

стільця двічі. Можна надати кожному учаснику репліку ―Ой!‖ ―Ай!‖ та ін. 

 

VІІ. Вправа з елементами гештальтпсихології та проективної методики 

―Я у світі‖ 

Мета: надати можливість учасникам через власні почуття, усвідомлення, 

описати образи з метою відчути себе, своє глибинне єство. 

Хід вправи: 

Учасникам пропонується уявляти дані тренером образи та описати 

усвідомлені почуття на папері. В кінці вправи тренер пояснює інтерпретацію. 

―Уявіть, будь ласка, що ви в лісі . Ретельно опишіть своє уявлення... 

Ліс ( це люди, які оточують вас. Ваше сприйняття про людей) 

Далі ви йдете по дорозі, опишіть яка вона... т.п. 

Дорога (життя) 

Ключ (вміння використовувати удачу) Чи візьмете ви ключ? Що будете з 



ним робити? 

Змія (ворог) 

Ведмідь ( ваші проблеми спілкування в соціальному середовищі) 

Галявина (це ваше уявлення про майбутнє) 

Лоша, кінь (це ваше уявлення про жінку/ чоловіка та ваша поведінка) 

Водойма (життєва енергія, ваше самовідчуття /погано, якщо описані 

каміння/) 

Хатина (мрії, намагання до затишку) 

Болото (перешкода, поведінка коли виникає на шляху перешкода при 

досягненні якої-небудь  мети) Назад дороги  немає, що ви будете робити? 

 

VІІІ. ―Читай себе як книгу‖ (проективний тест Енді Хайта ) 

Мета: Надати учасникам пізнати себе через проективну діагностику  

Психолог показує учасникам малюнки,  пропонує вибрати один малюнок  із 

трьох .  Після цього він зачитує інтерпретацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

І. Комплекси ( наскільки людина підвернена комплексам) 



 

 

Якщо ви обрали дзеркало  – ви, закомплексована людина 

Якщо корабель в морі – це оригінальна та сильна особистість, яка ніколи не 

комплексує. 

Роздоріжжя – людина, яка достатньо впевнена у собі, але в той же час цій 

людині завжди потрібна підтримка близьких людей, щоб не почати 

сумніватися у своїх можливостях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви обрали ніж – у вас присутня скрита агресія, але ви глибоко її 

ховаєте. Якщо ви колись проявляєте агресію, після цього ви дуже 

переживаєте, тому вам потрібно випускати  «жар» якось іншим засобом.  

Якщо ви обрали дитячу погремушку – ви інфантильні. Ви любите іноді 

ІІ. Темна сторона особистості 

1 2 3 



прибрехати, «пофантазувати». З іншої сторони ви можете проявляти 

байдужість до людей, які до вас дуже прив’язані.  

Якщо ви обрали гаманець – у вас дуже загострено відчуття власного «Я». 

Ви схильні щось собі привласнювати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви обрали банан – ви егоїстична людина. Ви не любите  кампанії. Ви 

намагаєтеся все робити на самоті. 

Якщо ви обрали виноград – ви вмієте цінувати та поважати думку інших, 

ділитися з усім, що у вас є. Ви любите спілкуватися, веселі кампанії, де ви 

можете проявити свою яскраву індивідуальність. 

ІІІ. Егоїзм ( визначення наскільки людина егоїстична) 

1 2 3 



Якщо ви обрали кавун – ви альтруїст. У вас сильний характер, щира душа, 

ви готові безкорисно робити усім добро. 

 

ІХ. Підбиття підсумків заняття. (письмовий аналіз) ―Берег виправданих 

надій‖ 

Оснащення: липкі аркуші, скотч, плакат. 

Хід вправи. 

Учасникам роздають липкі аркуші. Тренер дає інструкцію: ―Аркуші надані 

вам для того, щоб ви написали своє враження від тренінгу, або побажання 

щодо поліпшення нашої роботи або те, що сьогодні не сподобалось і чому. 

Після того як ви опишете свої враження, підійдіть до малюнка і наклейте свої 

листочки. 

 

Х. Прощання 

Учасники стають у коло, беруться за руки. 

Тренер: ―Закрийте будь ласка, очі і відчуйте руки один одного... Спробуйте 

уявити, що відчувають зараз люди, що тримають вас за руки... Уявіть, як 

потік енергії проходить по ланцюжку через руки, з‖ єднаючи  всіх нас... 

Подумки подякуйте всім за зроблену нами роботу... Відкрийте очі.. Дякуємо 

вам за участь... До зустрічі...‖ 

 

ПІСЛЯМОВА 

 

Прагнення до самореалізації та самовдосконалення існує стільки ж, 

скільки існує людство. Люди всі дужі різні, а кожна людина індивідуальна. У 

кожної людини є свої мотиви пізнання самого себе та змінювати себе. Перша 

умова будь-якого самовдосконалення – це прийняти себе таким, яким є 

насправді, сприйняти себе з усіма достоїнствами і недоліками, полюбити 



себе, і нарешті бути самим собою. Любити себе означає: бути вимогливим до 

себе, завжди працювати над собою, поважати себе, свою душу і тіло. 

Всі ми знаємо, що не менш цінним у нашому житті є здоров’я людини і 

саме життя. Відповідальне ставлення до здоров’я, збереження свого здоров’я 

та інших – найбільше, що може зробити людина для себе та оточуючих. 

Ніколи не зупиняйтеся самовдосконалюватися, пізнавати себе. Повірте в 

себе і завжди працюйте над собою.  

 


