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Пояснювальна записка. 

В умовах кризи сучасного суспільства та зміни морально-ціннісних 

установок зросло число підлітків, у яких з’являються проблеми, пов’язані з 

самопізнанням, самосвідомістю, підвищеною емоційною збудливістю. Саме в 

цьому віці дитина починає усвідомлювати себе як особистість із певними 

рисами, включену в систему міжособистісних взаємин.  

Зверненість підлітка на себе, усвідомлення себе як особистості, 

включеної в різноманітні людські взаємини, висуває на перший план 

спілкування з оточенням. Саме спілкування в різних ситуаціях набуває в 

підлітковому віці значення «головної справи», тобто провідної діяльності. У 

процесі самоспостереження та самовивчення він спочатку виділяє зовнішні, 

фізичні ознаки, потім якості, пов’язані з використанням тих чи інших видів 

діяльності, і, нарешті, особистісні якості, особливості власного внутрішнього 

світу. Такий аналіз стає для підлітка засобом організації своєї діяльності та 

взаємин з ровесниками й дорослими. 

Разом із тим, оскільки підліткам, крім знання законів, важливо 

усвідомлювати себе потрібними суспільству, мати життєві цілі, необхідно 

допомогти їм побачити, яким чином їх вибір може вплинути на подальше 

життя й успішність у професійній діяльності, знайти шляхи досягнення 

життєвих цілей, зацікавити їх в реалізації задуманого, навчити не 

відмовлятися від бажаного при невдачах, а продовжувати рухатися вперед. 

Конфлікти в підлітковому та юнацькому віці виникають як відповідь на 

неспроможність особистості реалізувати свої особистісні тенденції до 

самоактуалізації. Тому профілактика та подолання конфліктів можливі 

шляхом навчання людини способів самореалізації, які б стали джерелом 

особистісного зростання та позитивності Я-концепції, що в цілому сприятиме 

психологічному благополуччю підлітка або молодої людини.  



    Соціалізація полягає у засвоєнні індивідом соціального досвіду у 

вигляді норм, видів діяльності, форм спілкування та переведення цього 

досвіду у внутрішні, власні регулятори активності. До цих регуляторів 

належать мотиви, звички, настанови, стереотипи тощо.  Метою 

соціалізації є забезпечення включення особистості у соціальне середовище, 

створення умов для максимальної реалізації її психологічного потенціалу, 

спонукання до саморозвитку. У процесі соціалізації неповнолітній різною 

мірою, але неминуче проходить через життєві кризи, накопичення протиріч, 

можливо, через затримки й навіть зриви, болісні, спотворені форми 

самоствердження та визнання оточуючими. 

    Формами соціально-психологічної допомоги в роботі з підлітками є 

профілактика й корекція когнітивних розладів у формі вправ і ігор, що 

засновані на сполученні когнітивних і сугестивних компонентів, корекція 

емоційно-особистісних порушень тощо. Комплексні корекційні програми 

сприяють підвищенню рівня психічного розвитку підлітків, особливо у сфері 

індивідуальних якостей, однак мають один суттєвий недолік – вони 

застосовуються лише на тій стадії, коли дитина вже не приховує 

антисоціальної спрямованості своєї поведінки – паління, вживання 

алкогольних напоїв, сексуальні перверсії, дромоманія, суїцидальні спроби, 

дрібні крадіжки тощо. Ми ж вважаємо, що рання профілактика, тобто 

попередження девіантної поведінки може дати більш ефективний результат.  

Особливе місце в корекційній роботі слід приділяти навчанню підлітків 

навичкам позитивного спілкування, взаємодії з іншими членами соціуму, 

вмінню вирішувати конфлікти, слухати та розуміти інших, дотримуючись 

соціальних норм і правил. 

Звичайно, що корекційну роботу з підлітками потрібно будувати не як 

просте тренування вмінь і навичок, не як окремі вправи по вдосконаленню 

психологічної діяльності, а як цілісну усвідомлену діяльність. Тому 

соціально-психологічні тренінги доповнюються ретельною роботою по 

формуванню кола інтересів підлітка на основі особливостей його характеру і 

здібностей. 

Програма, яку подано нижче, сприятиме соціалізації дітей, які зазнають 

труднощів у перехідному віці; формуватиме впевненість у собі; навчить 

способів реагування в різних життєвих ситуаціях; активізує процес 

самопізнання і саморозкриття підлітків; розширить знання неповнолітніх у 

області права; розвиватиме навички спілкування з оточуючими людьми. 

Завданням даної програми є активізувати процес самопізнання, 

розвинути та зміцнити впевненість у собі, комунікативні здібності і навички 

спілкування, сформувати адекватну самооцінку; допомогти знайти шляхи 



досягнення життєвих цілей, навчити не відмовлятися від бажаного при 

невдачах. 

 

Методичні вказівки щодо організації занять 

Групові заняття проводяться класними керівниками, психологами і 

соціальними педагогами загальноосвітніх закладів, програма може бути 

включена до варіативного курсу «Основ здоров’я».  

Цільова група: учні 8 ,10 класів загальноосвітніх закладів. 

Кількість учасників: від 10 до 15 учнів. 

Організація занять: кожне заняття розраховане на одну академічну 

годину, один раз на тиждень. Заняття проводяться в приміщенні, яке має 

достатню площу для проведення динамічних вправ. Всього 35 занять. 

Вимоги до ведучих: ведучі повинні працювати за спеціальностями 

педагог, психолог, соціальний педагог, юрист і мати достатньо досвіду в 

проведенні групових занять. Крім того, дотримуватися наступних правил: 

1. Приймайте себе, кожного члена групи й групу загалом такими, 

якими є. 

2. Правила тренінгу напрацьовуються дітьми й вивішуються на 

кожному занятті. 

3. Ігри повинні сприяти згуртуванню групи і мати пізнавальне 

значення. 

4. У грі повинні брати участь усі охочі, однак нічого не нав’язуйте й 

не вимагайте. Завжди будьте готові прийти на порятунок. 

5. Сприймайте інтелектуальний зміст і емоційний настрій, 

наділяючи їх однаковими ступенями значущості. 

 

Кожне заняття має свою структуру і включає в себе наступні види 

вправ і форм групової роботи, представлені в певній послідовності: 

1.  Вправи-активатори, які використовуються для створення 

доброзичливої робочої обстановки і зняття психологічних бар’єрів у 

спілкуванні. 

2. Обговорення в проміжках між заняттями того, що відбувається, 

спрямоване на аналіз змін у поведінці підлітків. 

3. Розминка у вигляді гри або вправи, яка сприяє включенню в 

групову роботу. 

4. Теоретичні відомості, необхідні для виконання певної роботи. 

5. Вправи, спрямовані на формування адекватної самооцінки. 

6. Вправи, призначені для розвитку здібностей планування 

поведінки й аналізу ситуацій з прогнозом їх вирішення. 

7.  Вправи, які сприяють формуванню позитивних життєвих цілей і 

розвитку мотивації для їх досягнення. 



8. Групові дискусії й мозкові штурми як спосіб розвитку здатності 

до аналізу й прогнозуванню ситуацій. 

9. Інформаційно-правова частина, спрямована на засвоєння 

правових знань. 

10. Рефлексія – підведення підсумків заняття, отримання зворотного 

зв’язку між учасниками й тренерами. 

 

Рекомендації щодо роботи з програмою  

для успішного проведення заняття: 

► чітко усвідомлювати мету та завдання окремого заняття й програми  

взагалі; 

► акцентувати увагу на значущості проблеми, уважно слухати 

учасників; 

► створювати атмосферу доброзичливості та довіри для обміну 

думками і досвідом, з’ясовувати та дотримуватися інтересів учасників; 

► дбати про додержання встановлених правил; 

► зберігати впевненість у собі, бути спокійним і відкритим для будь-

якої інформації; 

► ставити відкриті запитання (такі, на які не можна відповісти „так” 

або „ні”); відповіді на них дадуть змогу отримати цінну інформацію; 

► погоджуватись із правом учасників на захист власної думки, 

дозволяти їм обирати власний тип дії; 

► дякувати учасникам за те, що вони поділилися своєю думкою. 

Основні цілі курсу: 

 активізувати процес самопізнання; 

 розкрити механізми і закономірності ефективного спілкування; 

 сприяти розвитку емпатії; 

 розвиток навичок уникання стресових ситуацій; 

 допомогти учням опанувати психологічні методи досягнення 

мети; 

 розвинути та зміцнити впевненість у собі; 

 розвивати готовність до життєвого самовизначення. 

 

Результативність 

 набуття стійких навичок конструктивного спілкування; 

 навички емпатійного слухання; 

 уміння творчо вирішувати конфліктні ситуації; 

 уміння розуміти самого себе та інших; 

 уміння ставити перед собою близькі та далекі цілі, намагатися їх 

досягати. 



З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів 

вивчення предмету «Самопізнання та соціалізація підлітків» є показник 

практичного застосування набутих умінь. 

Оцінюючи знання та вміння використовується залікова система: 

«зараховано» - «незараховано». 

Ключові слова: адаптація, акцентуація, вчинок, десоціалізація, 

девіація, егоцентризм, емпатія, емоції, життєва позиція та життєва 

перспектива, індивідуальність, конфлікт, комунікативні бар’єри, 

конформність, лідер, міжособистісне спілкування, мотив, підліток, 

психологічний вплив, превентивне виховання, регресія, рефлексія, 

самооцінка, самосвідомість, соціальна адаптація, стрес, страх, статус, 

тривожність, учинок, фрустрація, характер, ціннісні орієнтації, «Я-

концепція».  

 

Зміст навчального  курсу 

Розділ І. «Спілкуємось із задоволенням» (11 год.) 

Розвиток у підлітків навичок спілкування, осмислення і вираження своїх 

почуттів, розуміння й прийняття почуттів оточуючих людей, активізація 

механізмів самопізнання і самовираження. 

Розділ ІІ. «Практичне  право» (12 год.) 

Підвищення відповідальності за власну поведінку, розвиток 

самосвідомості, саморегуляції і здатності до планування вчинків. 

Розділ ІІІ. «З упевненістю в майбутнє» (12 год.) 

Формування здібностей до самопізнання, саморозвитку та самореалізації, 

розвиток мотивації до досягнення позитивних життєвих цілей. 

 

 

 

Тематичне планування 

№ Розділи, теми Кількість годин  



Теоретичн

і заняття 

(лекція, 

семінар) 

Практичні 

заняття 

(практикуми

, дискусії, 

рольові 

ігри) 

Усьог

о 

Розділ І. «Спілкуємось із задоволенням» (11 год.) 

1. 

Вступ до курсу. Поняття про 

спілкування. Види та засоби 

спілкування. 

1  1 

2. Самооцінка. Параметри самооцінки.  1 1 

3. 

Соціальні ролі людини. Позиції 

спілкування: «над», «під», «на 

рівних». 

 1 1 

4. 
Сторони спілкування. Механізми 

взаєморозуміння. 
1  1 

5. Емпатія. Рефлексія.  1 1 

6. 
Способи спілкування. Розвиток 

комунікативних умінь і навичок. 
 1 1 

7. 
Бар’єри в спілкування. Психологічні 

захисти. 
1  1 

8. 
Риси характеру  та їх роль у 

спілкування з оточуючими.  
1  1 

9. 
Позиції спілкування. Стосунки під 

час спілкування. 
1  1 

10. 
Мистецтво розмовляти. 

Маніпулювання. Ефекти прийняття. 
 1 1 

11. Усвідомлення себе як особистості.  1 1 

Розділ ІІ. «Практичне  право» (12 год.) 



12. 
Конвенція про права дитини і 

законодавство України. 
 1 1 

13. 
Правова відповідальність 

неповнолітніх. 
1  1 

14. 

Конфлікт. Способи вирішення 

конфлікту. Правова відповідальність 

за наслідки конфлікту. 

 1 1 

15. Права та обов’язки батьків.  1 1 

16. Відповідальність у натовпі.  1 1 

17. Підсумкове заняття за І півріччя.  1 1 

18-

19. 
Розвиток навичок упевненої відмови. 1 1 2 

20-

21. 

Статеві відносини. Наслідки та 

відповідальність. 
1 1 2 

22. 
Основні закони України, як і ким 

вони встановлюються. 
1  1 

23. 
Творча робота «Портрет сучасного 

підлітка» 
 1 1 

Розділ ІІІ. «З упевненістю в майбутнє» (12 год.) 

24. 
Психологічний простір. 

Встановлення дистанції. 
1  1 

25. 
Формування позитивної позиції в 

суспільстві. 
 1 1 

26. Розвиток навичок самопрезентації.  1 1 

27. 
Сильні та слабкі сторони 

особистості. 
1  1 

28. 
Життєві цілі особистості. Розвиток 

мотивації. 
 1 1 



29. 
Прогнозування і подолання життєвих 

перепон. 
 1 1 

30. Семінар - практикум.    1 

31. Уявлення про час. 1  1 

32. Уміння планувати свої справи.  1 1 

33. Мої  ресурси.  1 1 

34. Створення образу «Я-майбутнього»  1 1 

35. Підсумковий  урок із курсу 1  1 

 

КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

ЗА ПРОГРАМОЮ“САМОПІЗНАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКА 

”.  

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

 

І 

Початковий 

1 

Учень сприймає матеріал теми та виконує завдання лише 

на частковому рівні; користується дуже обмеженим 

понятійно-термінологічним запасом у процесі розповіді, 

небагатослівно, переважно однозначно (фрагментарно) 

описує психічні явища; виявляє найелементарніший 

розвиток мислення; відтворює незначні фрагменти 

тематичного матеріалу після кількаразового пояснення 

вчителя. 



2 

Учень володіє незначною частиною тематичного 

матеріалу; частково відтворює матеріал тільки після 

детального пояснення вчителя; понятійно-

термінологічний, словниковий запас в основному 

дозволяє викласти думку на елементарному рівні 

(домінують розрізнені судження). 

3 

 Учень розуміє незначну частину тематичного 

матеріалу; користується обмеженим понятійно-

термінологічним запасом, відтворює матеріал лише з 

опорою на пояснення та зразок вчителя (переважає 

повторення суджень вчителя). 

 

ІІ 

Середній 
4 

Учень здатний сприймати та інтерпретувати психічні 

явища на репродуктивному рівні, але не завжди розуміє 

глибокої їх суті; послуговується небагатим словниково-

термінологічним запасом, відтворює матеріал на рівні 

сукупності окремих суджень; застосування знань і умінь 

задовільне і потребує значної допомоги вчителя. 

5 

Учень може відтворити основний зміст навчального 

матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; 

демонструє небагатий словниково-термінологічний запас; 

розповідає матеріал на рівні сукупності суджень із 

використанням окремих пояснень на поставлені питання. 

Мислення активізується слабо. Може під керівництвом 

учителя використовувати матеріал на практиці, але без 

переносу у змінені ситуації. 

6 

Учень здатний сприйняти та зрозуміти значну частину 

тематичного матеріалу з основ психології, але має 

недостатньо сформоване мислення, не завжди послідовно 

та логічно характеризує окремі психічні явища, потребує 

уточнень і додаткових запитань. Учень виявляє знання і 

розуміння основних тематичних положень, але не завжди 

вміє самостійно зробити аналіз, висновок. 



ІІІ 

Достатній 

7 

Учень повністю розуміє та усвідомлює тематичний 

матеріал, здатний самостійно його відтворити, дає 

загальну характеристику психічним феноменам (сутність, 

прояви, ознаки, приклади). Судження аргументуються, 

з’являються окремі аналогії, асоціації. Мислення 

достатньо розвинуте. Здатний узагальнити матеріал з 

допомогою вчителя. 

 Володіє основним програмно-тематичним 

матеріалом, але знання недостатньо стійкі. Допускає 

незначні термінологічні помилки. 

 

8 

Учень здатний значною мірою самостійно опановувати 

матеріал теми, повністю розуміє та усвідомлює його, 

здатний узагальнювати та систематизувати його за 

допомогою вчителя; демонструє достатній понятійно-

термінологічний запас, свідомо користується ключовими 

поняттями і термінами. Мислення достатньо розвинуте (у 

поясненнях застосовуються аналогії, асоціації), але воно 

стандартне, бракує власних висновків, узагальнень, 

прикладів. 

 

 

9 

 Учень оперує основним навчальним матеріалом, 

викладаючи його в розгорнутому і згорнутому вигляді, 

здатний узагальнювати та систематизувати набуті знання, 

самостійно аналізувати психічні феномени і робити 

власні нескладні висновки та наводити деякі приклади на 

підтвердження своїх думок. Мислення достатньо 

розвинуте (формулюються окремі висновки та 

узагальнення). Але може допускати несуттєві неточності 

у використанні спеціальної термінології чи в оформленні 

своїх роздумів, які потребують зауважень, корегування. 

 

ІV 

Високий 

10 

 Учень глибоко розуміє та усвідомлює тему в межах 

програми, має міцні інтегровані знання, користується 

адекватною термінологією, самостійно використовує 

матеріал у практичній діяльності, робить висновки, 

висловлює власне ставлення. Мислення достатньо високо 

розвинуте, що дозволяє учневі застосовувати образні 

аналогії, порівняння, узагальнення, конкретизацію, 

самостійно інтерпретувати приклади з життя. Незначні 

неточності, які трапляються при аргументації власних 

думок може самостійно виправляти. 

 
11 

Учень глибоко розуміє та усвідомлює тематичний 

матеріал в межах програми, намагається самостійно 

збагачувати набуті знання; широко користується 



спеціальною термінологією відповідно до програмних 

вимог; аргументує власні висновки, твердження, ілюструє 

їх прикладами; вміє використовувати знання, уміння і 

здібності у нових творчих завданнях, інтерпретує 

психічні факти у їх взаємозв’язках. Мислення високо 

розвинуте, характеризується елементами світоглядних 

узагальнень. 

 

12 

Учень має ґрунтовні, усвідомлені знання з основ 

психології, здатний аргументовано пояснювати, 

аналізувати психічні факти та самостійно і творчо, 

нетипово застосовувати здобуті знання, вміння і навики 

для конструктивного вирішення проблем розвитку 

здібностей та у процесі самовиховання. Широко 

використовує між предметні зв’язки. 
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