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Пояснювальна записка 

 

Національна доктрина розвитку освіти визначає головну мету 

державної освітянської політики: створити „умови для розвитку, 

самоствердження та самореалізації особистості протягом життя”, особистості 

гнучкої, мобільної, адаптивної, незалежної, демократичної, спроможної 

творити своє майбутнє, змінювати оточуючий світ. Але сьогодні рівень 

поінформованості випускників загальноосвітніх закладів в багатьох сферах 

знань виявився настільки високий, що молодим людям досить складно 

розібратись в цьому потоці, вибрати те, що є найдоцільнішим в певній 

життєвій ситуації. Знання, отримані на уроках, часто так і залишаються на 

рівні інформації, прикладного значення якої учні не розуміють, не вміють її 

критично оцінювати, аналізувати, робити висновки, „приміряти” до ситуацій 

повсякденного життя.  

Завдання сучасної школи - не лише передати учню інформацію, а й 

сформувати його компетенцію – загальну здібність, яка базується на знаннях, 

досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття 

компетентності не зводиться лише до знань та навичок, а належить до сфери 

складних умінь особистості (С. Подмазін). В процесі особистісного розвитку  

кожен створює свою неповторну картину світу, формує своє особисте 

життєве середовище, в якому буде зручно, комфортно. Банальний вислів 
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„людина – творець своєї долі, свого життя” насправді істина, що не підлягає 

обговоренню. 

Формування особистості – процес складний, багатогранний. Але він 

потребує не лише постійного цілеспрямованого впливу з боку формуючих 

факторів, а, - і це в першу чергу, якщо ми говоримо про особистісний 

розвиток юнаків та дівчат, - і самовдосконалення, саморозвитку, 

самовиховання, тобто невпинної роботи над собою, над своїм ростом, 

прагненням до вершини, до повної особистісної самореалізації. 

Програма „Психологія особистісного вдосконалення” ставить за мету 

формування у юнаків та дівчат життєво необхідних знань, практичних умінь і 

навичок, особистісних цінностей, ідеалів, переконань які сприятимуть 

особистісному становленню та розвитку, допоможуть розібратись в складних 

життєвих ситуаціях, зробити усвідомлений вибір, навчитись керувати своїм 

життям і стати його повноправним хазяїном. 

Завдання курсу: 

- допомогти  старшокласникам краще зрозуміти себе, оцінити свої 

зовнішні та внутрішні якості, особистісні характеристики; 

- навчити оцінювати власну поведінку, визначати власну позицію в 

системі життєвих цінностей; 

- сформувати навички ефективного спілкування з оточуючими, 

толерантного ставлення до них; 

- сприяти формуванню навичок самоорганізації, свідомої побудови 

професійної та життєвої траєкторії; 

- підвищити інформаційний та культурний рівень, навчити 

диференційовано ставитись до знань; 

- розширити та поглибити світогляд, сприяти формування в учнів 

відчуття себе частиною людської спільноти, частиною світу. 

Факультативний курс призначений для роботи з учнями 10-11 класів 

загальноосвітньої школи. Курс складається з восьми розділів, спрямованих 
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на формування базових життєвих компетентностей, визначених в процесі 

попереднього опитування учнів, їх батьків та педагогів, а саме:  

особистісна компетентність, 

інтелектуально-пізнавальна (когнітивна) компетентність, 

соціальна компетентність, 

еколого – валеологічна компетентність, 

сімейно-побутова компетентність, 

професійно – трудова компетентність, 

полікультурна компетентність, 

життєтворча компетентність. 

Усі розділи пов’язані між собою, разом з тим кожен з них має свою 

мету і завдання. Теоретичний матеріал підкріплюється практичними 

заняттями. Використовуються найрізноманітніші форми і методи роботи: 

рольова та демонстраційна гра, дискусія, творча робота,   само- і 

взаємопрезентація, психодіагностика, розвиваюча вправа, тематичне 

малювання, твір-мініатюра, колаж, етюд, бесіда, мозковий штурм, 

анкетування, робота в парах тощо. На початку вивчення курсу 

передбачається вхідне анкетування (анкета „Рівень сформованості життєвих 

компетентностей”). 

Тривалість заняття – 45 хвилин (1 навчальна година). Програма 

розрахована на 70 навчальних годин: одна година на тиждень протягом 

навчання у 10 та 11 класах. Оцінювання здійснюється у формі 

недиференційованого заліку за результатами вивчення кожного розділу. 

Наприкінці роботи за програмою планується проведення підсумкового 

анкетування, яке дозволить відслідкувати зміни в особистісному розвитку 

кожного учня. 

Теоретичний і практичний матеріал, представлений у програмі,  

пройшов апробацію під час проведення заходів навчального та виховного 

характеру, в ході роботи в просвітницьких програмах і отримав високу 
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оцінку з боку учнів та інших учасників навчально-виховного процесу ДНВК 

№119.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма факультативного курсу  

„Психологія особистісного вдосконалення” 

 (35 годин, 1 година на тиждень, з них 6 годин резервних) 

 

10 клас 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Вступ (1 год.).  

Мета: познайомити учнів з психологією як 

наукою, зі структурою курсу, 

особливостями організації занять.  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Визначення поняття „психологія”.[14, 42] 

Історія виникнення психології як науки. 

Сучасна психологічна наука та її галузі. 

Завдання психології. Місце та роль 

психологічних знань в повсякденному 

житті людини. Психологічна наука в 

Україні. „Житейська психологія”. 

 

 

 

Дає визначення поняттю 

„психологія”. Знає предмет її 

вивчення та завдання. Називає 

галузі психологічної науки. 

Усвідомлює роль психології в 

повсякденному житті людини. 

Уміє пояснювати прислів’я, 

приказки, примовки з 

психологічної точки зору. 

Володіє інформацією про 
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Психологізм народної мудрості (прислів’я, 

приказки, казки, пісні тощо). 

Знайомство зі структурою курсу, 

особливостями організації занять. 

Практична робота: анкета „Рівень 

сформованості життєвих компетентностей” 

Поняття для засвоєння: психологія, 

галузі психології 

Домашнє завдання: підготувати матеріал 

для проведення вправи „Грані моєї 

особистості”. [47] 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя 

структуру і особливості 

викладання курсу 

Розділ І. Неповторний світ особистості  (8 годин) 

Тема 1. Особистість та її структура  (1 

година) 

Мета: дати визначення основних понять 

теорії особистості, розширити розуміння 

ролі біологічного і соціального в процесі 

формування особистості, познайомити з 

сучасними уявленнями про структуру 

особистості. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Визначення понять „людина”, „індивід” 

„особистість”, „індивідуальність”. Фактори, 

що впливають на формування і розвиток 

особистості. Співвідношення біологічного і 

соціального в процесі формування 

особистості. Історії Мауглі і Тарзана, 

 

 

 

 

 

Дає визначення наведеним 

поняттям, розуміє відмінності 

між ними. Уміє зробити 

висновок про роль 

спадковості, навчання і 

виховання у формуванні 

особистості. Узагальнює 

інформацію про особливості 

основних вікових періодів у 

житті людини. Усвідомлює і 

характеризує  свою 
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Амала і Камала, дослід царя Акбара, „дикі 

люди”. Вікова періодизація розвитку 

особистості. Уявлення про особистість у 

вітчизняній психології. Самосвідомість 

особистості. Компоненти „Я”-образу”: 

когнітивний, емоційно-оцінний, 

поведінковий. Структура особистості  за 

Л.С. Рубінштейном: „Я хочу”, „Я можу”, 

„Я є”. [4, 10, 14, 15, 21, 41, 42, 43, 47, 61, 62, 

85, 86] 

Практична робота: вправа „Грані моєї 

особистості”, вправа „10 Я”. 

Поняття для засвоєння: індивід, 

особистість, індивідуальність. 

Домашнє завдання: вправа „10 „Я”, 

підготувати презентацію „Моє захоплення” 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

особистісну  неповторність. 

Аналізує структуру власної 

особистості.  

Тема 2. „Я хочу”: потреби, інтереси та 

спрямованість особистості (2 години) 

Мета: показати, що в основі активності, 

будь-якої діяльності людини лежать її 

потреби, які зумовлюють інтереси і 

спрямованість особистості. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Потреба як головне джерело активності 

людини. Види активності. Мотиви 

діяльності і мотиваційна сфера особистості. 

 

 

 

 

 

Розуміє, що в основі будь-якої 

діяльності лежить потреба. 

Називає види потреб. Володіє  

знаннями про ієрархію потреб 

і взаємозалежність між ними. 

Пояснює зміст поняття 
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Види потреб. Піраміда потреб А. Маслоу. 

Потреби реальні та ілюзорні. Інтереси і 

нахили. Види інтересів. Спрямованість 

особистості та її складові. [4, 10, 14, 15, 21, 

41, 42, 43, 47, 61, 62, 85, 86] 

 Практична робота: тематичне 

малювання  „Спрямованість моєї 

особистості”, методика „Визначення 

соціальної спрямованості особистості” 

(Д.Голланд) [51], Методика діагностики 

рівня задоволення основних потреб.  

Поняття для засвоєння:   потреби, 

мотиви, інтереси, нахили, спрямованість 

Домашнє завдання: підготувати розповідь 

„Моє захоплення” 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя, обмін думками, творча 

робота, психологічна діагностика 

„спрямованість”, називає 

складові. Знає свої інтереси і 

нахили, дає їм оцінку, робить 

висновки щодо особистої 

спрямованості. Усвідомлює 

свою індивідуальність, 

неповторність. 

 

 

 

Тема 3. „Я можу”: задатки і здібності. (2 

год.) 

Мета: надати уявлення про задатки та 

здібності особистості, про їх роль у 

навчанні та самореалізації; познайомити з 

індивідуальними особливостями розвитку 

здібностей. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Визначення понять. Задатки як природна  

передумова розвитку здібностей. 

Потенційні та актуальні здібності. 

 

 

 

 

Розуміє роль задатків у 

розвитку здібностей, 

усвідомлює значення навчання 

і виховання у процесі 

становлення здібностей. 

Пояснює відмінності між 

рівнями розвитку здібностей. 

Володіє інформацією про 
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„Художники” і „мислителі”. Структура 

здібностей. Якісні і кількісні 

характеристики здібностей. Рівні 

здібностей: обдарованість, талант, 

геніальність. Творчі здібності. Парадокси 

здібностей: цікава інформація про відомих 

людей. Здібності і вибір професії. [4, 10, 14, 

15, 21, 41, 42, 43, 47, 61, 62, 85, 86, 102] 

Практична робота:  „Вивчення власних 

здібностей”  (методика Іллічової, методика 

О. Лука „25 окружностей”, експрес-

діагностика „Художник” чи „мислитель”?”) 

Поняття для засвоєння: задатки, 

здібності, обдарованість, талант, 

геніальність, креативність. 

Домашнє завдання:  зробити висновки за 

результатами індивідуальної діагностики 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя, практична робота, 

психодіагностика 

особливості власних 

здібностей. Називає показники 

творчого мислення. Робить 

висновки стосовно 

індивідуальних відмінностей в 

розвитку здібностей і їх ролі у 

професійному становленні і 

самореалізації. [] 

Тема 4. Темперамент і характер: стержневі 

особливості особистості (2 години) 

Мета: надати інформацію про характер і 

темперамент, розширити знання щодо 

індивідуальних особистісних особливостей. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Визначення понять. Загальне поняття про 

темперамент і характер. Історія вчення про 

темперамент: Гіпократ, Гален, Е.Кречмер, 

 

 

 

 

 

Знає основні поняття теми. 

Називає типи темпераменту і 

уміє їх охарактеризувати. 

Наводить приклади з життя 

відомих людей, чиї 
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К. Юнг, І.П. Павлов. Характеристика типів 

темпераменту. Темперамент і діяльність. 

Сумісність темпераментів. Характерологія. 

Структура характеру. Основні властивості 

характеру. Особливості характеру та 

прогнозування поведінки людини. Звички. 

Розвиток характеру. Самовиховання. [4, 14, 

21, 41, 42, 43, 47, 48, 53, 57, 61, 62, 67, 78, 

91] 

Практична робота:  „Вивчення 

індивідуальних особливостей темпераменту 

і характеру”: типологічний опитувальник 

Г.Айзенка (підлітковий варіант), експрес-

опитувальники оцінки окремих рис 

характеру. Вікно Джогаррі. 

Поняття для засвоєння: характер, 

темперамент, типи темпераменту, 

самовиховання. 

Домашнє завдання: міні-твір за 

результатами психодіагностики „Хто я? 

Який я?” 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  само діагностика, 

практична робота, самоаналіз 

поведінкові реакції пояснюють 

домінування певного типу 

темпераменту. Пояснює 

сумісність і несумісність 

темпераментів в діяльності. 

Називає основні властивості 

характеру, знає його 

структуру. Знає свою формулу 

темпераменту, риси свого 

характеру. Аналізує свою 

поведінку та планує 

вдосконалення і розвиток 

окремих рис. 

Тема 5. Емоційний світ особистості (1 

год.). 

Мета: розширити знання учнів про емоції 

та почуття, надати інформацію щодо 

способів керівництва власними емоційними 

станами, стресовими ситуаціями. 

 

 

 

 

Розуміє зміст і значення 

основних понять, дає їм 
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Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Поняття про емоції та почуття. Фізіологічні 

основи емоцій. Зовнішні прояви емоцій. 

Основні класифікації емоцій. Індивідуальні 

відмінності емоційного життя. Види 

емоційних станів. Шкала емоційних тонів. 

Стрес і фрустрація . Шкала Холмса і Рея. 

Перша допомога в стресовій ситуації. 

Афекти та пристрасті. Способи і методи 

керівництва особистими емоціями. 

Розвиток навичок контролю над емоціями . 

[4, 14, 21, 36, 41, 42, 43, 46, 47, 53, 57, 61, 

62, 67, 68, 78, 80, 91] 

Практична робота: анкета  „Мій 

емоційний світ” 

Поняття для засвоєння: емоція, стрес, 

фрустрація, емотивність, емпатія, настрій, 

афект, пристрасть, релаксація. 

Домашнє завдання: створення колажу 

„Мої почуття та емоції” 

Тип, вид, форма заняття 

Розповідь учителя з елементами співбесіди, 

психодіагностика. 

визначення. Уміє розрізняти 

емоційні прояви інших людей. 

Усвідомлює необхідність 

керівництва своїм емоційним 

станом. Володіє 

елементарними навичками 

контролю над власними 

емоціями. 

 

Практичні роботи 

1. Анкета „Рівень сформованості життєвих компетентностей” 

2. Вправа „Грані моєї особистості”. 

3. Вправа „10 Я”. 

4. Тематичне малювання  „Спрямованість моєї особистості”.  
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5. Методика „Визначення соціальної спрямованості особистості” 

(Д.Голланд).  

6. Методика діагностики рівня задоволення основних потреб. 

7. Розгорнута карта експертної оцінки домінуючих  здібностей  школярів 

Н. Іллічової.  

8. Методика О. Лука „25 окружностей”. 

9. Експрес-діагностика „Художник” чи „мислитель”? 

10. Типологічний опитувальник Г.Айзенка (підлітковий варіант). 

11. Експрес-опитувальники оцінки окремих рис характеру.  

12. Вікно Джогаррі. 

13. Анкета  „Мій емоційний світ” 

 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Розділ ІІ . Культура пізнавальної діяльності  (8 годин) 

Тема 1. Пізнавальні процеси особистості ( 

2 години) 

Мета: розширити знання про пізнавальні 

процеси особистості. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Шляхи пізнання оточуючого світу. 

Пізнавальні процеси та їх визначення. 

Структура процесу прийому інформації. 

Відчуття та сприймання: визначення, 

класифікація, анатомо-фізіологічна основа, 

властивості. Ілюзії сприймання. Пам’ять та 

увага: визначення, властивості, види. 

Феноменальна пам’ять. Мислення: 

визначення поняття, види мислення, 

мислительні операції. Особливості 

 

 

 

Знає визначення основних 

понять. Розуміє механізм 

пізнання людиною оточуючого 

світу. Пояснює анатомо-

фізіологічні основи 

пізнавальних процесів. Називає 

основні класифікації кожного з 

процесів та їх властивості.  
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критичного, конструктивного та творчого 

мислення. Структура мислительного 

процесу. Уява та її види. Мова та мовлення. 

Види мовної діяльності та їх особливості. 

[2, 4, 14, 15, 16, 19, 27, 42, 47, 51, 57, 58, 67, 

68, 77, 78] 

Поняття для засвоєння: пізнавальні 

процеси, відчуття, сприймання, пам’ять, 

увага, мислення, уява,  мова, мовлення, 

порівняння, аналіз, синтез, 

Домашнє завдання: робота з конспектом 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя з опорою на 

попередній досвід учнів 

Тема 2. Індивідуальні особливості 

пізнавальних процесів 

(2 години) 

Мета: на основі практичного матеріалу 

сформувати уявлення про індивідуальні 

особливості пізнавальних процесів, надати 

практичні рекомендації щодо їх 

удосконалення і  розвитку. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Пізнавальна мотивація. Індивідуальні 

відмінності в розвитку пізнавальних 

процесів. Вивчення індивідуальних 

особливостей сприймання, уваги, пам’яті, 

мислення, уяви. Закони пам’яті. Правила та 

прийоми запам’ятання. Способи активізації 

 

 

 

 

 

 

Знає про індивідуальні 

особливості власних 

пізнавальних процесів, аналізує 

специфіку розвитку особистого 

сприймання, уваги, пам’яті, 

мислення, уяви. Усвідомлює 

необхідність удосконалення 

пізнавальних процесів. Знає 

прийоми і методи їх 

тренування і розвитку. 
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мислення. Рекомендації щодо тренування і 

розвитку пізнавальних процесів. Розумова 

гімнастика.  [2, 4, 14, 15, 16, 19, 27, 42, 47, 

51, 57, 58, 67, 68, 77, 78, 91] 

Практична робота: „Вивчення 

індивідуальних особливостей пізнавальних 

процесів” (психодіагностика, проведення 

дослідів).:  

Домашнє завдання: за результатами 

практичної роботи підготувати самоаналіз 

„Я пізнаю світ ” 

Тип, вид, форма заняття 

Перевірка засвоєння інформації учителя,  

практична робота, лабораторна робота 

Тема 3. Інтелектуальний розвиток і 

вдосконалення особистості ( 2 години) 

Мета: надати інформацію про 

інтелектуальні здібності та можливості 

особистості, практичні рекомендації щодо 

ефективного використання власного 

інтелектуального потенціалу, визначити 

шляхи інтенсифікації інтелектуальної 

діяльності, стимулювати прагнення до 

вдосконалення власної інтелектуальної 

сфери, до саморозвитку [2, 4, 14, 15, 16, 19, 

27, 42, 47, 51, 57, 58, 67, 68, 77, 78] 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Інтелектуальні здібності і можливості. 

Ефективне використання свого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвідомлює важливість 

інтелектуального розвитку, 

розкриття свого потенціалу. 

Знає окремі методи та прийоми 

самоорганізації інтелектуальної 

діяльності. Має початковий 

рівень сформованості навичок 
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інтелектуального потенціалу.  Творче 

мислення і творчий підхід до розв’язання 

пізнавальних проблем. Прийоми і методи 

самоорганізації в пізнавальній діяльності. 

Готовність до самоосвіти. Планування 

самоосвітньої діяльності. Розвиток навичок 

дослідницької роботи. Прискорене читання. 

Створення власної системи скоропису. 

Практична роботи : складання плану 

самоосвіти, відпрацювання навичок 

швидкісного читання та скоропису. 

Поняття для засвоєння: інтелект, 

інтелектуальний потенціал, 

самоорганізація, самоосвіта. 

 Домашнє завдання: практикуватись у 

швидкому читанні та скоропису.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя, практична робота 

інтенсифікації інтелектуальної 

діяльності. 

Тема 4. Інформаційна компетентність (1 

година) 

Мета: удосконалити уміння учнів 

працювати з джерелами інформації, 

підвищити ефективність їх використання 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації та уміння працювати з 

ними. Робота з книгою. Складання 

конспекту прочитаного. Словники і 

довідники. Бібліотечні каталоги. Державна 

Єдина Система Скорочень (ДЄСС). 

 

 

 

Уміє працювати з різними 

джерелами інформації. Володіє 

навичками роботи з книгою, 

уміє складати конспект 

прочитаного. Орієнтується в 

словниках і довідниках, знає 

прийняті скорочення. Володіє 

навичками ефективного 

використання інформаційних 
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Отримання інформації з допомогою 

комп’ютера. Комп’ютерна залежність. 

Засоби масової інформації. Місце реклами 

в житті людини. Джерела інформації і 

здоров’я людини. Інтелект-карта.  

Практична робота:  робота з 

бібліотечним каталогом, ознайомлення з 

елементами ДЄСС, складання інтелект-

карти. 

Поняття для засвоєння: ДЄСС, реклама, 

інтелект-карта.  

 Домашнє завдання: складання інтелект-

карти для реалізації/вирішення побутової 

проблеми.   

Тип, вид, форма заняття 

Інтерактивне заняття 

джерел. Розуміє вплив 

інформаційних джерел на 

здоров’я людини. Уміє 

раціонально планувати 

особисту діяльність в будь-якій 

життєвій сфері.  

Тема 5. Особиста освітня траєкторія” (1 

година) 

Мета: актуалізувати значення освіти в 

житті людини, навчити будувати особисту 

освітню траєкторію. [3, 77, 79, 82,  100] 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Поняття „безперервна освіта” і готовність 

до неї. Побудова особистої освітньої 

траєкторії.  

Практична робота: створення колажу 

„Для чого я вчуся”. 

Поняття для засвоєння: освіта, 

безперервна освіта, освітня траєкторія, 

 

 

 

Аналізує власну освітню 

діяльність за станом на 

сьогоднішній день, планує 

подальше освітнє 

вдосконалення. Уміє бачити 

перспективи. Замислюється 

над своїм майбутнім. Розуміє, 

що майбутнє людини в її руках, 

усвідомлює власну роль у 

створенні свого життєвого 

простору. 
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колаж. 

 Домашнє завдання: побудова власної 

освітньої траєкторії    

Тип, вид, форма заняття 

Бесіда, практична робота, творча робота 

 

Практичні роботи 

1. „Вивчення індивідуальних особливостей пізнавальних процесів” 

(психодіагностика, проведення дослідів з вивчення індивідуальних 

особливостей пізнавальних процесів). 

2. Складання плану самоосвіти.  

3. Відпрацювання навичок швидкісного читання та скоропису. 

4. Робота з бібліотечним каталогом, ознайомлення з елементами ДЄСС. 

5. Складання інтелект-карти. 

6. Створення колажу „Для чого я вчуся”. 

 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Розділ ІІІ. Граматика спілкування (10 годин) 

Тема 1. Людина серед людей, або роль 

спілкування у нашому житті (1 година) 

Мета: визначити основні поняття теорії 

спілкування, познайомити з видами 

поведінки та навчити їх моделювати та 

діагностувати в процесі взаємодії з людьми, 

відпрацювати на практиці уміння 

ефективного слухання. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Визначення поняття „спілкування”. 

Мистецтво спілкування. Потреба людини у 

 

 

 

 

 

 

Дає визначення поняттю 

„спілкування”. Пояснює, чому 

ефективне спілкування 

називають мистецтвом. Розуміє 

соціальну потребу людини у 

спілкуванні і роль спілкування 
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спілкуванні. Рівні спілкування. Три 

сторони спілкування. Особливості та рівні 

слухання. Соціальні ролі. Типи поведінки: 

агресивна, пасивна, асертивна (гідна, 

відповідальна). Комунікативні програми та 

їх побудова. Індивідуальні особливості 

спілкування. Вплив індивідуальних проявів 

темпераменту і характеру на специфіку 

взаємовідносин між людьми. [1, 3, 4, 13, 18, 

20, 24, 25, 61, 65, 66,  86, 87] 

Практична робота: вправи „Вислухав - 

поверни”, „Коло знань”, „Ситуації” 

Поняття для засвоєння: спілкування,  

перцептивний, комунікативний, 

інтерактивний рівні спілкування, соціальна 

роль, агресивна, пасивна, асертивна (гідна) 

поведінка, комунікативні програми. 

 Домашнє завдання: написати список 

можливих  соціальних ролей.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя з використанням 

інтерактивних технік, практична робота. 

в особистісному становленні. 

Знає рівні та сторони 

спілкування. Називає можливі 

соціальні ролі. Уміє активно 

слухати. Розрізняє типи 

поведінки та їх характерні 

ознаки, уміє моделювати 

поведінку усіх типів.  

 

 

Тема 2. Психологічний клімат в колективі  

(2 години). 

Мета: познайомити з поняттям колективу, 

його структурою, методами вивчення 

психологічного клімату; відпрацювати 

навички толерантного спілкування. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

 

 

 

 

Знає і аналізує основні поняття 

теми. Розуміє структуру 

колективу і усвідомлює своє 

місце, свою соціальну роль в 
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Поняття групи та колективу. Структура 

колективу. Статус в офіційній та дружній 

підсистемах взаємовідносин. Соціограма і 

соціоматриця. Толерантне спілкування. [1, 

3, 4, 13, 18, 20, 24, 25, 61, 65, 66,  86, 87] 

 Практична робота: вправа-гра  

„Ярлики”, соціометрія. 

Поняття для засвоєння: група, колектив, 

статус, толерантність, соціометрія, 

соціограма. 

 Домашнє завдання: скласти правила 

ефективної взаємодії в колективі.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  практична робота, 

психодіагностика 

системі взаємовідносин у 

колективі, знає свій соціальний 

статус у класі. Дає визначення 

поняттю „толерантність”, 

пояснює його, володіє 

навичками толерантної 

поведінки. 

Тема 3. Конфлікт та конфліктна взаємодія  

(2 години). 

Мета: познайомити з основними 

поняттями теорії конфлікту; відпрацювати 

на практиці стилі поведінки в конфлікті; 

розробити правила безконфліктної 

взаємодії. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Конфліктні взаємовідносини між людьми 

та їх причини. Позитивні та негативні 

сторони конфліктної поведінки. Природа 

виникнення конфліктів. Види, функції і 

межі конфліктів. Конфлікт і конфліктна 

ситуація. Формула конфлікту. Особистісні 

 

 

 

 

Дає визначення поняттю 

„конфлікт”. Розуміє позитивні і 

негативні сторони конфлікту, 

знає відмінності між 

конфліктною ситуацією і 

конфліктом. Пояснює формулу 

конфлікту. Аналізує причини 

конфліктів. Характеризує 

способи реагування в конфлікті 

і власний стиль поведінки в 

конфлікті. Знає правила 
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причини виникнення конфліктів. Способи 

реагування в конфліктній ситуації. 

Психологічні механізми захисту 

особистості в конфлікті. Правила поведінки 

в конфлікті. Безконфліктна взаємодія. [12, 

13, 18, 24, 26, 28, 39, 50, 53, 66, 74, 81, 84, 

92, 95, 98] 

Практична робота: тест Томаса, вправа 

„Сніжинка”, інтерактивна вправа „Ми 

ділили апельсин...”, вправа „Розтисни 

кулак”. 

Поняття для засвоєння: конфлікт, 

конфліктна ситуація, інцидент, об’єкт і 

суб’єкт конфлікту, ескалація конфлікту, 

компроміс. 

 Домашнє завдання: накреслити графік за 

результатами психодіагностики, 

охарактеризувати власну поведінку в 

конфлікті.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя, інтерактивні вправи, 

практична робота, психодіагностика 

поведінки в конфлікті, уміє 

будувати безконфліктну 

взаємодію з оточуючими. 

Тема 4. Невербальне спілкування ( 2 

година) 

Мета: надати інформацію про засоби 

спілкування, поглибити розуміння місця і 

ролі невербальних засобів у 

міжособистісному спілкуванні, розвивати 

уміння „читати” людину за невербальними 

поведінковими проявами.  

 

 

 

 

 

Знає засоби спілкування. 

Називає невербальні засоби, 

наводить приклади. 



 20 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Засоби спілкування: вербальні і 

невербальні. Загальне поняття про мову 

жестів.  Невербаліка природжена та набута. 

Національні та інтернаціональні жести. 

Проксеміка: території і зони. 

Найпоширеніші жести та бар’єри. Сигнали 

очима. Роль і місце окремих предметів у 

жестовій мові. „Мова” інтер’єру. [17, 87, 

97] 

Практична робота: вправа „Невербальні 

етюди”. 

Поняття для засвоєння: невербальне 

спілкування, жест, міміка, проксеміка. 

 Домашнє завдання: спостереження за 

жестами і мімікою близьких та знайомих 

людей, пояснення їх значення 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

Характеризує найпоширеніші 

жести. Пояснює мімічні реакції, 

упізнає їх на малюнку. Розуміє 

значення жестів та міміки у 

процесі встановлення 

взаєморозуміння між людьми, 

що спілкуються. Пояснює роль 

дистанції у сприйманні людини 

людиною, особливості та 

значення маніпулювання 

окремими предметами. Має  

уявлення  про „мову” інтер’єру. 

Тема 5. Як навчитись спілкуватись 

ефективно (3 години) 

Мета: розвивати навички ефективної 

взаємодії, побудови комунікативних 

програм 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Бар’єри спілкування. Якості, необхідні для 

ефективного спілкування. Зворотний 

 

 

 

Знає про бар’єри, які можуть 

виникнути в процесі людської 

взаємодії, уміє їх розпізнавати і 

долати. Формулює Я-

висловлювання, володіє 

навичками ефективного 
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зв’язок: правила його подачі і прийняття. 

Я-повідомлення і правила їх побудови. 

Правила ефективного слухання. 

Психологічні правила спілкування. 

Культура мовлення: вплив особливостей 

спілкування на здоров’я та психологічний 

стан людини [1, 3, 4, 13, 18, 20, 24, 25, 61, 

65, 66,  86, 87, 92, 95, 97, 98] 

Практична робота:   побудова Я-

повідомлень, вправа  „Шлях до ефективної 

взаємодії”, колективна творча робота 

„Порадник з організації ефективного 

спілкування”, ігри спілкування 

Поняття для засвоєння: етичний, 

естетичний, емоційний, мотиваційний, 

інтелектуальний бар’єри, зворотній зв’язок, 

Я-повідомлення. 

 Домашнє завдання: практикуватись у 

побудові „Я-повідомлень” під час взаємодії 

з рідними та близькими людьми. 

Тип, вид, форма заняття 

Розповідь учителя з елементами 

інтерактивності,  співбесіда, практична 

робота 

слухання. Перелічує якості, 

необхідні для ефективного 

спілкування. Знає психологічні 

правила спілкування. Розуміє 

зв’язок між культурою 

спілкування та психологічним 

станом людини. 

 

Практичні роботи 

1. Вправа „Вислухав - поверни”. 

2. Вправа „Коло знань”.  

3. Вправа „Ситуації”. 

4. Тест Томаса „Стилі поведінки в конфлікті”. 
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5. Вправа „Сніжинка”. 

6. Інтерактивна вправа „Ми ділили апельсин...” 

7. Вправа „Розтисни кулак” 

8. Вправа „Невербальні етюди”. 

9. Практикум з побудови „Я-повідомлень”. 

10. Вправа  „Шлях до ефективної взаємодії”.  

11. Колективна творча робота  „Порадник з організації ефективного 

спілкування”. 

12. Ігри спілкування. 

 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Розділ ІV.  Здоров’я як найвища цінність  (8 годин) 

Тема 1. Здоров’я та здоровий спосіб життя  

(2 години) 

Мета: визначити основні поняття теми, 

надати інформацію про складові здоров’я, 

актуалізувати знання та власний досвід 

учнів щодо здоров’я та організації 

здорового способу життя . 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Здоров’я та здоровий спосіб життя. Аналіз 

ситуації в Україні. Здоров’я в системі 

уявлень дітей та молоді: вікова специфіка 

відношення до власного здоров’я. Сучасні 

моделі здоров’я, Визначення понять 

„здоров’я” та „здоровий спосіб життя” 

(ВООЗ). Модель здоров’я Біла Райна. 

Фактори, що впливають на здоров’я 

людини. Людина – хазяїн власного життя. 

 

 

 

 

 

Вільно володіє основними 

поняттями, самостійно 

формулює визначення. Розуміє 

та характеризує існуючі 

підходи до здоров’я людини. 

Знає про проблеми, пов’язані зі  

здоров’ям людей в Україні. 

Володіє інформацією про вікові 

особливості відношення до 

власного здоров’я. Аналізує 

стан особистого здоров’я, знає 

фактори, які на нього 

впливають. Орієнтується на 
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Поняття „громадське здоров’я”. Модель 

громадського здоров’я. [31, 33, 46, 63, 69, , 

88, 89, 90, 101] 

Практична робота: інтерактивна вправа 

„Колесо життя”, колективна творча робота 

„Модель здоров’я”, інтерактивна вправа 

„Шлях до здорового способу життя” 

Поняття для засвоєння: здоров’я, 

здоровий спосіб життя, складові здоров’я, 

інтелектуальне, екологічне, соціальне, 

духовне, фізичне, психологічне, 

професійне, емоційне здоров’я, фактори 

здоров’я. 

 Домашнє завдання: провести вправу 

„Колесо життя” з близькою людиною 

Тип, вид, форма заняття 

Інтерактивне заняття 

ціннісну модель здоров’я, 

розуміє  відповідальність 

людини за власне здоров’я та 

здоров’я близьких. Володіє 

навичками групової взаємодії. 

Уміє висловлювати особисту 

думку. 

Тема 2. Шкідливі звички та їх вплив на 

здоров’я людини  

(2 години) 

Мета: надати інформацію про фактори, що 

негативно впливають на організм людини, 

показати значимість особистої позиції по 

відношенню до них; формувати вибіркове, 

критичне ставлення до реклами. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Поняття про шкідливі звички. Статистична 

інформація про розповсюдження 

шкідливих звичок серед підлітків України. 

 

 

 

 

 

 

Називає властиві людині 

шкідливі звички, розуміє та 

пояснює рівень їх шкоди для 

здоров’я окремої людини та 

соціального оточення. Аналізує 

вплив засобів масової 

інформації на розповсюдження 
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Ознайомлення з результатами анкетування 

учнів ДНВК „Відношення до власного 

здоров’я та здорового способу життя”. 

Вплив наркотичних речовин на організм 

людини, на соціальне оточення. Адиктивна 

поведінка. Види залежності: психологічна, 

соціальна, фізична. Роль засобів масової 

інформації в розповсюдження шкідливих 

звичок серед молоді. Реклама та її 

психологічний вплив на людину. [31, 33, 

46, 63, 69, , 88, 89, 90, 101] 

Практична робота: мозковий штурм 

„Шкідливі звички”, вправа „Мережа 

соціальних зв’язків”, вправа-демонстрація 

„Наш суспільний дім”, вправа „Як діє 

реклама”. 

Поняття для засвоєння: наркотичні 

речовини, адиктивна поведінка, 

психологічна, соціальна, фізична 

залежність. 

 Домашнє завдання: проаналізувати  

тематику, засоби  та особливості трансляції 

телевізійних реклам. 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя з використанням 

інтерактивних прийомів,  співбесіда, 

практична робота 

шкідливих звичок в дитячому 

та молодіжному середовищі, 

знає способи протидії цим 

впливам.  Розуміє 

відповідальність за власне 

здоров’я та здоров’я своїх 

близьких. 

 

 

Тема 3. Формування навичок безпечної 

поведінки  

(2 години) 
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Мета: поглибити інформованість учнів 

щодо ризиків у різних життєвих ситуаціях, 

відпрацювати навички правильного 

життєвого вибору, відповідального 

ставлення до власного життя та життя 

близьких людей; розвивати навички 

упевненої поведінки  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Ризик та ризикована поведінка. Ситуації 

ризику. Поведінка людини в ситуації 

вибору. Послідовність прийняття рішення. 

Відповідальність за власне рішення. 

Насильство і його види. Віктимна 

поведінка.  Навички упевненої поведінки.  

Ризики в сексуальних стосунках. ІПСШ, 

ВІЛ/СНІД. Шляхи передачі ВІЛ. Як 

захистити себе і своїх близьких. Телефони 

та служби довіри. [31, 33, 46, 63, 69, , 88, 

89, 90, 101] 

Практична робота: вправи „Ризикована 

поведінка”, „Варіанти поведінки”,  „Історії 

з життя”, „Як правильно зробити вибір”, 

групова робота „Пам’ятка” (розробка 

рекомендацій щодо безпечної поведінки), 

„Міфи і факти про ВІЛ/СНІД”, „Вірус”.  

Поняття для засвоєння: ризик, 

насильство, віктимна поведінка, ВІЛ/СНІД, 

альтернатива. 

 Домашнє завдання: поділитися 

 

 

 

 

Дає визначення поняттям 

„ризик”, „ризикована 

поведінка”, „віктимна 

поведінка”. Розуміє вплив 

ризикованої поведінки на 

життя і здоров’я людини. 

Володіє навичками безпечної 

поведінки в різних життєвих 

ситуаціях. Пояснює поведінку 

людини, яка знаходиться в 

ситуації вибору. Дає оцінку 

ситуаціям, пов’язаним із 

загрозою життю і здоров’ю 

людини. . Знає про сексуальні 

ризики, шляхи протидії їм,  

способи  застережної 

поведінки. Володіє 

інформацією про служби та 

телефони довіри, знає, куди 

можна звернутись за 

допомогою в загрозливій 

ситуації.  
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отриманою інформацією зі своїми друзями. 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя з використанням 

інтерактивних технік,  співбесіда, обмін 

досвідом, практична робота 

Тема 4. Відповідальне ставлення до 

власного здоров’я (2 години) 

Мета: формувати ціннісне відношення до 

власного здоров’я, удосконалювати 

прийоми протистояння тиску, 

відпрацювати навички упевненості в собі. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Людське життя як найвища цінність. 

Особисті цінності як запорука 

протистояння спокусам та тиску. 

Протистояння чужому впливу та тиску. Як 

сказати „ні!” Етапи набуття навичок 

упевненості в собі. [31, 33, 46, 63, 69, , 88, 

89, 90, 101] 

Практична робота: вправа 

„Найважливіші речі в житті”, рольова гра 

„Варіанти поведінки”,  вправа „10 

заповідей здоров’я”. 

Поняття для засвоєння: цінності, ціннісні 

орієнтації, тиск з боку іншої людини, 

навички упевненої поведінки. 

 Домашнє завдання: удосконалення 

сформованих навичок упевненої поведінки 

Тип, вид, форма заняття 

 

 

 

 

 

Дає визначення основним 

поняттям теми. Формулює 

власні цінності та ціннісні 

орієнтири, розуміє їх значення 

у визначенні і дотриманні 

власної життєвої позиції. Уміє 

протистояти чужому тиску, 

володіє навичками гідної 

відмови в ситуації ризику. Має 

навички упевненої поведінки і 

готовий використовувати їх на 

практиці. 



 27 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

 

Практичні роботи 

1. Вправа „Колесо життя”. 

2. Колективна творча праця  „Модель здоров’я”. 

3. Вправа  „Шлях до здорового способу життя”. 

4. Мозковий штурм „Шкідливі звички”.  

5. Вправа „Мережа соціальних зв’язків”.  

6. Вправа-демонстрація „Наш суспільний дім”.  

7. Вправа „Як діє реклама”. 

8. Вправа „Ризикована поведінка”. 

9. Вправа „Міфи і факти про ВІЛ/СНІД”.  

10. Демонстраційна гра „Вірус”. 

11. Рольова гра  „Варіанти поведінки”.  

12. Вправа „Найважливіші речі в житті” 

13. Практикум „Як правильно зробити вибір”. 

14. Групова творча робота „Пам’ятка” (розробка рекомендацій щодо 

безпечної поведінки). 

15. Колективна творча робота  „10 заповідей здоров’я”. 
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Тематичне планування. 10 клас 

 

 

№ 

 

Розділи, теми 

Кількість годин 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Усього  

1 Вступ 1 - 1 

 Розділ І Неповторний світ 

особистості 

   

1 Особистість та процес її становлення.  

Структура особистості. 

1 - 1 

2 „Я хочу”: інтереси, потреби та 

спрямованість особистості 

1 1 2 

3 „Я можу”: задатки і здібності.  1 1 2 

4 „Я є”. Темперамент і характер: 

стрижневі особливості особистості 

1 1 2 

5 Емоційний світ особистості 1 - 1 

 Всього: 5 3 8 

 Розділ ІІ Культура пізнавальної 

діяльності  

   

1 Пізнавальні процеси особистості 2 - 2 

2 Індивідуальні особливості 

пізнавальних процесів.  

- 2 2 
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3 Інтелектуальний розвиток і 

вдосконалення особистості.  

2 - 2 

4 Інформаційна компетентність.  1 - 1 

5 Особиста освітня траєкторія. - 1 1 

 Всього: 5 3 8 

 Розділ ІІІ Граматика спілкування    

1 Людина серед людей, або роль 

спілкування у нашому житті.  

1 - 1 

2 Психологічний клімат у колективі.  1 1 2 

3 Конфлікт і конфліктна взаємодія 1 1 2 

4 Невербальне спілкування 1 1 2 

5 Як навчитись спілкуватись 

ефективно 

1 2 3 

 Всього: 5 5 10 

 Розділ ІV Здоров’я як найвища 

цінність 

   

1 Здоров’я та здоровий спосіб життя 1 1 2 

2 Шкідливі звички та їх вплив на 

здоров’я людини 

1 1 2 

3 Формування навичок безпечної 

поведінки 

1 1 2 

4 Відповідальне ставлення до власного 

здоров’я 

1 1 2 

 Всього: 4 4 8 

 Всього за рік: 20 15 35 
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Програма факультативного курсу  

„Психологія особистісного вдосконалення” 

 (35 годин, 1 година на тиждень, з них 6 годин резервних) 

 

11 клас 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Розділ V. Філософія кохання. Культура почуттів (10 годин) 

Тема 1.  Дитинство людської любові ( 1 

година)  

Мета: визначитись з основними поняттями 

теми, познайомити з історією виникнення 

та розвитку кохання в ході особистісного та 

духовного удосконалення людини, із 

статусом чоловіка і жінки на різних етапах 

суспільного розвитку  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Визначення понять „дружба”, „любов”, 

„кохання”. Виникнення любові як 

людського почуття: відомі версії і 

припущення. Виникнення кохання як 

показник духовного вдосконалення 

людини. Кохання в античному світі. Боги 

любові. Теорії любові: Сократ, Демокріт, 

 

 

 

 

 

 

Дає визначення основним 

поняттям теми, уміє їх 

правильно використовувати. 

Розуміє місце та роль кохання в 

особистісному становленні та 

вдосконаленні людини. Володіє 

інформацією про підходи до 

взаємовідносин між чоловіком 

та жінкою в різні епохи, до 

оцінки ролі в суспільстві 

представників різних статей.  
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Платон. Тілесний ерос та індивідуальна 

любов. Погляди на кохання в Давній Індії, 

Єгипті. Трактат про кохання „Кама Сутра”: 

образ ідеальної жінки. Погляди на кохання 

в різні періоди та епохи. Соціальний статус 

чоловіка та жінки.  Роль жінки в 

суспільстві: формула „3 К”. [71, 72, 73 ] 

Поняття для засвоєння: любов, кохання,  

платонічна любов. 

Домашнє завдання: підготуватись до 

обговорення проблеми „Кохання в 

сучасному світі”.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя. 

Тема 2. Сучасне кохання (ХХ-ХХІ ст.) (1 

година) 

Мета: познайомити учнів із сучасними 

теоріями та напрямками розвитку стосунків 

між чоловіком і жінкою, визначити 

психологічні відмінності між статями, 

уточнити розуміння основних понять та 

суспільних стереотипів  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Сучасна актуальність гендерних проблем. 

Феміністський рух: історія боротьби жінок 

за рівні з чоловіком права в усіх сферах 

життя. Біархатна революція. Жінка та 

чоловік в сучасному суспільстві: 

соціальний статус та соціальні ролі, 

 

 

 

 

 

Розуміє актуальність питання 

гендерної рівності, аналізує  

сучасну ситуацію. Знає та 

називає основні державні 

документи та нормативні акти 

щодо гендерного питання. 

Володіє інформацією про 

боротьбу жінок за рівні з 

чоловіком права. Знає і називає 

характерні відмінності між 

чоловіком та жінкою щодо  їх 
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професійне самовизначення та 

становлення. Гендер та гендерна політика в 

Україні. Сучасні тенденції в розвитку 

взаємовідносин між представниками різних 

статей. Психологічні особливості чоловіка 

та жінки: відношення до діяльності, до 

сприйняття світу, до поведінки в кризових 

ситуаціях, до любові, сім’ї, шлюбу.  

Кохання та закоханість: схоже і відмінне. 

Подвійна оптика кохання. Перше кохання. 

Сучасний шлюб. [71, 72, 73] 

Практична робота: вправа „Порольові 

установки у світлі стереотипів, що склалися 

в суспільстві”. 

Поняття для засвоєння: гендер, гендерна 

рівність, фемінізм, патріархат, матріархат, 

біархат, закоханість, егоцентризм, 

егоальтруїзм, домінанта Ухтомського, 

громадянський шлюб, пробний шлюб, 

гостьовий шлюб, материнська сім’я. 

 Домашнє завдання: підготувати вірші про 

кохання. 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  мозковий штурм, 

практична робота 

відношення до оточуючого 

світу, до діяльності, до 

кохання, сім’ї та шлюбу. 

Розуміє різницю між поняттями 

„кохання” та „закоханість”. 

Називає і пояснює існуючі 

стереотипи щодо соціального 

статусу чоловіка та жінки в 

сучасному суспільстві. Уміє 

оперувати основними 

поняттями теми.    

Тема 3. Види любові ( 1 година) 

Мета: познайомити з відомими 

класифікаціями видів любові; навчити 

розпізнавати види любові за поведінковими 

проявами, співвідносити їх з типом 
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темпераменту особистості; надати 

інформацію про сумісність видів любові  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Види кохання: класифікація давніх греків, 

теорія Еріха Фромма. Види любові за 

Джоном Аланом Лі та їх характеристика: 

агапе, сторге, ерос, маніа, прагма, лудус. 

Сумісність видів любові. Активність і 

пасивність почуттів, протиріччя між ними. 

Тип темпераменту та характерний для 

нього вид любові. [71, 72, 73] 

Практична робота: „И пробуждается 

поэзия во мне” (види кохання в поетичних 

творах). 

Поняття для засвоєння: агапе, сторге, 

ерос, маніа, прагма, лудус. 

 Домашнє завдання: практична робота 

„Види любові у літературних та 

мистецьких творах”  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя з опорою на 

попередній досвід учнів,  практична робота 

Знає та називає види любові 

згідно наданих класифікацій. 

Характеризує  їх, аналізує  

відмінності  та протиріччя між 

ними, наводить життєві 

приклади. Розуміє особливості 

взаємодії між людьми, чиє 

кохання має індивідуальну 

видову специфіку, розмірковує 

щодо рівня їх сумісності. 

Співвідносить вид любові та 

домінуючий тип темпераменту 

людини. Уміє визначати вид 

любові, описаний в поетичних 

творах.   

Тема 4.  Сексуальність та відношення до 

неї (2 години) 

Мета: підвищити рівень знань учнів про 

стать, статеві стосунки, сформувати 

коректне ставлення до цих питань; 

познайомити з етапами сексуального 

розвитку людини, розширити знання щодо 
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функцій та аспектів сексуальності; 

обговорити ризики в сексуальних 

стосунках; удосконалити навички побудови 

партнерських відносин з представниками 

протилежної статі [11, 30, 31, 35 , 48 , 60, 

61, 69, 71, 72,88,  89, 96] 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Визначення понять „секс” та 

„сексуальність”. Позитивні та негативні 

сторони сексуальності. Етапи 

психосексуального розвитку людини. 

Функції та аспекти сексуальності. 

Сексуальне здоров’я та сексуальна 

культура, їх взаємозв’язок. Статево-рольові 

стереотипи: їх позитивні і негативні 

сторони. Психологічні відмінності між 

чоловіком та жінкою. Особливості 

побудови партнерських відносин з 

представниками протилежної статі. Інтимна 

сторона кохання. Ризики в сексуальних 

стосунках.  Формула „3 П”. Як зробити 

стосунки закоханих щасливими та 

безпечними. Статеві права особистості. 

Практична робота: вправи „Ідеальна 

жінка / чоловік”, „Біле простирадло”, „Що 

б ви порадили ?”. 

Поняття для засвоєння: секс, 

сексуальність, статева аутоідентифікація, 

сексуальне здоров’я, сексуальна культура, 

 

 

Дає визначення поняттям  

„секс”,  „сексуальність”, 

„сексуальне здоров’я” , 

„сексуальна культура” та  

правильно оперує ними. 

Розуміє сексуальність як одну з 

найважливіших особистісних 

характеристик людини. Знає 

етапи психосексуального 

розвитку людини та функції 

сексуальності. Розуміє  

психологічні відмінності між 

статями, уміє їх враховувати 

при побудові взаємовідносин з 

представниками протилежної 

статі. Аналізує взаємозв’язок і 

взаємозалежність між 

сексуальністю, сексуальною 

культурою та сексуальним 

здоров’ям людини. Знає про 

ризики в сексуальних 

стосунках, уміє себе захистити. 

Аналізує існуючі в суспільстві 

статево-рольові стереотипи. 
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сексуальна поведінка, статево-рольові 

стереотипи, інтимні стосунки, 

психосексуальний розвиток. 

 Домашнє завдання: поділитись 

отриманою на занятті інформацією зі 

своїми друзями. 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя з використанням 

інтерактивних прийомів,  співбесіда, 

практична робота 

Тема 5.  Основи подружнього життя, або як 

знайти свою „половинку ( 1 година) 

Мета: познайомити учнів з історією 

розвитку сімейних стосунків; уточнити 

поняття „готовність до шлюбу”, визначити 

умови щасливого шлюбу. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Історія розвитку сім’ї. Готовність до 

подружнього життя. Складові щасливого 

шлюбу.  „Весільний пиріг”: інтимний, 

характерологічний, рольовий та духовний 

рівні подружнього життя. Принцип 

віддзеркалювання при побудові власної 

сім’ї.  Непридатність до шлюбу. [ 6, 22, 38, 

44, 48, 49, 55, 60, 61, 62, 64, 71, 72, 75, 83, 

96] 

Практична робота: інтерактивна вправа 

„Весільний пиріг”, міні-твір „Моя майбутня 

сім’я”. 

 

 

   

 

 

Знає історію розвитку сімейних 

відносин. Розуміє та називає 

головні показники готовності 

до подружнього життя, 

причини непридатності до 

шлюбу. Характеризує складові 

щасливого шлюбу. Знає, як 

працює принцип 

віддзеркалювання при 

створенні власної сім’ї. Уміє 

використовувати на практиці 

знання, отримані на попередніх 

заняттях.    
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Поняття для засвоєння: матріархат, 

патріархат, біархат, акцентуації характеру, 

інтимний, характерологічний, рольовий, 

духовний рівні подружнього життя. 

 Домашнє завдання: міні-інтерв’ю з 

близькими людьми „Сім’я в моєму житті”.   

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя з використанням 

інтерактивних прийомів,  співбесіда, 

практична робота 

Тема 6. Анатомія сімейного конфлікту (2 

години) 

Мета: повторити основні положення теорії 

конфлікту та відпрацювати навички 

ефективної взаємодії в умовах конфліктної 

ситуації в сім’ї [38, 44, 50, 71, 72, 96, 98] 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Повторення основних положень теми 

„Конфлікт”. 

Практична робота: розігрування 

конфліктних ситуацій „Святкова вечеря”, 

„Хто забере дитину з дитсадка”, „Сюрприз 

до 8 Березня”, „Гроші, що раптово зникли”, 

„Батьки та діти”, „Вечір біля телевізора”. 

 Домашнє завдання: підготуватись до 

розгляду теми „Сімейна економіка” (бесіда 

з дорослими членами сім’ї). 

Тип, вид, форма заняття 

Практична робота (рольові гри) 

 

 

 

 

Дає визначення поняттям теми, 

вільно оперує ними. Називає 

головні причини виникнення 

конфліктних ситуацій. Знає та 

характеризує стилі поведінки в 

конфлікті. Уміє вживатись в 

заданий образ, 

використовувати власний 

життєвий досвід та отримані 

знання на практиці. Аналізує 

свою поведінку та поведінку 

інших людей. Уміє вислухати 

точку зору іншої людини. 

Володіє навичками 

неконфліктної взаємодії. 
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Тема 7. Сімейна економіка: як спланувати 

сімейний бюджет (1 година) 

Мета: навчити розподіляти сімейний 

бюджет  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Соціальні ролі в сім’ї та розподіл 

обов’язків. Статті витрат (мозковий штурм, 

групова дискусія). [38, 71] 

Практична робота: вправи „Бюджет 

сім’ї” (робота в групах), „Заготовка 

продуктів”, „Святковий обід”. 

Поняття для засвоєння: економіка, 

бюджет. 

 Домашнє завдання: „Кишенькові витрати” 

(здійснити розрахунок власних витрат, 

пов’язаних з навчанням, відпочинком, 

захопленнями, поїздками тощо)  

Тип, вид, форма заняття 

Практична робота: соціально-

психологічний тренінг, групова дискусія. 

 

 

 

Має  уявлення про бюджет 

сім’ї, статті сімейних витрат. 

Уміє складати сімейний 

кошторис на тривалий термін 

та на окремі заходи. Аналізує 

свої грошові витрати, 

характеризує їх доцільність та 

раціональність з економічної 

точки зору. 

Тема 8.  Репродуктивне здоров’я 

особистості. Основи усвідомленого 

батьківства (2 години) 

Мета: познайомити з ситуацією щодо 

репродуктивного здоров’я в Україні, надати 

інформацію про шляхи планування сім’ї, 

про відповідальне ставлення людини до 

побудови інтимних стосунків; формувати 

навички усвідомленого та відповідального 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулює основні поняття 
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батьківства. [ 6, 22, 38, 45, 48, 48, 55, 60, 64, 

69, 71, 72, 75, 83, 96]  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Репродуктивне здоров’я особистості, 

фактори, що впливають на його стан. 

Аналіз ситуації щодо репродуктивного 

здоров’я в Україні. Репродуктивне здоров’я 

жінок та чоловіків. Планування сім’ї: 

особистісний та соціальний аспекти. 

Вагітність як проблема вибору. Засоби 

контрацепції. Безпліддя: його причини та 

наслідки. В очікуванні лелеки: умови 

підготовки до щасливого батьківства 

(фізичні, психологічні, економічні, 

соціальні). Формування навичок 

усвідомленого та відповідального 

батьківства. 

Практична робота: вправа „Складові 

батьківської компетентності”. 

Поняття для засвоєння: репродуктивне 

здоров’я, репродуктивна функція, 

планування сім’ї, засоби контрацепції, 

відповідальне батьківство, усвідомлене 

батьківство, материнський інстинкт. 

Тип, вид, форма заняття 

Інтерактивна лекція, практична робота 

теми, вільно оперує ними. 

Розуміє особисте і суспільне 

значення репродуктивного 

здоров’я  людини, називає 

фактори, що впливають на його 

стан.  Має знання щодо засобів 

контрацепції. Називає та 

аналізує причини і наслідки 

безпліддя. Розуміє  серйозність 

прийняття рішення щодо 

народження дитини.  Називає 

фізичні, економічні, 

психологічні та соціальні 

умови усвідомленого 

батьківства. Усвідомлює 

відповідальність батьків за 

життя, здоров’я та розвиток 

дитини. 

 

Практичні роботи 
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1. Вправа „Порольові установки у світлі стереотипів, що склалися в 

суспільстві”. 

2. „И пробуждается поэзия во мне” (види кохання в поетичних творах). 

3. Вправа „Ідеальна жінка / чоловік”.  

4. Інтерактивна вправа „Біле простирадло”. 

5. Вправа „Що б ви порадили ?” 

6. Інтерактивна вправа „Весільний пиріг” 

7. Міні-твір „Моя майбутня сім’я”. 

8. Рольові гри (інсценізація конфліктних ситуацій): „Святкова вечеря”, 

„Хто забере дитину з дитсадка”, „Сюрприз до 8 Березня”, „Гроші, що 

раптово зникли”, „Батьки та діти”, „Вечір біля телевізора”. 

9. Вправа „Бюджет сім’ї” (робота в групах).  

10. Вправа „Заготовка продуктів”.  

11. Вправа „Святковий обід”. 

12. Вправа „Складові батьківської компетентності”. 

 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Розділ VІ. Етичні основи релігії  (8 годин) 

Тема 1. Поняття релігії та її роль в житті 

людини ( 1 година) 

Мета: познайомити учнів з історією 

виникнення релігії, її місцем в житті 

суспільства; надати інформацію про 

історичні форми та типи релігій; 

ознайомити з конфесійною картою 

України. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу:  

Історія виникнення релігії, її місце в житті 

суспільства. Історичні форми та типи 

 

 

 

 

 

Розуміє конфесійне 

різноманіття українського 

суспільства. Орієнтується в 

формах і типах релігій. Знає та 

називає родоплемінні 

вірування, наводить приклади 

існування елементів цих 
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релігій. Родоплемінні вірування: тотемізм, 

магія, фетишизм, анімізм, аніматизм, 

антропоморфізм. Політеїзм релігії Давньої 

Греції та Риму. Конфесійна карта України. 

[3, 5, 8, 29, 34, 99] 

Практична робота: складання 

класифікаційної таблиці 

Поняття для засвоєння: монотеїзм, 

політеїзм, тотемізм, магія, фетишизм, 

анімізм, аніматизм, антропоморфізм, 

національна релігія, світова релігія. 

 Домашнє завдання: робота з конспектом 

Тип, вид, форма заняття: 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

вірувань у сучасному 

суспільстві.  

Тема 2.  Національні релігії та моральні 

принципи, які вони проповідують ( 1 

година) 

Мета: надати інформацію про національні 

релігії та їх моральні засади 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу:  

Іудаїзм: історія виникнення, територія 

розповсюдження. Традиції, обряди, свята 

іудеїв. Моральні засади іудаїзму. Індуїзм. 

Теорія перевтілень:  сансара, закон Карми. 

Кастовий поділ. Шляхи духовного 

вдосконалення людини. Філософсько-

етичні вчення Давнього Китаю 

конфуціанство та даосизм. Людина в центрі 

 

 

 

 

Знає та називає найвідоміші 

національні релігії, дає їм 

характеристику. Уміє виділити 

їх позитивні сторони, аналізує 

їх роль в житті суспільства. 

Знаходить спільне та відмінне 

між ними. Дає оцінку етичним 

принципам національних 

релігій, характеризує їх 

прогресивний вплив на духовне 

вдосконалення особистості. 
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етичної системи конфуціанства (цзюнь-

цзи). Поняття морального ідеалу. Культи в 

конфуціанстві. Основні принципи та 

вчення даосизму. 10 чеснот в даосизмі. 

Синтоїзм. Сикхізм. [5, 34, 99] 

Практична робота: складання 

підсумкової таблиці „Схоже і відмінне в 

національних релігіях”. 

Поняття для засвоєння: іудаїзм, індуїзм, 

сансара, закон Карми, касти та кастовий 

поділ, філософсько-етичні вчення, 

конфуціанство, даосизм, цзюнь-цзи, дао,  

синтоїзм, сикхізм. 

 Домашнє завдання: прочитати конспект. 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

 

Тема 3. Історія та етична основа буддизму  

(1 година) 

Мета: познайомити з історією та етичною 

основою буддизму; формувати толерантне 

ставлення до людей, які сповідують іншу 

віру. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу: 

Історичне коріння буддизму. Історія 

народження та молоді роки Сиддхартха 

Гаутами. Чотири знамення та життя аскета. 

Поява Будди. Чотири благородні істини. 

Шість чеснот. Будда про людську 

 

 

 

 

Знає історію виникнення та 

становлення буддизму, його 

роль в суспільному житті. 

Називає та характеризує 

основні поняття теми.  Знає 

особливості віровчення та 

відправляння культу. Розуміє 

моральне підґрунтя релігії, 

причини її популярності у 
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моральність. Сучасний буддизм. [5, 34, 99] 

Поняття для засвоєння: Будда, аскеза, 

нірвана 

 Домашнє завдання:  підібрати матеріал до 

теми „Іслам”.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя. 

сучасному світі.  

Тема 4. Уроки моральності в ісламі ( 1 

година) 

Мета: познайомити з особливостями 

віровчення, культу та організації ісламу; 

формувати толерантне ставлення до людей, 

які сповідують іншу віру 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу: 

Історія виникнення та розповсюдження 

ісламу. Особливості віровчення, культу та 

організацій. Коран – священна книга 

мусульман. Регламентація суспільних норм 

в законах шаріату. Релігія як система норм, 

що регулюють поведінку мусульман у всіх 

сферах суспільного і сімейного життя.  

Уроки моральності в ісламі. Іслам в 

Україні. [5, 34, 99] 

Практична робота: „Коран – священна 

книга мусульман” (структура, знайомство з 

окремими сурами). 

Поняття для засвоєння: Коран, сура, аят, 

намаз, хадж, мечеть, мула, закони шаріату, 

джихад. 

 

 

 

 

Знає та називає основні поняття 

теми. Володіє інформацією 

щодо історії виникнення та 

розповсюдження релігії, щодо 

історії життя пророка 

Мухаммеда. Називає та 

характеризує особливості 

віровчення, культу та 

організації ісламу. Уміє 

орієнтуватись у структурі 

Корану, знайомий з деякими 

його сурами. Оцінює 

прогресивну роль релігії в 

регламентації суспільного та 

сімейного життя мусульман, у 

формуванні моральних норм. 
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 Домашнє завдання: підготуватись до 

вивчення теми „Християнство”.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

Тема 5. Християнство та його роль в 

сучасному суспільстві (1 година). 

Мета: познайомити з історичним корінням 

християнства, його головними напрямками, 

особливостями віровчення 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Історія виникнення та коріння 

християнства. Християнство та іудаїзм: 

запозичення та трансформування основних 

ідей. Головні напрямки сучасного 

християнства: православ’я, католицизм, 

протестантизм. Головні догмати і таїнства 

православ’я, католицизму, протестантизму, 

їх схожість та відмінності. Релігійні течії та 

Церкви, що виникли на їх ґрунті. 

Християнство в Україні. [5, 8, 29, 34, 99] 

Практична робота: складання схеми 

„Сучасне християнство” 

Поняття для засвоєння: православ’я, 

католицизм, протестантизм, догмати, 

таїнства, месіанство, есхатологія, іпостасі, 

філіоква, целібат. 

 Домашнє завдання: читати конспект, 

підготуватись до роботи з Біблією. 

 

 

 

 

Знає історію виникнення 

християнства, дає оцінку 

основним його ідеям.  Називає 

та характеризує основні його 

напрямки, володіє інформацією 

щодо їх головних догматів та 

таїнств, визначає схожості та 

відмінності. Орієнтується в 

течіях, що виникли на ґрунті 

християнства, перелічує їх. 

Аналізує ситуацію в Україні, 

називає і пояснює причини 

повернення українців в лоно 

християнства.   
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Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

Тема 6. Біблія та її етичні уроки. Життя 

Ісуса  (2 години) 

Мета: активізувати інтерес учнів щодо 

вивчення біблійних текстів, акцентувати 

увагу на харизматичності образу Ісуса, 

викликати захоплення його діяльністю та 

особистісними рисами, познайомити з 

етичними уроками Біблії..     

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

Знайомство з Біблією. Історія написання та 

докази достовірності. Структура Біблії. 

Історія життя Ісуса, розказана в Євангеліях. 

Образ Ісуса. Христос – ідеал людини і 

громадянина, приклад моральної 

поведінки. Апокрифічні (заборонені) 

Євангелія. Е.Ренан та А.Мартинов: версії 

щодо життя та діяльності Ісуса. Етичні 

уроки Біблії: 10 заповідей Мойсея, Нагорна 

проповідь. Притчі, розказані Ісусом. 

Практична робота: вправа „Читаємо 

Біблію”. 

Поняття для засвоєння: Євангеліє, 

апокрифи, заповідь, назореї, фарисеї,  

книжники, єссеї, месія. [5, 8, 34, 99] 

 Домашнє завдання: підготовка до 

засідання круглого столу (робота в групах)  

 

 

 

 

 

Знає структуру Біблії, 

орієнтується в ній, уміє 

знаходити потрібні тексти. 

Називає докази достовірності 

Біблії, володіє інформацією про  

авторів та історію її написання. 

Має знання про  історію життя 

Ісуса, розказану в Євангеліях, 

характеризує та пояснює інші 

версії щодо його життя та 

діяльності. Дає оцінку етичним 

засадам  християнства, називає 

та характеризує 10 заповідей, 

знає зміст Нагорної проповіді.  

Розуміє та пояснює зміст притч, 

наводить життєві приклади. 
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Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

Тема 7. Релігія як елемент духовної 

культури людства  

(1 година) 

Мета: визначити місце і роль релігії в 

житті людини, підвести підсумки вивчення 

розділу 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу: 

Практична робота: засідання круглого 

столу „Релігія в житті людини” . [5, 8, 34, 

99] 

Запитання для обговорення: 

Вплив релігії на духовний світ людини. 

Гуманістичні аспекти релігії (виступ 

„представників конфесій”). Релігія та 

мистецтво. Релігія та атеїзм. Релігія в 

сучасному світі та в житті сучасної людини.  

Тип, вид, форма заняття 

Засідання круглого столу, дискусія 

 

 

 

 

Розуміє місце та роль релігії в 

житті людства. Усвідомлює 

конфесійне різноманіття 

регіону, робить висновки щодо 

впливу релігії на норми і 

правила людського співжиття. 

Уміє правильно сприймати 

відмінну від особистої точку 

зору,  толерантно відноситись 

до представників інших релігій 

та вірувань. Володіє  навичками 

колективної роботи. Уміє 

відстоювати свою позицію, 

ефективно вести дискусію. 

 

Практичні роботи 

1. Складання класифікаційної таблиці „Релігії світу”. 

2. Складання підсумкової аналітичної таблиці „Схоже і відмінне в 

національних релігіях”. 

3. Коран – священна книга мусульман (структура, знайомство з окремими 

сурами). 

4. Складання схеми „Сучасне християнство”. 
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5. Інтерактивна вправа „Читаємо Біблію”. 

6. Засідання круглого столу „Релігія в житті людини” 

 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Розділ VII. Психологія професійного самовизначення (8 годин) 

Тема 1. Професійна орієнтація та її 

складові (1 година) 

Мета: познайомити з особливостями 

організації профорієнтаційної роботи  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу: 

Історія виникнення професій: розподіл 

праці з розвитком суспільства. Сутність, 

мета та структура професійної  орієнтації. 

Вікові особливості професійного вибору. 

Професійна інформація та її головні 

завдання. Професійна діагностика та 

професійна консультація. Професійний 

добір. Взаємозв’язок  структурних 

компонентів профорієнтації. Фактори, що 

впливають на професійне самовизначення 

особистості. Мотиви вибору професії. 

Ускладнення на шляху до професійного 

самовизначення. [42, 44, 47, 51, 61, 62, 76, 

79, 93] 

Практична робота: анкета НІН (Наміри. 

Інтереси. Нахили), тест А. Азбеля 

„Професійна ідентичність”. 

Поняття для засвоєння: професійна 

орієнтація, професійна інформація, 

 

 

 

Знає основні поняття теми, дає 

їм визначення, вільно оперує 

ними. Розуміє взаємозв’язок та 

аналізує взаємозалежність між 

складовими профорієнтації. 

Характеризує вікові 

особливості вибору професії. 

Називає фактори, що 

впливають на професійне 

самовизначення особистості. 

Знає власні мотиви 

професійного вибору та 

ускладнення, що можуть 

виникнути в процесі 

професійного самовизначення. 
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професійна діагностика, професійна 

консультація, професійний добір, мотиви 

вибору.  

 Домашнє завдання: взяти міні-інтерв’ю у 

батьків (інших дорослих людей) щодо їх 

професійного вибору, становлення.  

Тип, вид, форма заняття: 

Інформація учителя з використанням 

інтерактивних прийомів,  психологічна 

діагностика 

Тема 2.  Світ професій (1 година). 

Мета: познайомити з сучасними 

підходами до класифікації професій, 

націлити на усвідомлений професійний 

вибір 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Професія та спеціальність. Класифікації 

професій:  Дж. Холланд, Е.Ро, Є. Климов. 

[42, 44, 47, 51, 61, 62, 76, 79, 93] 

Практична робота: вправа „Алфавіт 

професій”, методика Дж.Холланда. 

Поняття для засвоєння: професія, 

спеціальність. 

 Домашнє завдання: підготувати 

інформацію /реферат про одну з 

професій/спеціальностей. 

Тип, вид, форма заняття: 

Інформація учителя, практична робота, 

психологічна діагностика  

 

 

 

Знає найбільш поширені 

класифікації професій, 

наводить приклади. 

Орієнтується в світі професій. 

Володіє інформацією щодо 

індивідуальних особливостей, 

необхідних для  професійного 

самовизначення. 
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Тема 3.  Людина та професія (2 години) 

Мета: розширити інформаційне поле учнів 

щодо вибору майбутньої професії, 

познайомити з професіографією; 

формувати свідоме відношення до власного 

професійного вибору. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Професійна придатність (абсолютна та 

відносна). Профвідбір чи профдобір ? 

Вимоги професії до людини. Індивідуальні 

особливості і вибір професії.   

Відповідність індивідуальних особливостей 

та особистісних характеристик людини 

обраній професії. Здібності і вибір професії. 

Професіографія. Професіограма та її 

структура. Класифікація професій за 

предметом праці (Є.Климов). [42, 44, 47, 51, 

61, 62, 76, 79, 93] 

Практична робота:  методика Є.Климова, 

вивчення особливостей розвитку 

пізнавальних процесів (пакет методик), 

методика ОСТ (В. Русалов), вправа 

„Психологічний портрет спеціаліста”, 

знайомство з професіограмами. 

Поняття для засвоєння: профвідбір, 

профдобір, професіографія, професіограма. 

 Домашнє завдання: підготувати 

професіограму однієї з професій на власний 

вибір.  

 

 

 

 

 

Знає і називає визначення 

основних понять теми. Розуміє 

різницю між профдобором та 

профвідбором.. Володіє 

джерелами інформації, які 

допоможуть зорієнтуватись у 

світі професій. Уміє прочитати 

та скласти професіограму. 

Детально характеризує 

професії за предметом праці. 

Має уявлення про 

індивідуальні особливості 

розвитку психічних процесів та 

власні особистісні 

характеристики, уміє 

співвіднести їх з вимогами з 

боку професій, про які мріє.  
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Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота, психодіагностика. 

Тема 4.  Я обираю професію ( 1 година) 

Мета: формувати навички поведінки в 

ситуації вибору, усвідомлення 

відповідальності за власний професійний 

вибір. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Профорієнтаційні ігри [14, 93] 

Практична робота: профорієнтаційні ігри 

„Ловушки-капканчики” та „Инопланетяне”. 

 Домашнє завдання: міні-твір „Моя 

майбутня професія”. 

Тип, вид, форма заняття 

Практична робота: профорієнтаційні ігри 

 

 

 

 

Орієнтується у світі професій. 

Аналізує свої професійні  

інтереси, наміри. Планує 

усвідомлене професійне 

самовизначення. Має навички 

командної роботи. 

Тема 5. Готовність до професійного 

самовизначення та професійної 

самореалізації (2 години) 

Мета: познайомити з алгоритмом 

професійного самовизначення, сформувати 

усвідомлення  значення для людини її  

успішної професійної самореалізації. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Поняття та алгоритм професійного 

самовизначення. Шляхи здобуття професії і 

прагнення до безперервної освіти. 

Професійна самореалізація, її роль в житті 

 

 

 

 

 

Володіє інформацією про 

шляхи здобуття професії. Знає 

та пояснює алгоритм 

професійного самовизначення. 

Усвідомлює прагнення до 

професійної самореалізації, 

розуміє її значення в житті 

людини. Уміє оцінити та 
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людини. Уміння визначати професійні 

перспективи, ставити пріоритетні цілі та 

задачі. Побудова професійного плану.  

Уміння аналізувати і ефективно 

використовувати ситуацію на ринку праці. 

Основні помилки у виборі професії. [42, 44, 

47, 51, 61, 62, 76, 79, 93] 

Практична робота: активізуючі методики 

„Будь готовий!” та „Перехрестя”. 

Поняття для засвоєння: професійне 

самовизначення, професійна 

самореалізація, ринок праці. 

 Домашнє завдання: скласти особистий 

професійний план за наданою структурою.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота, діагностика. 

спланувати особисті 

професійні перспективи, 

сформулювати професійну  

мету. Має навички побудови 

власного професійного плану.  

Уміє оцінювати та аналізувати 

ситуацію на ринку праці. Знає і 

пояснює основні помилки у 

виборі професії 

Тема 6 . Професійна кар’єра та професійне 

здоров’я  

(1 година) 

Мета: розвивати уміння реально 

оцінювати свої можливості та професійні 

перспективи, сформувати прагнення до 

успішної професійної самореалізації.  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Прагнення до професійного 

самовдосконалення. Уміння оцінювати свої 

професійні перспективи та розвивати свої 

професійні можливості. 

 

 

 

 

 

Уміє оцінити свої професійні 

перспективи з огляду на власні 

здібності, інтереси, наміри, 

особистісні характеристики. 

Розуміє механізм 

працевлаштування, має 

поняття про особливості 

проходження співбесіди при 
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Працевлаштування: резюме, рекомендації, 

особливості проходження співбесіди. 

Професійна майстерність. Акмеологія. 

Прагнення до акмеологічного зростання. 

Професійне здоров’я: його складові та 

шляхи вдосконалення. Профілактика 

професійного вигорання. Проектування 

професійної кар’єри. Імідж ділової людини. 

[42, 44, 47, 51, 61, 62, 76, 79, 93] 

Практична робота: інтерактивні вправи 

„Імідж ділової людини”,  „Кроки до 

майстерності”. 

Поняття для засвоєння: резюме, 

акмеологія, професійна майстерність, 

професійне здоров’я. 

 Домашнє завдання: скласти особисте 

резюме 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  практична робота 

прийомі на роботу. Володіє 

навичками самопрезентації. 

Розуміє значення для людини її 

ефективної професійної 

самореалізації. Дає визначення 

поняттю „професійне 

здоров’я”, називає його 

складові та знає головні шляхи 

його збереження та 

вдосконалення. Замислюється 

над проектуванням власної 

професійної кар’єри. Знає 

сучасну трактову поняття 

„імідж ділової людини”.  

 

 

Практичні роботи 

1. Анкета НІН (Наміри. Інтереси. Нахили). 

2. Методика А.Азбеля „Професійна ідентичність”. 

3. Вправа „Алфавіт професій”. 

4.  Методика Дж.Холланда. 

5. Методика Є.Климова  

6. Комплекс методик для вивчення особливостей розвитку пізнавальних 

процесів. 

7. Методика ОСТ (В.Русалов).  

8. Вправа „Психологічний портрет спеціаліста”.  
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9. Знайомство та робота з професіограмами. 

10. Профорієнтаційні ігри  „Ловушки-капканчики” та „Инопланетяне”. 

11. Активізуюча методика „Будь готовий!” (електронний варіант). 

12. Активізуючи методика „Перехрестя”. 

13. Інтерактивна вправа „Імідж ділової людини”.  

14. Інтерактивна вправа „Кроки до майстерності”. 

 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

Розділ VІІІ. Життєтворча компетентність особистості 

(8 годин) 

Тема 1. Життя: доля чи вибір особистості 

(1 година) 

Мета: навчити визначати життєві цілі та 

шляхи їх досягнення, розвивати прагнення 

стати хазяїном власної долі. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Життєва позиція і соціальна роль 

особистості. Постановка життєвих цілей та 

шляхи їх досягнення. Короткотривалі та 

довготривалі цілі.  Життєвий досвід. 

Джерела досвіду: досягнення та помилки. 

Як стати творцем власної долі. Гармонія з 

собою та з оточуючим  світом. Алгоритм 

досягнення мети. [3, 10, 29, 39, 40, 43, 48, 

76, 79, 82, 100] 

 

Практична робота: інтерактивна вправа 

„Мій контракт”, інтерактивна вправа 

„Аркуш мети”  

 

 

 

 

Усвідомлює, що таке життєва 

ціль, розуміє її  роль та місце в 

житті людини. Уміє ставити 

короткотривалі та довготривалі 

цілі, володіє алгоритмом їх 

досягнення. Знає та називає 

основні поняття теми, вільно 

оперує ними. Називає та 

характеризує джерела досвіду, 

наводить приклади. Розуміє  та 

аналізує вплив знань і досвіду 

людини на побудову її 

життєвих перспектив.  
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Поняття для засвоєння: життєва позиція, 

ціль, соціальна роль, контракт 

 Домашнє завдання: практична вправа 

„Аркуш мети” 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  співбесіда, практична 

робота 

Тема 2. Життєві цінності та ціннісні 

орієнтири  (1 година) 

Мета: сформувати розуміння 

взаємозв’язку між життєвими цінностями, 

які сповідує людина, та її поведінкою; 

навчити визначати особистісні пріоритети, 

необхідні для повноцінного життя та 

особистісної самореалізації 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Життєві цінності. Цінності та поведінка 

людини. Вплив життєвих цінностей на 

майбутнє. Зміна ціннісних орієнтацій 

людини в процесі розширення її свідомості. 

[3, 10, 29, 39, 40, 43, 48, 76, 79, 82, 100] 

Практична робота: вправа „Ціннісні 

орієнтації”, методика „Ціннісні орієнтації” 

М.Рокича, вправа „Цілі та цінності” 

Поняття для засвоєння: цінності, ціннісні 

орієнтації. 

 Домашнє завдання: робота з конспектом.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя, інтерактивні вправи, 

 

 

 

 

 

Дає визначення поняттям 

„цінність” та „ціннісні 

орієнтації”, вільно володіє 

ними. Розуміє взаємозв’язок 

між життєвими цінностями та 

поведінкою людини. 

Усвідомлює життєві цінності як 

основу життєвого 

самовизначення. Визначає 

особисті пріоритетні цінності, 

необхідні для повноцінного 

життя. 
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психодіагностика 

Тема 3.  Життєві проблеми та шляхи їх 

розв’язання  

(1 година) 

Мета: навчити орієнтуватись у складних 

життєвих обставинах, сформувати навички 

розв’язання життєвих проблем 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу   

Проблеми та причини їх виникнення. Види 

проблем. Основні підходи до вирішення 

проблем та подолання перешкод. 

Розв’язання проблем як джерело нового 

досвіду. [3, 10, 29, 39, 40, 43, 48, 60, 76, 79, 

82, 100] 

Практична робота: мозковий штурм 

„Проблемні ситуації”, інтерактивна вправа 

„Мета-план”, творча вправа „Вісім кроків 

до вирішення проблем” 

Поняття для засвоєння: проблема, 

проблемна ситуація. 

 Домашнє завдання: скласти мета-план 

розв’язання особистої проблеми  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  інтерактивні та творчі 

вправи 

 

 

 

 

 

Розуміє причини виникнення 

проблем, сприймає шляхи їх 

розв’язання як джерело 

власного досвіду. Знає та 

характеризує типи складних 

ситуацій, називає основні 

підходи до розв’язання 

проблем. Уміє скласти 

алгоритм виходу з проблемної 

ситуації. 

Тема 4. Життєві перспективи та життєвий 

вибір (2 години) 

Мета: навчити формулювати основні 

життєві перспективи, познайомити з 
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алгоритмом прийняття рішення у ситуації 

вибору; сформувати відповідальне 

ставлення до власного вибору 

Хід заняття, зміст  навчального  

матеріалу  

Життєва перспектива особистості. 

Прогнозування життєвих перспектив та 

проектування життєвого маршруту. 

Складові життєвої перспективи. Алгоритм 

здійснення мрій. Правила здійснення 

вибору та  прийняття рішення. [3, 10, 29, 

39, 40, 43, 48, 60, 76, 79, 82, 100] 

Практична робота: вправа „Чат”, колаж 

„Моє майбутнє”, вправа „Аукціон життя”, 

вправа „Я приймаю рішення” (схема 

прийняття рішення), колективна творча 

робота „Дорога щасливого життя”. 

Поняття для засвоєння: життєва 

перспектива, життєвий маршрут. 

 Домашнє завдання: відпрацювання 

навичок  прийняття зваженого рішення 

(схема прийняття рішення).  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  інтерактивні та творчі 

вправи.  

 

Уміє формулювати життєві 

перспективи на основі мрій. 

Створює маршрут 

(перспективу) свого 

майбутнього. Володіє 

інформацією щодо планування 

та досягнення життєвих 

перспектив. Уміє об’єктивно 

оцінювати себе, свої 

можливості. Знає правила та 

алгоритм здійснення вибору.  

Має навички прийняття 

зваженого рішення. 

Тема 5.  Стратегія особистісного 

самовдосконалення  

(1 година) 

Мета: сформувати розуміння власного 

особистісного потенціалу, навчити 
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планувати процес саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Самопізнання та самоаналіз як основа 

розуміння своєї особистості. 

Самовдосконалення та прагнення до 

особистісного зростання як умова 

життєвого благополуччя і гармонії. 

Щоденна робота над собою. Метод 

ПАКПРРЕ. [3, 10, 29, 39, 40, 43, 48, 60, 76, 

79, 82, 100] 

Практична робота: анкета „Чи готові ви 

до самореалізації?”, вправа „Стратегія 

особистісного самовдосконалення” , вправа 

„Зустріч випускників”  

Поняття для засвоєння: самопізнання, 

самоаналіз, самовдосконалення 

 Домашнє завдання: провести 

самохронометраж тижня.  

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя, інтерактивні вправи, 

діагностика 

Усвідомлює  роль самопізнання 

та самоаналізу у розумінні 

власної особистості. Уміє 

планувати процес саморозвитку 

та самовдосконалення. Розуміє 

значення щоденної роботи над 

собою, відчуває власну 

відповідальність за своє 

майбутнє. Уміє об’єктивно себе 

оцінювати. Має навички 

визначення стратегії 

особистісного зростання.  

Тема 6. Я і час: хроніка мого життя (1 

година) 

Мета: сформувати розуміння 

відповідальності за власне життя, навчити 

його планувати. 

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу 

 

 

Розуміє залежність успішності 

людини від уміння керувати 

часом. Володіє навичками  

планування своєї діяльності. 

Уміє виявляти та 
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Мистецтво керувати часом. Матриця 

Ейзенхауера. Викрадачі часу. 

Самовиховання та самоосвіта. Планування 

свого життя як основа роботи над собою. 

Як навчитись складати іспити. 

Рекомендації щодо підготовки та 

проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання.  [3, 10, 29, 39, 40, 43, 48, 60, 70, 

76, 79, 82, 100] 

Практична робота: робота з матрицею 

Ейзенхауера,  творча вправа „Я в часовому 

просторі”. 

Поняття для засвоєння: викрадачі часу, 

самовиховання, самоосвіта.  

 Домашнє завдання: проаналізувати рівень 

ефективності використання власного часу; 

назвати „викрадачів часу”. 

Тип, вид, форма заняття 

Інформація учителя,  творча робота 

нейтралізувати „викрадачів 

часу”.  Усвідомлює значення 

самовиховання та самоосвіти в 

процесі життєдіяльності 

людини. 

Тема 7. Формула успішної людини (1 

година) 

Мета: поглибити розуміння поняття 

„успішна людина”, сприяти усвідомленню 

засобів і шляхів досягнення успіху.  

Хід заняття, зміст навчального 

матеріалу  

Успіх, успішна людина. Складові успіху. 

Риси та якості успішної людини. Шляхи 

досягнення успіху. [3, 10, 29, 39, 40, 43, 48, 

60, 70, 76, 79, 82, 100] 

 

 

 

Знає  та дає визначення 

основним поняттям теми. 

Називає та характеризує 

головні риси успішної людини, 

співвідносить їх з власними 

рисами, оцінює рівень їх 

вираженості. Знає та планує 

шляхи і способи успішної 
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Практична робота: мозковий штурм 

„Риси та якості успішної людини”, вправа 

„Кроки до успіху”, анкета „Рівень 

сформованості життєвих 

компетентностей”. 

Поняття для засвоєння: успішна людина. 

Підсумкова дискусія  

Запитання для обговорення: 

- Що дало тобі вивчення курсу? 

- Які теми викликали найбільший інтерес? 

Чому? 

- Які теми ти вважаєш зайвими, 

непотрібними для вивчення? Чому? 

- Що б ти хотів змінити в структурі 

курсу? 

- Які знання тобі знадобляться в 

майбутньому? Наведи приклади. 

- Які навички були сформовані в процесі 

вивчення курсу? 

- Якою інформацією, отриманою на 

заняттях, ти поспішав поділитись із 

друзями? 

- Що запам’яталось найбільше? 

Тип, вид, форма заняття 

Інтерактивне заняття, дискусія, обмін 

думками, анкетування 

самореалізації. 

Аналізує результати вивчення 

курсу, узагальнює отримані 

знання, отримує відповіді на 

запитання, які хвилюють. 

Отримує можливість стати 

співавтором курсу, внести 

доповнення або поправки в 

зміст матеріалу, корективи в 

його планування . Розуміє 

користь знань, отриманих в 

ході вивчення матеріалу, їх 

практичну значимість. 

Висловлює емоційне 

відношення до засвоєного, 

ділиться своїми думками та 

переживаннями. Оцінює роль 

курсу у формуванні життєвих 

компетенцій. 

 

 

Практичні роботи 

1. Інтерактивна вправа „Мій контракт”. 

2. Інтерактивна вправа „Аркуш мети”. 
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3. Вправа „Ціннісні орієнтації”.  

4. Методика „Ціннісні орієнтації” М.Рокича.  

5. Вправа „Цілі та цінності”. 

6. Мозковий штурм „Проблемні ситуації”. 

7. Інтерактивна вправа „Мета-план”.  

8. Творча вправа „Вісім кроків до вирішення проблем”. 

9. Вправа „Чат”. 

10. Колаж „Моє майбутнє”.  

11. Вправа „Аукціон життя”.  

12. Вправа „Я приймаю рішення” (схема прийняття рішення).  

13. Колективна творча робота „Дорога щасливого життя”. 

14. Анкета „Чи готові ви до самореалізації?”.  

15. Вправа „Стратегія особистісного самовдосконалення”.  

16. Вправа „Зустріч випускників”. 

17. Робота з матрицею Ейзенхауера 

18. Творча вправа „Я в часовому просторі”. 
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Тематичне планування. 11 клас 

 

 

 Розділ V Філософія кохання. Культура 

почуттів 

   

1 Дитинство людської любові 1 - 1 

2 Сучасне кохання (ХХ-ХХІ ст.) 1 - 1 

3 Види любові. 1 - 1 

4 Сексуальність та відношення до неї 1 1 2 

5 Основи подружнього життя, або як 

знайти свою „половинку”.  

1 -  1 

6 Анатомія сімейного конфлікту - 2 2 

7 Сімейна економіка: як спланувати 

сімейний бюджет 

 1 1 

8 Репродуктивне здоров’я особистості. 

Основи усвідомленого батьківства 

1 1 2 

 Всього: 6 5 11 

 Розділ VІ Етичні основи релігії    

1 Поняття релігії та її роль в житті людини. 

Конфесійна карта України. 

1 - 1 

2 Національні релігії та моральні 

принципи, які вони проповідують 

1 - 1 

3 Історія та етична основа буддизму. 1 - 1 

4 Уроки моральності в ісламі. 1 - 1 
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5 Християнство та його роль в сучасному 

суспільстві 

1 - 1 

6 Життя Ісуса. Біблія та її етичні уроки 1 1 2 

7 Релігія як елемент духовної культури 

людства 

- 1 1 

 Всього: 6 2 8 

 Розділ VІІ Психологія професійного 

самовизначення 

   

1 Професійна орієнтація та її складові 1 - 1 

2 Світ професій 1 - 1 

2 Людина та професія 1 1 2 

3 Я обираю професію - 1 1 

4 Готовність до професійного 

самовизначення та професійної 

самореалізації 

1 1 2 

5 Професійна кар’єра та професійне 

здоров’я 

- 1 1 

 Всього: 4 4 8 

 Розділ VІІІ Життєтворча 

компетентність особистості 

   

1 Життя: доля чи вибір особистості. - 1 1 

2 Життєві цінності та ціннісні орієнтації - 1 1 

3 Життєві проблеми та шляхи їх подолання - 1 1 

4 Життєві перспективи та життєвий вибір - 2 2 

5 Стратегія особистісного вдосконалення - 1 1 

6 Я і час: хроніка мого життя - 1 1 

7 Формула успішної людини - 1 1 

 Всього: - 8 8 

 Всього за рік: 16 19 35 
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Використана література 

 

Монографії 

 

1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений 

ребенка в детской субкультуре.-М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2000. – 431 с. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990. – 367 с. 

3. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 

1984. – 335 с. 

4. Рюриков Ю.Б. Мед и яд любви. 2-е изд. – М.: Мол.гвардия, 1990. – 446 [2] 

с., ил. 

5. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища школа, Головное 

издательство, 1981. – 392 с. 

 

Підручники, навчальні посібники 

 

6. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-

методичний посібник/ В.В. Рибалка. – К.: АПН України, Ін-т пед.освіти і 

освіти дорослих: Ін-т обдарованої дитини; АПН і МОН України, 

Український науково-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи, 2009. – 326 с. 

7. Афанасьева Т.М. Семья: Учебное пособие для учащихся средних учебных 

заведений. – К.: Радянська школа, 1986. – 224 с. 

8. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: Учеб.пособие для студентов 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1991. – 158 с. 

9. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекцій. – М.: Ассоциация авторов и 

издателей „Тандем”. Издательство „ЭКМОС”, 2001. – 320 с. 

10. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб.: Питер, 2000. – 

530 с. 
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11. Коломинский Я.Л. Человек: психология: Кн.для учащихся ст.классов. – 2-

е изд., доп. – М.: Просвещение, 1986. 223 с.: ил. 

12. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта: учебное пособие / 

Г.В.Ложкин, Н.И.Повякель. – К.: МАУП, 2000. – 256 с. 

13. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. – 2-е изд., 

переработ. – К.: МАУП, 1994. – 136 с. 

14. Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В.Мироненко. – М., 1990. 

– 400 с. 

15. Психология здоровья: Учебник для вузов/ Под ред. Г.С. Никифорова. – 

СПб.: Питер, 2003. – 607 с. 

16. Разумихина Г.П. Мир семьи: Кн.для учащихся ст.классов по курсу «Этика 

и психология семейной жизни». – М.: Просвещение, 1986. – 208 с. 

17. Шахнович М.М. Религии мира: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во 

университета, 2006. – 209 с. 

 

Методичні посібники 

 

18. Братусь І.В. Жіноча молодь та здоров’я: свідомий вибір: Науково-

метод.посіб./ Автори-упоряд.: І.В. Братусь, А.В. Гулевська-Черниш, Т.А. 

Кінська. – К.: Наук.світ, 2006. – 207 с. 

19. Гільбух Ю.З. Як учитися і працювати ефективно. – Київ, ВІПОЛ, 1993. – 

191 с. 

20. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. Практикум. – 

Новосибирск: Изд-во Новосиб.ун-та; М.: Совершенство, 1997. – 116 с. 

21. Григорьева Т.Г.,  Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного 

общения. Методическое пособие для преподавателей. – Новосибирск: 

Изд-во Новосиб.ун-та; М.: Совершенство, 1997. – 171 с. 

22. Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. 

Хрестоматия. – Новосибирск: Изд-во Новосиб.ун-та; М.: Совершенство, 

1997. – 198 с. 
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23. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / За 

ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен – К.: Богдана, 2003. – 520 с. 

24. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: 

потенціал громади: Метод.матеріали до тренінгу/ Авт.-упоряд. Н.В. 

Зимівець; Заг.ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 205 с.: іл. – 

Бібліогр.: с.202-205. 

25. Здоров’я – моя цінність: Метод. матеріали до тренінгу/ Автор-упоряд.: 

О.М. Петрик; За заг.ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Наук.світ, 2006. – 53 с.: іл. – (Б-

чка соц.працівника / соц. педагога).  

26. Зимівець .В., Сивогракова З.А., Лещук  Н.О. та ін. Твоє життя – твій вибір: 

Навч.-метод.посіб. – К.: Навч.книга, 2002. – 190 с. 

27. Історія релігій: Методичні рекомендації для вчителя загальноосвітньої 

школи/ Укладач Шугаєва Л.М. – К.: ІЗМН, 1997 – 48 с. 

28. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М.: Педагогика, 1991. – 256 с.: ил. 

29. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, 

опросники, ролевые игры: Кн.для учителей. – М., 1991. – 143 с. 

30. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1980. – 192 с. 

31. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти 

формування усвідомленого батьківства. – К.: Видав.центр „Академія”, 

2001. – 244 с. 

32. Культура життєвого самовизначення. Частина І. Початкова школа. 

Методичний посібник/ Наукове керівництво та редакція І.Д. Звєрєвої. – К., 

2003. – 288 с.  

33. Культура життєвого самовизначення. Частина ІІ. Середня школа. 

Методичний посібник/ Наукове керівництво та редакція І.Д. Звєрєвої. – К., 

2003. – 536 с.  

34. Культура життєвого самовизначення. Частина ІІІ. Старша школа. 

Методичний посібник/ Наукове керівництво та редакція І.Д. Звєрєвої. – К., 

2004. – 316 с.  
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35. Методическое пособие по организации и проведению педагогической 

практики студентов факультета психологии/ Сост. Шульга В.В. – Донецк.: 

ДОУ, 2003. – 84 с. 

36. Основи батьківської компетентності: Навч.посіб./ Упор.: Т.Г. Веретено, 

І.Д. Звєрєва, Н.Ю. Шевченко; За заг.ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук.світ, 

2006. – 156 с. 

37. Прояви турботу та обачливість/ Ворник Б.М., Оржеховська В.М., 

Голоцван О.А. – К.: Міленіум, 2002. – 156 с. 

38. Селевко Г.К.Найди себя. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2006. – 96 с. (Серия «Самосовершенствование 

личности»). 

39. Селевко Г.К.Научи себя учиться. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2006. – 128 с. (Серия «Самосовершенствование 

личности»). 

40. Селевко Г.К.Познай себя. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2006. – 96 с. (Серия «Самосовершенствование 

личности»). 

41. Селевко Г.К.Реализуй себя. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2006. – 112 с. (Серия «Самосовершенствование 

личности»). 

42. Селевко Г.К.Управляй собой. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2006. – 112 с. (Серия «Самосовершенствование 

личности»). 

43. Селевко Г.К.Утверждай себя. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2006. – 112 с. (Серия «Самосовершенствование 

личности»). 

44. Селевко Г.К., Тихомирова Н.К., Левина О.Г. Сделай себя сам. Изд.2-е. М.: 

Народное образование, НИИ школьных технологий, 2006. – 112 с. (Серия 

«Самосовершенствование личности»). 
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45. Спілкуймося та діємо/ О. Безпалько, В. Гончарові, І. Авдєєва, Ж. Савич. – 
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Глосарій 

 

 

Абстракція – одна з основних операцій мислення, суть якої полягає у 

виокремленні певних суттєвих ознак об’єкта та відокремлення їх від 

поодиноких ознак. 

Алгоритм -  опис і послідовність операцій для вирішення конкретних 

завдань. Система правил, застосовуваних у строго визначеній послідовності. 

Альтернатива – необхідність вибору одного з двох чи декількох можливих 

рішень , напрямків тощо, які взаємно виключають один одного; варіант 

протилежного судження, рішення, можливості тощо за принципом „або - 

або”. 

Аналіз – розкладання (уявне або реальне) об’єкта чи явища на елементи для 

подальшого вивчення. 

Бажання – прагнення, потяг до чого-небудь. 

Батьківство – процес забезпечення батьками (рідними чи прийомними) 

необхідних умов для повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей. 

Безпека – стан, при якому ніщо кому- або чому-небудь не загрожує. 

Благополуччя – життя в достатньому спокої та впевненості. 

Бюджет – передбачуване обчислення очікуваних доходів і витрат держави, 

установи, підприємства чи окремої особи на певний термін. 

Взаєморозуміння – розуміння однією стороною позиції іншої сторони; 

взаємне розуміння і згода. 

Виявлення почуттів – процес передачі особистого ставлення до людей, 

предметів, явищ у відповідному вираженні: слова, інтонації, жести, міміка 

тощо. 
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Відповідальне рішення – продуманий намір, що передбачає дії, які мають 

бути виконані, та особисту відповідальність за їх наслідки. 

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини, який розвивається та розмножується в 

організмі людини і призводить до повної втрати його захисних сил та 

розвитку СНІД. 

Віра -  беззаперечне прийняття людиною обраного ідеалу; особливий стан 

психіки людини, який визначається повним та беззаперечним прийняттям 

відомостей, текстів, явищ, подій або власних уявлень і міркувань, які надалі 

можуть визначати певні вчинки, судження, норми поведінки та ставлення 

людини; визнання чогось істинним фактом з такою рішучістю і впевненістю, 

яка перевищує силу зовнішніх фактичних та формально-логічних доказів. 

Власна відповідальність – здійснюваний у різних формах контроль 

особистості над собою з позиції виконання прийнятих норм і правил. 

Гендер – соціальна особливість статі людини на відміну від біологічної статі; 

соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості людини – 

чоловіка і жінки – в усіх сферах життєдіяльності.  

Гендерна рівність –  рівність чоловіка і жінки  перед законом  у прояві всіх 

своїх соціальних сил, можливість вільного вибору ними форм соціальної 

активності, свободи самовираження, самоутвердження відповідно до власних 

тендерних інтересів і потреб. 

Готовність до сімейного життя – заздалегідь продумана, підготовлена, 

осмислена позиція особистості щодо сімейного життя. 

Група – обмежена за чисельністю спільність людей, яка виділяється з 

соціального цілого на основі певних ознак (спільна діяльність, ідентичні 

обставини тощо) 

Дискримінація – обмеження або позбавлення прав окремих груп населення 

за ознаками расової або національної приналежності, соціального 

походження, політичних поглядів, статі тощо.  

Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом , 

застосованим до неї, вона не набуває прав повноліття раніше.  
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Дружба – приязні стосунки, які ґрунтуються на взаємній повазі, симпатії та 

відданості. 

Духовні цінності – моральні надбання окремої людини, групи людей, сім’ї 

та суспільства в цілому. 

Екологія – наука, що вивчає взаємостосунки людей, тварин, рослин, 

мікроорганізмів між собою і навколишнім середовищем.  

Етика –  наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та 

особистому житті людини; норми поведінки, сукупність моральних правил 

на рівні суспільної організації, соціальної групи, професії тощо. 

Життєва перспектива –  можливості особистості в майбутньому; плани, 

види діяльності, передбачувані у майбутньому; сприятливі умови для 

майбутньої діяльності або наступного розвитку. 

Життєва позиція – внутрішня установка, обумовлена світоглядними, 

моральними і психологічними якостями особистості, яка відображає її 

суб’єктивне ставлення  до суспільства; узагальнена система поглядів 

особистості на своє місце і роль в житті, життєдіяльності суспільства; 

принципи соціально значущої поведінки; основний показник особистісного 

розвитку індивіда. 

Життєві навички – навички володіння різними видами діяльності, навички 

особистої поведінки та між особистісної взаємодії людини, які дають їй 

можливість визначити свій життєвий шлях, адаптуватися до соціального 

середовища і змінювати його відповідно до інтересів та потреб особистості. 

Життєвий досвід – сукупність знань, умінь, які здобуваються у процесі 

життя, на практиці; події чи явища, що вже мали місце в житті, з чим 

доводилось зустрічатись. 

Життя – вищий прояв існування, властивий лише для біологічних і 

соціальних систем, який характеризується  здатністю до самооновлення, 

розвитку і збереження своєї цілісності шляхом регуляції речовинно-

енергетичного обміну з навколишнім середовищем. 
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Життєвий шлях – історія індивідуального розвитку особистості, виражена в 

подіях, вчинках, намірах та отриманих результатах. 

Жіночість –  сукупність рис, ознак, якостей, властивостей, характерних для 

жінок на відміну від чоловіків. 

Загальнолюдські цінності –  цінності, які мають значення для збереження і 

розвитку людства на різних етапах його існування і є основою для співпраці 

та взаєморозуміння між людьми. 

Закоханість – стан людини, викликаний захопленням іншою людиною; 

характеризується егоцентризмом. 

Захоплення – великий інтерес до когось чи чогось, який супроводжується 

значним емоційним підйомом. 

Здібності –  індивідуально-психологічні особливості особистості, які є 

умовою успішного оволодіння та виконання певної діяльності. 

Здоров’я –  стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а 

не просто відсутність хвороб; стан організму, за якого нормально 

функціонують усі органи. 

Здоровий спосіб життя – усвідомлене, активне ставлення до власного 

здоров’я, акумулювання певних позитивних або нейтралізація негативних 

факторів, зовнішніх і внутрішніх; спосіб життєдіяльності людини,  метою 

якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я. 

Імідж – цілеспрямовано сформований образ. 

Індивід –  одиничний представник людського роду. 

Індивідуальність – сукупність індивідуальних властивостей, характерних 

ознак і рис людини, що утворюють її своєрідність, відрізняють її від інших 

людей. 

Інтерес – емоційно забарвлене ставлення до навколишнього; пізнавальна 

спрямованість людини на певний об’єкт чи певну діяльність, викликану 

позитивним, зацікавленим ставленням до чогось, когось. 

ІПСШ –  група інфекцій, що передаються статевим шляхом.  

Кар’єра – просування вперед в якій-небудь сфері діяльності. 
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Колектив -  вищий рівень розвитку і функціонування соціальної групи. 

Компроміс – згода, порозуміння, досягнуті шляхом взаємних поступок; 

пристосування до обставин, пов’язане з відмовою від особистих переконань. 

Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, уподобань, цілей, поглядів 

тощо окремих людей, соціальних груп, націй, держав; прояв неузгодженості 

інтересів, незгода між двома чи більше сторонами, коли кожна з них 

намагається зробити так, щоб було прийнято саме її позицію, і стати на заваді 

іншій стороні чинити те саме. 

Конфліктна ситуація – це суперечливі позиції сторін щодо певного 

питання, прагнення до протилежних цілей, використання різних засобів щодо 

їх досягнення, неспівпадання інтересів, бажань тощо. 

Конфліктологія – наука, що вивчає появу, розвиток і розв’язання 

конфліктів. 

Конфліктогени – слова, дії (або бездіяльність), вчинки, що можуть привести 

до конфлікту. 

Кохання – почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; 

високий ступінь емоційного позитивного ставлення, яке виділяє об’єкт з-

поміж інших та ставить його у центр власних життєвих потреб та інтересів.  

Критичне мислення – мислення, спрямоване на оптимальне використання 

отриманих раніше знань, умінь і навичок та використання певних стратегій, 

які підвищують вірогідність отримання бажаного результату або вирішення 

проблем.   

Культура – сукупність традицій, правил поведінки, моральних і естетичних 

цінностей, створених людством протягом його історії; духовний компонент 

людської діяльності, який забезпечує різноманітні сторони життя людини; 

особлива сфера і форма діяльності, яка має свій зміст і свою структуру; 

рівень життєдіяльності, який забезпечується постійною підтримкою високих 

взірців реальної діяльності і поведінки людини. 

Культура спілкування – рівень спілкування, що ґрунтується на освіченості, 

вихованості, взаємній повазі.  
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Лідер – (від англ. lead – вести за собою, очолювати) авторитетний член 

організації чи групи людей, особистісні якості якого дозволяють йому 

відігравати головну роль в різних ситуаціях і процесах, при прийнятті 

групових рішень і організації спільної діяльності. 

Любов – внутрішній духовний потяг до кого-небудь, чого-небудь; один з 

найвищих проявів людських взаємовідносин або ставлення людини до 

навколишньої дійсності і власного існування, який знаходить своє втілення у 

глибоких почуттях і діях, спрямованих на підтримку і обожнення об’єкта 

любові.  

Матеріальні цінності – цінності, пов’язані з володінням певною власністю, 

прибутками, заробітком, грошима. 

Мотив досягнення успіху – стійка особистісна риса, яка виражається в  

потребі досягати успіху в різних видах діяльності. 

Мислення – процес опосередкованого й узагальненого пізнання людиною 

предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв’язках і 

відношеннях.   

Можливості – наявність сприятливих умов, обставин; внутрішні ресурси. 

Навколишнє середовище – сукупність людей, предметів, явищ, які існують 

навколо. 

Навчання – процес цілеспрямованої передачі суспільно-історичного досвіду; 

організація набуття знань, умінь та навичок. 

Небезпека – ситуація загрози здоров’ю чи життю людини; явища, процеси, 

які можуть завдати руйнівного впливу нанести моральну, матеріальну, 

фізичну шкоду людині чи навколишньому середовищу. 

Неповторність – ознака, за якою визначають неповторність, 

надзвичайність. 

Норми людського співіснування – стандартизовані суспільні вимоги до 

поведінки людей в соціальному середовищі, сформовані з урахуванням 

соціальної структури даного суспільства, його уявлень про справедливість, 
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добро, гідність; стандарти поведінки, прийняті у даному суспільстві, 

виконання яких забезпечується соціальним контролем. 

Об’єкт конфлікту – те, на що претендує кожна з конфліктуючих сторін, що 

викликає їх протидію, отримання чого одним із учасників повністю або 

частково позбавляє  іншу сторону можливості досягти своїх цілей. 

Обов’язок – беззастережне та безвідмовне виконання певної роботи 

відповідно професійних, суспільних, родинних вимог, а також виходячи з 

власного сумління.  

Образ Я – сукупність уявлень людини про саму себе (свою особистість), свої 

фізичні і психологічні якості, духовність. 

Особистість – людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси 

загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально-неповторного.   

Особистісне зростання – процес розвитку особистості через самопізнання, 

самоаналіз та вироблення власної стратегії самовдосконалення. 

Особистісний потенціал – внутрішні резерви особистості, які виступають 

рушіями особистісного зростання. 

Охорона репродуктивного здоров’я – поєднання методів і послуг, 

спрямованих на збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я, які 

дозволяють людям вільно і відповідально приймати рішення про те, коли і 

скільки мати дітей.  

Пам’ять – процес запам’ятання, збереження і наступного відтворення 

індивідом його досвіду; закріплення, збереження в мозку того, що 

відбувалося в минулому досвіді людини.   

Партнерство – характеристика взаємовідносин; узгоджені і злагоджені дії 

учасників спільної справи, основані на взаємо вигідності та рівноправності. 

Планування –  процес розробки планів, який включає в себе певні заходи, 

показники, пов’язані з вирішенням перспективних і нагальних завдань. 

Планування сім’ї – система соціальних, культурних, правових і медичних 

заходів, спрямованих на вільне і відповідальне вирішення подружніми 
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парами і окремими особами питання щодо числа дітей і часу їх народження, 

на народження здорових і бажаних дітей.  

Платонічний – такий, що ґрунтується на суто духовному потягу, без будь-

якої чуттєвості.  

Поведінка – сукупність вчинків, дій; реакція організму на подразнення або 

вплив ззовні; система дій біологічного індивіда, спрямована на підтримку 

свого існування (агресивна поведінка, асертивна поведінка, відповідальна 

поведінка). 

Порівняння – одна з логічних операцій мислення; встановлення рис схожості 

й відмінності між певними предметами, явищами, людьми. 

Потенціал – сукупність усіх наявних засобів, можливостей тощо, які можуть 

бути використані в певній сфері, галузі; приховані здатності, сили для якої-

небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов. 

Потреба – нужда в чомусь необхідному для підтримки життєдіяльності 

індивіда, соціальної групи, суспільства в цілому. 

Потреби – складові життєдіяльності, необхідні для функціонування і 

розвитку організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства в 

цілому; спонукальна причина діяльності.  

Почуття –  психічні стани і процеси, в яких відображено емоційний бік 

духовного світу людини, її суб’єктивне переживання подій та емоційне 

ставлення до навколишньої дійсності. 

Привабливість – сукупність позитивних рис чи якостей, завдяки яким особа, 

предмет або процес викликають симпатію, притягують до себе.  

Прийняття рішення – послідовність дій, які ведуть до досягнення мети. 

Пристосування – приведення своїх дій, поведінки у відповідність із 

обставинами, вимогами оточення. 

Проблемна ситуація – ситуація, для подолання якої потрібно знайти і 

застосувати нові знання чи способи дій. 

Прогнозування – передбачення заздалегідь майбутніх подій, наслідків, 

результатів.  
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Проектування – планування; процес створення проекту – прототипу, 

прообразу передбачуваного або можливого об’єкта, стану дій. 

Професійна кар’єра – швидке, успішне просування у професійній діяльності; 

здатність людини самореалізуватись у певному виді професійної діяльності і 

досягти найвищих результатів. 

Професійне самовизначення – процес прийняття особистістю рішення щодо 

вибору майбутньої трудової діяльності. 

Професія (від лат. Professio – спеціальність, офіційно визначене заняття) – 

рід трудової діяльності. 

Психологія – наука про закономірності розвитку та функціонування психіки 

як особливої форми життєдіяльності. 

Психосексуальні орієнтації – система платонічних, еротичних, фізичних 

переваг, потягу до осіб протилежної чи однакової статі. 

Психосексуальний розвиток – процес формування та розвиток у людини 

стптевої самосвідомості, статевої ролі та психосексуальних орієнтацій. 

Релігія – погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування 

надприродних сил – богів, духів, в їхнє панування над світом.  

Репродуктивне здоров’я – стан повного фізичного. Психічного і соціального 

благополуччя, а не просто відсутність хвороб і недуг в усіх питаннях, які 

стосуються репродуктивної системи, її функцій і процесів. 

Рівність –  категорія, у відповідності з якою забезпечується однакове 

соціальне положення людей, які належать до різних соціальних та етнічних 

груп; рівне становище людей у суспільстві, що виражається в однаковому 

ставленні до засобів виробництва і в користуванні тими самими політичними 

та громадянськими правами. 

Рішення – дія, до якої людина вирішила вдатися після обміркування ситуації, 

з якої потрібно знайти вихід.   

Роль – певний стереотип, шаблон, модель поведінки людини, об’єктивно 

задана соціальною позицією особистості в системі суспільних чи особистих 

взаємовідносин. 
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Роль у групі – соціальна функція особистості; відповідний прийнятим 

нормам спосіб поведінки людини в залежності від статусу чи позиції в групі, 

в системі міжособистісних стосунків. 

Самоаналіз –  аналіз власних вчинків і переживань. 

Самовизначення – процес і результат свідомого вибору особистості власної 

позиції, цілей і засобів само здійснення у конкретних обставинах життя; 

усвідомлення людиною свого місяця в природі і суспільстві, зайняття нею 

певної позиції, вибір нею певного життєвого шляху і певного виду 

діяльності; свідомий акт виявлення і утвердження власної позиції в 

проблемних ситуаціях. 

Самовдосконалення –  збагачення своїх знань, поліпшення свого вміння, 

підвищення своєї майстерності; один із важливих моментів особистісної 

життєтворчості. 

Самодисципліна – вміння підкоряти свої дії певним вимогам; дисципліна у 

власній поведінці. 

Самооцінка – судження людини про міру наявності у неї тих чи інших 

якостей, властивостей, у співвідношенні їх з певним еталоном, зразком; 

важливий регулятор поведінки, від якого залежать стосунки людини з 

навколишнім світом, її критичність, вимогливість до себе, ставлення до своїх 

успіхів та невдач. 

Самопізнання –  пізнання людиною себе, своєї внутрішньої суті. 

Самоповага – повага до самого себе, визнання власних чеснот; позитивний 

образ самого себе, який включає сприйняття себе і почуття особистої 

гідності, які ґрунтуються на погляді на себе з позиції щирої і безумовної 

любові. 

Самоспостереження –  

Самореалізація – діяльність людини, спрямована на реалізацію нею свого 

власного „Я” на розкриття і розвиток своїх задатків і здібностей, на 

розуміння використання своїх можливостей і втілення в життя своїх планів і 

намірів. 
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Сексуальне здоров’я – комплекс  соматичних (тілесних), емоційних, 

інтелектуальних і соціальних аспектів  сексуального існування людини, що 

позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність людини 

та її здатність любити (Визначення ВООЗ). 

Сексуальність  - сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак, які роблять 

людину привабливою для іншої.   

Симпатія –  почуття прихильності, доброзичливості до когось. 

Синтез –  уявне або реальне сполучення розчленованих у ході аналізу 

частин предмета, встановлення їх взаємодії і зв’язків для пізнання чи 

виготовлення цього предмета як цілого. 

Сім’я –  мала соціальна група, що ґрунтується на шлюбі чи кровній 

спорідненості і здійснює спільну життєдіяльність на основі спільного побуту, 

матеріальної і морально-психологічної допомоги.  

Сімейне щастя –  стан найвищого задоволення людини від взаємостосунків 

у сім’ї. 

Сімейний бюджет – кошторис прибутків і витрат сім’ї на певний період.   

Сімейні ролі –  статус особистості в об’єктивних сімейних відносинах (ролі 

матері, батька, сина, донь тощо), що обумовлюють поведінку особистості у 

відповідності з визначеними соціальними очікуваннями.  

СНІД – синдром набутого імунодефіциту, хвороба, викликана ВІЛ.  

Соціальне оточення –  безпосереднє людське оточення (сім’я, друзі, сусіди) 

і великі групи людей  або людські спільності (народи, нації, громади), до 

яких належить людина, а також певні умови (економічні, культурні, 

політичні), які існують у суспільстві. 

Соціальна роль – певний стереотип, шаблон, модель поведінки людини, 

об’єктивно задана соціальною позицією особистості в системі суспільних або 

особистих відносин. 

Спеціальність –  один із видів професійної діяльності всередині професії, 

спрямований на досягнення конкретних чи проміжних результатів або на 

досягнення загальних результатів специфічними засобами. 
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Спілкування –  психологічний контакт між людьми, в процесі якого 

відбувається обмін інформацією, здійснюється взаємодія. 

Стать – сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, що забезпечує 

відтворення потомства і дозволяє розрізняти у більшості організмів чоловічі 

та жіночі особини. 

Статева роль – специфічний набір вимог, очікувань, прав і обов’язків, які 

пред’являються суспільством до певної статі.  

Статева самосвідомість – здатність відчувати себе представником певної 

статі. 

Статева соціалізація – активне засвоєння особистістю стандартів 

психосексуальної культури в міру входження в соціальні відносини. 

Суб’єктами конфлікту стає частина учасників конфліктної взаємодії, 

інтереси яких порушені безпосередньо. Ті учасники взаємодії, чиї інтереси 

напряму не порушуються, можуть виконувати роль свідків, адвокатів, 

посередників тощо. 

Творче мислення –  процес людського мислення, спрямований на створення 

(генерацію) якісно нових ідей, гіпотез, думок; для творчого мислення  

характерні нестандартність, неоднозначність, гнучкість, 

експериментальність, альтернативність тощо. 

Толерантність – вміння людини з повагою ставитись до точки зору інших, 

до позицій, що відрізняються від власної; терпимість до чужого способу 

життя, поведінки, почуттів, вірувань тощо. 

Увага – форма психічної діяльності людини, що виявляється у її 

спрямованості і зосередженості на певних об’єктах при одночасному 

абстрагуванні від інших. 

Узагальнення –  одна з основних логічних операцій мислення – об’єднання 

предметів і явищ дійсності на основі спільного в них, відносно стійких, 

інваріантних властивостей предметів та їх залежностей. 

Усвідомлене батьківство –  відповідальна взаємодія батьків (чи осіб, які їх 

замінюють) між собою, іншими членами сім’ї, включаючи дітей, результатом 
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якої є створення найбільш сприятливих умов для повноцінного розвитку 

дитини ні всіх етапах її життя. 

Уява – психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів, 

уявлень, думок на базі її попереднього досвіду. 

Фактор –  умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища.  

Характер –  комплекс сталих психічних властивостей людини, що 

виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, 

колективу, до самої себе. Як і світогляд, Х. Є стрижнем особистості, 

головним виз начальником її індивідуальності. 

Цінності – значимість явищ дійсності, їх відповідність основним потребам 

суспільства і індивіда, окремих соціальних груп; предмети і явища або їх 

властивості, які мають певне (позитивне чи негативне) значення для людини 

чи суспільства, задоволення їхніх потреб. 

Я-повідомлення – усвідомлення та промовляння вголос свого стану у зв’язку 

із ситуацією, що склалася; спосіб передачі інформації про власні почуття без 

образи чи осуду того, до кого звертаються. 
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Додаток 

 

Анкета визначення 

рівня сформованості життєвої компетенції  

випускника загальноосвітнього закладу 

Інструкція: 

 Для учнів: оцініть, будь – ласка, за 10-тибальною шкалою рівень 

сформованості зазначених якостей, знань, умінь і навичок у вас, як 

випускника загальноосвітнього закладу . 

Для батьків: оцініть, будь – ласка, за 10-тибальною шкалою рівень 

сформованості зазначених якостей, знань, умінь і навичок у Вашого 

сина/доньки на момент закінчення загальноосвітнього закладу . 

Для педагогів: оцініть, будь – ласка, за 10-тибальною шкалою рівень 

сформованості зазначених якостей, знань, умінь і навичок у випускника 

загальноосвітнього закладу . 

 

Інтелектуально-пізнавальна (когнітивна) компетентність 

 

№пп Критерій компетентності Оцін

ка  

1 Рівень освітньої культури (рівень освіченості та його  
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відповідність вимогам суспільства) 

2 Володіння раціональними прийомами пізнавальної діяльності 

(знання рівня розвитку та індивідуальних  особливостей 

особистих пізнавальних процесів, уміння  раціонально та 

ефективно використовувати свої пізнавальні можливості) 

 

3 Готовність до безперервної освіти (відчуття особистого 

освітнього потенціалу, бажання продовжувати навчання, 

удосконалювати свої знання) 

 

4 Готовність до самоосвіти, вміння працювати з різними 

джерелами інформації (преса, електронна пошта, Інтернет 

тощо), самостійно отримувати знання (наявність навичок 

самостійної роботи). 

 

5 Навчуваність (рівень сформованості навчальних навичок)  

6 Здатність до дослідницької діяльності (володіння прийомами 

експериментаторської діяльності, прагнення перевірити на 

практиці отримані теоретичні знання) 

 

7 Здатність творчо, нестандартно мислити, знаходити свій 

особистий шлях у розв’язанні завдань та вирішенні проблем 

 

8 Розуміння доцільності та практичного значення отриманих 

знань, умінь, навичок (перспектив використання у 

повсякденному житті)  

 

9 Уміння спланувати особисту освітню траєкторію (на чому 

концентрувати увагу в особистій освітній діяльності з огляду 

на майбутнє) 

 

10 Усвідомлення мети навчальної діяльності (для чого я вчуся?)  

Середн

ій бал 

  

 

Соціальна компетентність 
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№пп Критерій компетентності Оцінка  

1 Сформованість комунікативних навичок (уміння 

ефективно спілкуватись з оточуючими, обмінюватись з 

ними інформацією) 

 

2 Рівень розвитку усного та писемного мовлення  

3 Уміння будувати комунікативні програми з оточуючими 

(уміння відчувати особливості людини чи групи людей, з 

якими вступаєш у спілкування) 

 

4 Навички достойної поведінки в будь-якій ситуації (на 

відміну від агресивної та пасивної) 

 

5 Толерантне відношення до іншої людини (прийняття її 

такою, як вона є, визнання її права на індивідуальність, 

відсутність прагнення домінувати над нею) 

 

6 Володіння корпоративною культурою: навички групової 

взаємодії, участь у прийнятті групових рішень, уміння 

коритись  рішенню групи.  

 

7 Знання соціальних ролей  

8 Рівень сформованості морально-етичних навичок  

9 Навички раціональної поведінки в разі виникнення 

конфліктної ситуації: уміння регулювати конфлікт, уміння 

уникати конфліктів, уступати опоненту, знаходити 

компромісне рішення) 

 

10 Уміння цивілізовано відстоювати свої переконання  

Середній 

бал 

.   

Еколого - валеологічна компетентність 

 

№пп Критерій компетентності Оцінка  

1 Знання анатомії та фізіології людини  
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2 Знання особливостей свого здоров’я  

3 Дотримання правил особистої гігієни  

4 Володіння основами профілактики різних захворювань  

5 Мотивація на здоровий спосіб життя  

6 Рівень засвоєння навичок здорового способу життя  

7 Уміння протистояти шкідливим впливам соціального 

середовища 

 

8 Рівень екологічних знань  

9 Любов до природи, прагнення до її збереження та 

збагачення 

 

10 Розуміння своєї ролі в збереженні оточуючого світу. 

Готовність до зміни свого стилю життя заради захисту 

довкілля 

 

Середній 

бал 

  

 

Професійно – трудова компетентність 

 

№пп Критерій компетентності Оцінка  

1 Розуміння життєвих цілей  

2 Знання своїх нахилів та здібностей, прагнення до їх 

розвитку 

 

3 Сформованість загальних трудових навичок  

4 Наявність навичок самоорганізації  

5 Здатність до професійного і життєвого вибору  

6 Уміння оцінювати і вдосконалювати свої професійні 

можливості 

 

7 Прагнення до професійної самореалізації  

8 Прагнення до акмеологічного зростання (досягнення  
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вершини в розвитку) 

9 Уміння працювати в групі  

10 Уміння аналізувати і використовувати ситуацію на ринку 

праці 

 

Середній 

бал 

  

 

Особистісна компетентність 

 

№пп Критерій компетентності Оцінка  

1 Володіння науковими знаннями про сутність „Я”  

2 Система знань про людину, її внутрішній світ  

3 Знання своїх індивідуальних рис  

4 Прагнення до самопізнання  

5 Самоусвідомлення своєї цінності та неповторності  

6 Розуміння свого потенціалу  

7 Уміння оцінювати свою поведінку  

8 Здатність до саморозвитку, самовиховання  

9 Здатність до самовираження, самореалізації  

10 Наявність особистісних мотивів розвитку, що спонукають 

до самовдосконалення 

 

Середній 

бал 

  

 

Сімейно-побутова компетентність 

 

№пп Критерій компетентності Оцінка  

1 Рівень володіння навичками самообслуговування  

2 Уміння будувати взаємовідносини з членами сім’ї усіх  
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вікових категорій, культура взаємовідносин 

3 Рівень сформованості поваги до старших членів сім’ї  

4 Знання психології чоловіка та жінки  

5 Розуміння соціальних ролей (обов’язків) чоловіка та жінки 

в сім’ї  

 

6 Економіка сім’ї. Уміння планувати та розподіляти 

сімейний бюджет 

 

7 Розуміння відповідальності чоловіка та жінки за долю 

майбутньої дитини 

 

8 Знання психології міжособистісних стосунків в сім’ї  

9 Правила поведінки закоханих  

10 Розуміння ролі особистості в сімейних стосунках  

Середній 

бал 

  

 

Полікультурна компетентність 

 

№пп Критерій компетентності Оцінка  

1 Рівень оволодіння національними духовними та 

культурними цінностями 

 

2 Толерантне відношення до інших культур  

3 Прагнення до оволодіння світовою культурою  

4 Повага до релігійних цінностей інших народів  

5 Уміння раціонально і розсудливо (розумно) 

використовувати свій вільний час 

 

6 Знання своїх прав та обов’язків.  

7 Усвідомлення прав іншої людини, уміння їх цінувати та 

дотримуватись. 

 

8 Готовність і вміння взаємодіяти з представниками інших  
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культур 

9 Прагнення до збереження та збагачення культурних і 

духовних цінностей. 

 

10 Рівень естетичної та етичної культури  

Середній 

бал 

  

 

Життєтворча компетентність 

 

№пп Критерій компетентності Оцінка  

1 Уміння самостійно приймати рішення  і нести 

відповідальність за результати своєї діяльності 

 

2 Уміння пристосовуватись до змін середовища 

(адаптивність) 

 

3 Уміння долати труднощі  

4 Робити усвідомлений вибір  

5 Рівень сформованості життєвих ідеалів, цінностей  

6 Уміння активізувати внутрішні життєві сили  

7 Здатність використовувати  знання на практиці  

8 Вміння поставити мету та організувати її досягнення  

9 Вміння визначати свою роль у навколишньому світі  

10 Готовність до свідомої життєдіяльності  

Середній 

бал 

  

 

 

 


