
 

 

26. «Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів  

10-11 класів 

 

Вареник Світлана Василівна 

Практичний психолог  

Первомайської загальноосвітньої  

школи І – ІІІ ступенів № 12  

 Первомайської міської ради 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сьогодні, коли відбувається процес модернізації загальної середньої освіти 

України, особлива увага звернена на роль навчального закладу, як організатора 

освітнього середовища для розвитку особистості. Тенденції розвитку освіти 

характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі навчання і 

виховання до розвиваючо-конструктивної, орієнтованої на результат. Розширилась 

функція навчального закладу: не тільки навчання та виховання, але і формування 

життєвої компетентності, розвиток соціально значимих якостей учнів з метою їх 

ефективної соціалізації.  

Метою освіти є формування особистості, яка буде здатною отримувати глибокі 

знання, професійні навички і матиме готовність до самопізнання, саморозвитку, 

самореалізації та самостійного прийняття морально-відповідальних рішень у 

своєму житті. 

Процес входження юнаків і дівчат в доросле життя супроводжується 

необхідністю дати відповіді на вічні питання людського буття: «Хто я в цьому 

світі?», «Яка мета і зміст мого життя?», «Міра моєї відповідальності за те, що 

відбувається навколо». Окрім того аналіз наукових досліджень і власний досвід 

роботи практичного психолога зі старшокласниками дозволяє зробити висновки, що 

існують три групи проблем, які перешкоджають зробити об’єктивні висновки щодо 

поставлених питань, зокрема: 

 відсутність навичок спілкування (особливо з дорослими людьми, 

офіційними особами), вміння розбиратися в мотивах вчинків оточуючих 

людей;  

 несформованість вмінь і навичок самопізнання, незнання прийомів 

самопрезентації та технік самореалізації (організаційної, інтелектуальної, 

емоційної); 

 низький рівень підготовки до розв’язання ділових і життєвих конфліктів. 

У формуванні необхідних якостей важливе місце належить підвищенню рівня 

психологічної культури учня, що передбачає розуміння самого себе як особистості, 

усвідомлення свого місця в соціумі, сформованість навичок рефлексії, вміння 

враховувати потреби та інтереси оточуючих, володіння прийомами конструктивного 

вирішення проблем.  

Після закінчення загальноосвітнього навчального закладу учень опиняється 

перед необхідністю зробити низку важливих життєвих виборів, що потребує від 

нього сформованості життєвої компетентності. Життєва компетентність – це знання, 

вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для 

розв'язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального 

життєвого проекту.  
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З метою ефективної  реалізації цих освітніх завдань практичним психологом 

розроблено факультативний курс для учнів 10-11 класів «Життєва компетентність 

особистості».  

Мета курсу – психологічна підготовка старшокласників до майбутнього 

самостійного життя в процесі формування їх життєвої компетентності. 

Завдання: 

 сприяння розвитку потреби у самопізнанні, саморозвитку, 

самовдосконаленні і самоактуалізації; 

 формування умінь та навичок самостійного розв’язання складних життєвих 

ситуацій у сфері міжособистісних стосунків (сімейні, професійні, соціальні 

взаємини); 

 розвиток відповідальності за свій життєвий вибір і своє життя; 

 розвиток творчого мислення і творчих здібностей; 

 формування здатності критичного ставлення до інформації і вироблення 

власної позиції щодо конкретних явищ; 

 формування гармонійно розвиненої, соціально свідомої, толерантної 

особистості. 

Програма розрахована на 70 годин: 10 клас –  1 година на тиждень  (35 годин, 

1 година – резерв навчального часу), 11 клас – 1 година на тиждень  (35 годин, 1 

година – резерв навчального часу). 

Програма складається з чотирьох модулів: 

 Модуль 1. «Мій внутрішній потенціал»  –  сприяє особистісному зростанню 

старшокласників, їх самопізнанню, визначенню свого подальшого життєвого 

шляху. 

 Модуль 2. «Мої стосунки з оточуючими» – направлений на розвиток 

комунікативних здібностей учнів, а саме володіння засобами комунікації та 

використання їх у діяльності, аналіз власної діяльності, опанування нових 

засобів ефективної комунікації. 

 Модуль 3. «Психологія сімейних стосунків» – надає учням конкретні знання 

про сімейне життя, вчить терпимості і толерантності в стосунках з близькими 

людьми, допомагає опанувати шляхи вирішення проблемних ситуацій у 

сімейних взаєминах. 

 Модуль 4. «Проектування професійного життєвого шляху» – допомагає 

професійному самовизначенню молодих людей, вмінню об’єктивно оцінювати 

свої можливості, вихованню цілеспрямованої компетентної особистості, 

орієнтованої на життєвий успіх. 

Модулі «Мій внутрішній потенціал» і «Мої стосунки з оточуючими» 

вивчаються в 10-х класах, а модулі «Психологія сімейних стосунків» і 

«Проектування професійного життєвого шляху» - в 11-х класах. 

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з власним 

потенціалом, вироблення стратегій конструктивної поведінки, психологічної 

гнучкості; набуття навичок  самоорганізації, проектування власного майбутнього. 

Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на формування 

адекватної самооцінки, рефлексії, набуття практичних навичок розв’язання 

актуальних міжособистісних та внутрішніх конфліктів, конструктивного 

спілкування  та взаємодії в різних сферах життя.  Проведення та аналіз діагностичних 

тестувань на заняттях проводиться для надання учням певних відомостей про власну 
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особистість. Проводяться тренінгові заняття, розвивальні, корекційні вправи, 

дискусії, «мозкові штурми», ділові і рольові ігри.  

Матеріал для практичних робіт педагог  добирає самостійно, виходячи зі 

змісту навчального матеріалу. Практичні роботи виконуються на уроці, але 

обмежена кількість їх дається на самостійне опрацювання учнів. Крім того, деякі 

завдання рекомендовано до самостійного виконання учнями  у позаурочний час 

(спостереження з метою визначення репрезентативних систем оточуючих, 

невербальних засобів спілкування тощо). 

Доцільно застосовувати такі форми організації занять: індивідуальна, 

групова, фронтальна (лекційні і практичні заняття). 

Показниками засвоєння навчального матеріалу є здатність характеризувати і 

пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати  запропоновані вправи та 

завдання, розуміти закономірності подій, що відбуваються. З огляду на це 

критеріями  оцінювання навчально-виховних результатів факультативного курсу 

є: показник якості засвоєння теоретичних знань; показник практичного застосування 

набутих умінь. Форма контролю: підготовка та захист учнями проекту «Моя 

життєва стратегія». 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

10 КЛАС 

 

МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» (19 год) 

Вступ (2 год) 

Заняття 1 

Тема. Місце психології серед інших наук. 
Учень ознайомлюється з предметом психології,  психологічними факторами, 

закономірностями і механізмами; галузями психології. 

Учень визначає значення психології в житті людини. 

Заняття 2 

Тема. Психологія пізнання і навчання 

 Учень ознайомлюється з основними психічними процесами, міжпівкульовою 

асиметрією мозку, поняттями «Ліворукість» і «праворукість». 

Учень вміє виділяти особливості функціонування правої і лівої півкулі, зв'язок між 

ним. 

Учень вміє описувати основні психічні процеси. 

Учень вміє визначати свою домінуючу півкулю. 

 

Розділ 1. Особистість (7 год) 

Заняття 3 

Тема. Я – особистість 

Учень ознайомлюється з поняттями «індивід», «індивідуальність», «особистість».  

Учень вміє виділяти і «приміряти» соціальні ролі.  

Учень встановлює зв’язки між особистістю і суспільством. 

Заняття 4 

Тема. Біологічне і соціальне в структурі особистості 
Учень встановлює співвідношення між біологічною і соціальною складовою 

особистості. 

Учень визначає роль біологічного і соціального в структурі особистості. 
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Заняття 5 

Тема. Темперамент 
Учень ознайомлюється з вродженими властивостями людської психіки, поняттям 

«темперамент».  

Учень виділяє типи темпераментів, їх основні риси; інтроверсія – екстраверсія; 

емоційна стабільність – нейротизм. 

Учень визначає власну структуру темпераменту. 

 

Заняття 6 

Тема. Характер  
Учень виділяє чинники, що впливають на формування характеру.  

Учень встановлює зв’язок характеру і темпераменту. 

Заняття 7 

Тема. Самооцінювання 

Учень ознайомлюється з поняттями самосвідомість, Я-концепція, «самооцінка», 

«самоповага». 

Учень визначає рівень власної самооцінки. 

Заняття 8-9 

Тема. Формування впевненості в собі 
 Учень визначає і відпрацьовує шляхи підвищення рівня самооцінки і самоповаги до 

себе.  

 

Розділ ІІ. Пізнавальні властивості людини (4 год) 

Заняття 10 

Тема. Сприйняття, увага, пам’ять 
Учень ознайомлюється з поняттями «сприйняття», «увага», «пам’ять»,  видами 

уваги та пам’яті. 

Учень визначає  власний рівень розвитку сприйняття, пам’яті та уваги.  

Учень використовує засоби розвитку пам’яті і уваги, прийоми мнемотехніки. 

Заняття 11 

Тема. Мислення  
Учень ознайомлюється  із мислення як процесом опосередкованого пізнання, 

розумовими операціями.  

Учень визначає власний рівень розвитку процесів мислення.  

Заняття 12 

Тема. Уява. Креативність  
Учень ознайомлюється із поняттям «уява», її видами. Поняттями «творчість» та 

«креативність». 

 Учень розвиває власні творчі здібності. 

Заняття 13 

Тема. Інтелект 
 Учень ознайомлюється  із поняттями  «інтелект», «когнітивні стилі».  

Учень вирізняє типи інтелекту за Амтхауером.  

Учень визначає рівень власного інтелекту за методикою Айзенка. 

 

Розділ ІІІ. Емоційно-вольова сфера (6 год) 

Заняття 14 

Тема. Емоції та почуття  
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Учень ознайомлюється з поняттями «емоції», «почуття».  

Учень визначає емоційні стани, почуття, афекти. 

Учень передає емоції за допомогою міміки. 

Заняття 15 

Тема. Управління негативними емоціями 
Учень визначає, що таке контроль емоцій і  емоційна стабільність.  

Учень відпрацьовує процеси управління негативними емоціями 

 

Заняття 16 

Тема. Профілактика стресу. 
Учень визначає що таке стрес, три фази розвитку стресу.  

Учень набуває навичок подолання стресу і депресії за допомогою релаксаційних 

вправ і аутогенного тренування.  

Учень формує в собі позитивне мислення 

Заняття 17 

Тема. Успіх.  
Учень визначає , що таке успіх. 

Учень виділяє складові успіху.  

Учень розробляє власну стратегію успіху. 

Заняття 18 

Тема. Щастя.  
Учень ознайомлюється з поняттям «щастя» як суб’єктивно-об’єктивною мірою 

задоволення життям, основними підходами до розуміння щастя.  

Учень встановлює  принципи побудови стратегії діяльності людини в досягненні 

власного щастя. 

Заняття 19 

Тема. Воля. Цілепокладання. 

 Учень визначає , що таке воля як засіб управління власною поведінкою. 

Учень розвиває в собі вольові навички. 

 

 

МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ»  

(15 год) 

Розділ 1. Основи спілкування (6 год) 

Заняття 20 

Тема. Процес спілкування.  
Учень ознайомлюється з поняттям «спілкування».   

Учень визначає грані спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна. Учень 

виділяє засоби спілкування. 

Заняття 21-22 

Тема. Вербальне і невербальне спілкування.  

Учень ознайомлюється з вербальними і невербальними  засобами спілкування. Поза 

та жести. Міжособистісний простір. Інтонація як засіб вираження відчуттів, емоцій, 

ставлення. Темп мовлення. Форми викладення своїх думок. 

 Учень інтерпретує  міміку та жести.  

Заняття 23 

Тема. Позиції та стилі спілкування.  
Учень ознайомлюється з позиціями спілкування за Е. Берном. 
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Учень виділяє  его-стани «Батьки», «Дорослий», «Дитина». 

Учень практично відпрацьовує форми поведінки, типові для кожного стану. 

Заняття 24 

Тема. Бар’єри в спілкуванні. Стереотипи.  
Учень ознайомлюється з поняттями «перше враження», «ефект ореола», 

«настанова», «стереотип». 

Учень аналізує основні помилки першого враження, вплив настанови на 

міжособистісне сприйняття; найбільш розповсюдженні бар’єри у спілкуванні. 

Заняття 25 

Тема. Прийоми протистояння маніпулюванню. 

Учень визначає , що таке маніпулятивне спілкування.  

Учень аналізує причини маніпулювання, типи  маніпулятивних систем. 

 Учень практично відпрацьовує стратегії уникнення маніпулюванню.  

Заняття 26 

Тема. Прийоми успішної самопрезентації. 

Учень ознайомлюється з поняттям «комплімент», «заохочення», «самопрезентація».  

Учень характеризує особливості самопрезентації, основні знаки уваги, конструкції, 

функції та направленість компліментів. 

Учень відпрацьовує навички самопрезентації. 

 

Розділ ІІ. Психологія колективу (5 год) 

Заняття 27 

Тема. Колектив і особистість.  

Учень ознайомлюється з  поняттям «група»,  «колектив», види груп. 

Учень аналізує  ознаки колективу; розподіл ролей в колективі. 

Заняття 28 

Тема. Лідерство.  

Учень ознайомлюється з  поняттям  «лідер». 

Учень виділяє психологічні якості лідера,  типи лідерства. 

Заняття 29 

Тема. Конформізм.  
Учень ознайомлюється з  поняттями  «груповий тиск», «групові норми» 

«конформізм», «нонконформізм».  

Учень аналізує причини конформності людини. 

Заняття 30-31 

Тема.  Навички впевненої відмови.   
Учень аналізує наслідки невміння сказати «Ні!», умови, що сприяють впевненій 

відмові.  

Учень відпрацьовує навички впевненої відмови. 

 

Розділ ІІІ. Конструктивне подолання конфлікту (4 год) 

Заняття 32 

Тема.  Конфлікт. Стилі вирішення.  
Учень ознайомлюється з  поняттям  «конфлікт».  

Учень аналізує основні стилі вирішення конфлікту. 

Учень визначає власний провідний стиль вирішення конфліктів. 

Заняття 33 

Тема. Керування конфліктом.  
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Учень визначає динаміку конфлікту, принципи керування конфліктом.  

Учень аналізує основні стадії конфлікту. 

Заняття 34-35 

Тема. Конструктивне вирішення конфліктів. 

Учень ознайомлюється з  стилями вирішення конфліктів: уникання, співпраця, 

компроміс, пристосування.  

Учень відпрацьовує  алгоритм дій у ситуації конфлікту.  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

11 КЛАС 

 

МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» (12 год) 

Заняття 1 

Тема. Кохання, закоханість.  

Учень ознайомлюється із  поняттями «кохання», «закоханість». 

Учень виділяє різницю між коханням і закоханістю,  «руйнівники кохання». 

Заняття 2 

Тема. Психологічні відмінності чоловіків і жінок. 
 Учень ознайомлюється із основними психологічними відмінностями чоловічої і 

жіночої статі, поняття «ґендер». 

Заняття 3 

Тема. Шлюб. Сім’я.  
Учень ознайомлюється із  психологією шлюбу.  

Учень аналізує відмінності між шлюбом та періодом залицяння.  

Учень визначає типи шлюбів, функції сім’ї. 

Заняття 4 

Тема. Готовність до шлюбу.  

Учень ознайомлюється  із поняттям «психологічна сумісність».  

Учень виділяє основні показники готовності до шлюбу.  

Заняття 5 

Тема. Етапи розвитку шлюбу. Кризи в шлюбі. 
 Учень ознайомлюється із  основними етапами розвитку,  поняттям «криза»,  

«сімейна криза». 

Заняття 6 

Тема. «Швидка сімейна допомога». 

 Учень ознайомлюється із сімейним законодавством. 

Заняття 7-8 

Тема. Психологія інтимних стосунків.  
Учень ознайомлюється із поняттями «дружба», «любов», «закоханість», 

«залицяння», особливостями профілактики хвороб, що передаються статевим 

шляхом. 

Заняття 9 

Тема. Вагітність. Народження дітей.  
Учень ознайомлюється із психологічним станом вагітної жінки і його впливом на 

дитину. Планування дітей. Роль батька.  

Учень аналізує наслідки аборту. 

Заняття 10 

Тема. Виховна функція сім’ї.  
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Учень ознайомлюється  із поняттям «гармонійне і негармонійне виховання». Учень 

визначає стилі виховання.  

Учень аналізує особистісні систему взаємовідносин «батьки-діти». 

Заняття 11 

Тема. Економіка сім’ї 
 Учень ознайомлюється з   основами планування сімейного  бюджету. 

Учень визначає  економічні проблеми в сім’ї. 

 

Заняття 12 

Тема. Конфлікти в сім’ї 
Учень ознайомлюється з поняттям «розлучення» . 

Учень аналізує розповсюдженні причини розлучення. 

Учень розробляє можливі стратегії подолання конфліктів між подружжям.  

 

МОДУЛЬ 4. «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ» 

(22 год) 

Розділ 1. «Вибір професії» (7 год) 

Заняття 13 

Тема. Світ професій  
Учень класифікує професії за предметом, об’єктом та умовами  праці.  

Заняття 14 

Тема. Мотиви вибору професій. 
 Учень аналізує основні мотиви вибору професій. 

Заняття 15 

Тема. Професійне самовизначення.  
Учень співвідносить власні здібності з професійними вимогами.  

Заняття 16 

Тема. Помилки при виборі професій.  
Учень з’ясовує переваги та недоліки вибору професії.  

Учень аналізує можливість помилок у професійному виборі  та їх наслідки. 

Учень відпрацьовує правила успішного вибору професії. 

Заняття 17-18 

Тема. Резюме. Співбесіда з роботодавцем. 

 Учень оволодіває навичками самопрезентації, проходження співбесіди з 

роботодавцем.  

Учень вміє складати резюме. 

Заняття 19-20 

Тема. Профорієнтаційні ігри. 

Учень практично закріплює навички свідомого вибору професії. 

Заняття 21 

Тема. Особистісний професійний план.  
Учень узагальнює і систематизує набуті знання.  

Учень ознайомлюється із правилами складання особистого професійного плану.  

 

Розділ ІІ. Складові професійного успіху (15 год) 

Заняття 22 

Тема. Ділова комунікація та етика ділових відносин. 
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Учень ознайомлюється із поняттям ділового спілкування, формами  привітання та  

звернення, візитними картками, етикою телефонних розмов. 

Учень виділяє види ділового спілкування. 

Заняття 23 

Тема. Робота в команді 
Учень ознайомлюється із поняттями «команда», «робота в команді».  

Учень визначає особливості організації команди та форми управління командою. 

 

 

Заняття 24 

Тема. Стилі керівництва.  

Учень визначає типи взаємин у колективі, роль керівника.  

Учень аналізує стилі керівництва, особливості делегування обов’язків. 

Заняття 25 

Тема. Конфлікти на робочому місці. 
Учень аналізує конфлікти на робочому місці: причини, вирішення та мінімізація. 

Заняття 26 

Тема. Сучасні навички обробки інформації. 

Учень ознайомлюється з уявленням про інформацію, інформаційні технології.  

Учень виділяє основні канали інформації.  

Учень аналізує особливості спілкування в Internet. 

Учень оволодіває навичками вибору корисної, достовірної інформації в мережі 

Internet. 

Заняття 27 

Тема. Самоменеджмент – шлях до самовдосконалення.  
Учень ознайомлюється  із поняттям «самоменеджмент».  

Учень виділяє функції  самоменеджменту.  

Учень визначає ефективність самоврядування в школі. 

Заняття 28-29 

Тема. Керування своїм часом. 
Учень виділяє тимчасові витрати.  

Учень відпрацьовує основні принципи планування часу. 

Учень оволодіває навичками керування часом. 

Заняття 30 

Тема. Цілепокладання. 
Учень визначає  правила постановки цілей.  

Учень відпрацьовує вибір пріоритетів. 

Заняття 31 

Тема. Життєва компетенція 
Учень ознайомлюється з поняттям «компетенція» і «компетентність».  

Учень визначає ключові компоненти життєвого успіху особистості. 

Заняття 32-33 

Тема. Від самопізнання до життєвої компетентності 
 Учень аналізує установку «Пізнання себе – основа розвитку життєвих 

компетенцій». 

Заняття 34-35 

Тема. Моя життєва стратегія (проект) 
 Учень ознайомлюється із загальним уявленням про життєві стратегії.  
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Учень аналізує життєві сценарії людини. 

Учень складає проект своєї життєвої стратегії. 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

10 КЛАС 

МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» (19 год) 

№ 

п/п 

Основні теми К-сть 

год 

Форми 

занять 

Вступ (2 год.) 

1 Місце психології серед інших наук 1 Лекція  

2 Психологія пізнання і навчання 1 Практичне заняття 

Розділ 1. Особистість (7 год.) 

3 Я - особистість 1 Лекція 

4 Біологічне і соціальне в структурі 

особистості 

1 Заняття-дискусія  

5 Темперамент 1 Практичне заняття 

6 Характер 1 Практичне заняття 

7 Самооцінювання 1 Практичне заняття 

8-9 Формування впевненості в собі 2 Тренінгове заняття 

Розділ ІІ. Психічні властивості людини (4 год.) 

10 Сприйняття, увага, пам’ять  1 Лекція 

Практичне заняття 

11 Мислення 1 Лекція 

Практичне заняття 

12 Уява. Креативність 1 Практичне заняття 

13 Інтелект 1 Лекція 

Практичне заняття 

Розділ ІІІ. Емоційно-вольова сфера (6 год.) 

14 Емоції та почуття 1 Психологічний 

етюд 

15 Управління негативними емоціями 1 Тренінгове заняття 

16 Профілактика стресу 1 Практичне заняття 

17 Успіх 1 Практичне заняття 

18 Щастя 1 Практичне заняття 

19 Воля. Цілепокладання 1 Практичне заняття 

МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ» (15 год) 

№ 

п/п 

Основні теми К-сть 

год 

Форми  

занять 

Розділ 1. Основи спілкування (6 год.) 

20 Процес спілкування 1 Лекція  
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21-22 Вербальне і невербальне спілкування 2 Лекція 

Практичне заняття 

23 Позиції і стилі спілкування 1 Практичне заняття 

24 Бар’єри в спілкуванні. Стереотипи. 1 Практичне заняття 

25 Прийоми протистояння маніпулюванню 1 Лекція 

Практичне заняття 

26 Прийоми успішної самопрезентації 1 Практичне заняття 

Розділ ІІ. Психологія колективу (5 год.) 

27 Колектив і особистість 1 Лекція  

28 Лідерство 1 Лекція  

Практичне заняття 

29 Конформізм 1 Лекція  

Практичне заняття 

30-31 Навички впевненої відмови 2 Тренінгове заняття 

Розділ ІІІ. Конструктивне вирішення конфлікту (4 год) 

32 Конфлікт. Стилі вирішення 1 Практичне заняття 

33 Управління конфліктом 1 Практичне заняття 

34-35 Конструктивне вирішення конфліктів 2 Тренінгове заняття 

 

11 КЛАС 

МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» (12 год.) 

№ 

п/п 

Основні теми К-сть 

год 

Форми  

занять 

1 Кохання, закоханість 1 Заняття-дискусія 

2 Психологічні відмінності чоловіків і жінок 1 Лекція  

3 Шлюб. Сім’я  1 Заняття-дискусія 

4 Готовність до шлюбу 1 Заняття-дискусія  

5 Етапи розвитку шлюбу. Кризи в шлюбі  1 Лекція  

6 «Швидка сімейна допомога» 1 Лекція  

7-8 Психологія інтимних стосунків 1 Заняття-дискусія 

9 Вагітність. Народження дітей 1 Лекція  

10 Виховна функція сім’ї  1 Заняття-дискусія 

11 Економіка сім’ї  1 Практичне заняття 

12 Конфлікти в сім’ї  1 Практичне заняття 

 

МОДУЛЬ 4. «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ» 

(22 год) 

№ 

п/п 

Основні теми К-сть 

год 

Форми  

занять 

Розділ І. «Вибір професії» (7 год) 

13 Світ професій 1 Практичне заняття 

14 Мотиви вибору професій 1 Практичне заняття 

15 Професійне самовизначення 1 Практичне заняття 

16 Помилки при виборі професій 1 Практичне заняття 

17-18 Резюме. Співбесіда з роботодавцем 2 Практичне заняття 

19-20 Профорієнтаційні ігри 2 Тренінгові вправи 
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21 Особистісний професійний план 1 Практичне заняття 

Розділ ІІ. Складові професійного успіху (15 год) 

22 Ділова комунікація та етика ділових 

відносин 

1 Лекція  

23 Робота в команді 1 Практичне заняття 

24 Стилі керівництва 1 Практичне заняття 

25 Конфлікти на робочому місці 1 Практичне заняття 

26 Сучасні навички обробки інформації 1 Практичне заняття 

27 

 

Самоменеджмент – шлях до 

самовдосконалення 

1 Заняття-дискусія 

28-29 Керування своїм часом 2 Лекція  

Практичне заняття 

30 Цілепокладання 1 Практичне заняття 

31 Життєва компетенція 1 Заняття-дискусія 

32-33 Від самопізнання до життєвої 

компетентності 

2 Практичне заняття 

34-35 Моя життєва стратегія (проект) 2 Лекція.  

Захист проектів 

 

Форма контролю: підготовка та захист учнями проекту «Моя життєва 

стратегія». 
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Додаток 

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ 

ДО МОДУЛЮ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» 

(10 КЛАС) 

До розділу 1. Особистість. 

Конспект заняття 5. Темперамент. 

Мета: визначення властивостей нервової системи, ознайомлення з поняттям 

«темперамент», визначення типів темпераменту. 

1. Мотивація 

 Уявіть, що ви загубили ключі від квартири.  

- Як ви будете їх шукати? 

Залежно від індивідуальних особливостей люди шукають речі по-різному: 

одні бігають по квартирі, перевертаючи все на своєму шляху, відкриваючи шафи, 

витрушуючи місткість сумок і кишень, а інші міркують, куди вони могли покласти 

цю річ, згадуючи обставини і час, коли це відбувалося. Інші визивають сантехніка, 

щоб замінити  замок. Варіантів багато.  

- Від чого це залежить? (від особливостей нервової системи). 

2. Оголошення теми  

Всі ми різні, і спробуємо відповісти на питання, у чому секрет наших 

відмінностей. Чому люди в однакових ситуаціях поступають по-різному.  

Коли говорять про відмінності між людьми, часто використовують термін 

«темперамент». Темперамент – вроджена (біологічно зумовлена) і незмінна 

властивість людської психіки, що визначає реакції людини на інших людей та на 

життєві обставини. Термін «темперамент» (від лат. temperans, «помірний»)  введено 

в ужиток Клавдієм Галеном і в перекладі з латини означає «належне співвідношення 

частин». Темперамент – це тип нервової системи, що визначає ступінь 

урівноваженості, емоційної і загальної рухливості; це вроджені особливості людини. 

В залежності від поєднання цих властивостей отримуємо 4 основні типи 

темпераменту. Вони були виділені ще в Давній Греції Гіппократом. 

Він пояснював типи темпераменту перевагою в організмі певної рідини: 

1. Сангвінік – кров, що виділяє серце. 

2. Флегматик – флегма, рідина, що виділяє мозок. 

3. Холерик – жовта жовч, що виділяє печінка. 
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4. Меланхолік – чорна жовч, яку виділяє селезінка. 

 

Сучасна психологія виділяє типи темпераменту на основі швидкості і сили 

психічних реакцій: 

Швидкість  Сила Темперамент  

Швидкий Поміркований Сангвінік 

Швидкий  Надмірний  Холерик 

Повільний  Сильний  Флегматик 

Повільний  Слабкий  Меланхолік  

3. Робота в групах 

Учні об’єднуються в 4 групи – кожна отримує характеристику певного типу 

темпераменту. Завдання: вивчити характеристику, виділити сильні і слабкі сторони 

кожного типу. 

4. Презентація героїв мультфільму 

Можна використовувати героїв роману А. Дюма «Три мушкетери» або 

переглянути мультфільм «Віні Пух на дні народження»  (радянська версія): 

- Дати характеристику основним героям, спробувати визначити їх тип 

темпераменту 

Віні Пух: завжди життєрадісний, товариський, невгамовний, з безліччю нових 

ідей, іноді безтурботний, від чого потрапляє в неприємні ситуації, наприклад, 

застряг у нірці Кролика (сангвінік). 

П’ятачок: жвавий, емоційний, швидкий, але часто необачний в своїй 

поведінці. Він дуже засмучується, коли в поспіху луснула його кулька (холерик). 

Сова: винятково спокійна, поміркована, розважлива, обожнює порядок і 

акуратність, але дещо повільна і нетовариська, згадати, як вона підписувала горщик 

в подарунок Ослику (флегматик). 

Ослик Іа: тихий, вихований, сентиментальний, але дуже вразливий, глибоко 

переживає з приводу життєвих негараздів, часто плаксивий (меланхолік). 

5. Виконання практичної роботи 

Визначити тип темпераменту за даними спостережень, співвідносячи 

властивості темпераменту з їх проявами в поведінці. 

Варіант 1: Віктор, учень 3 класу. Повільний. Хода некваплива, перевальцем. 

Говорить повільно, але ґрунтовно, послідовно. На уроках сидить з досить байдужим 

виразом обличчя, сам руки не піднімає, але на запитання вчителя, як правило, 

відповідає правильно. Коли вчитель запитує, чому він не підняв руки, відповідає 

коротко: «Та так», його важко розсмішити чи розсердити. Сам, зазвичай, не 

кривдить товаришів, до сварок інших ставиться байдуже. Незлобливий, але 

лінується щось зробити для товариша. У розмову вступає рідко, часто мовчить. 

Сприймає матеріал повільно. Потрібно кілька разів повторити йому новий матеріал, 

але завдання виконує правильно і акуратно. Любить порядок. Коли він перейшов в 

клас з іншої школи, йому потрібно було багато часу, щоб здружитися з дітьми. Зі 

слів матері, часто згадує попередню вчительку.  

Варіант 2 : Борис, учень 3 класу. Швидко захоплюється чимось новим. Часто 

береться до роботи, яка йому не під силу. Вкрай рухливий. У будь-яку хвилину 

ладен скочити з місця і мчати будь-куди, руки не знаходять спокою. Дуже 

запальний. Засвоює матеріал швидко й правильно, але часто від поспіху дає плутані 

відповіді. Різко переходить від сміху до гніву і навпаки. Любить військові ігри. 

Дуже ініціативний. Відгукується і на добре, й на погане. Коли розсердиться, не 
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може себе стримати, хоча і намагається. Полюбляє одержувати гарні оцінки. При 

виконанні завдання виконує його не гірше за інших. 

Варіант 4: Оленка, учениця 2 класу. Дівчинка дуже рухлива, на уроках ні 

хвилини не всидить спокійно, весь час змінює позу, тягне руку, розмовляє з сусідом. 

Легко зацікавлюється усім новим та порівняно швидко може й охолонути. 

Переважає бадьорий та веселий настрій. На запитання: «Як справи?» - як правило, 

відповідає з усмішкою « все добре» (хоча іноді виявляється, що одержані нею 

оцінки не такі вже й гарні). Поганих оцінок не приховує. Часто засмучується, навіть 

плаче, але недовго. Міміка рухлива. Незважаючи на жвавість і непосидючість, її 

легко дисциплінувати. На цікавих уроках проявляє велику енергію і працьовитість. 

Легко знаходить спільну мову з дітьми, швидко звикає до нових вимог. 

6. Визначення власної формули темпераменту. 
Одного типу темпераменту в чистому вигляді не буває. Кожній людині 

притаманні властивості всіх 4 типів, але один переважає. 

Проведення тесту 

Дано 8 тверджень. Потрібно оцінити себе за ними за 10-бальною шкалою [5] 

1. Перед важливою подією я дуже нервую. 

2. Я працюю нерівномірно. 

3. Я швидко переключаюся з однієї справи на іншу. 

4. Якщо потрібно, я можу спокійно чекати. 

5. При невдачах мені потрібні співчуття і підтримка. 

6. З ровесниками я гарячкую і не стримую себе. 

7. Я одразу приймаю рішення. 

8. Я легко стримую свої емоції. 

Рахуємо за формулою: М (меланхолік) = 1+5; Х (холерик) = 2+6;          С 

(сангвінік) = 3+7; Ф (флегматик) = 4+8. Отримуємо формулу свого темпераменту. 

Підсумок: Для чого нам потрібно знати свій  тип темпераменту? 

 

До розділу 2. Пізнавальні властивості людини 

Конспект заняття 12. Уява. Креативність. 

Мета: ознайомлення з психічним процесом «уява», види уяви; розкриття 

поняття «креативність»; розвиток уяви і креативності. 

1. Теоретична частина. Поняття «уява», «креативність»  

     Людина використовує в діяльності власний досвід не лише через 

відтворення того, що сприймала раніше. Збережені образи сприйнятих предметів, 

життєвих ситуацій, почутих розповідей або побаченого можуть відтворюватись у 

нових зв’язках, незвичайних комбінаціях чи сполученнях. 

 Уява  – це психічний процес відображення людиною дійсності через 

комбінування образів раніше сприйнятих предметів. Тісно пов’язана з мисленням. 

Уява із нічого створити нові образи не може. 

 

 

 

 

 

 

Відтворююча уява – те, що відтворено в знаковій системі: людина уявляє собі 

персонажів та події, описані у художній літературі, накреслені деталі,  споруди. 

УЯВА 

ВІДТВОРЮЮЧА ТВОРЧА 
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Творча уява – створення нового, оригінального образу, який не існував досі.  

Креативність (від лат. creativ - творення) - загальна здатність до творчості і 

перетворень, що характеризує особу в цілому. Проявляється у різних сферах 

активності, розглядається як відносно незалежний чинник обдарованості. 

У психології виділено два основні напрями вивчення креативності. По-перше, 

за  результатами (продуктами) діяльності, їх кількості та значущості. По-друге, 

креативність розглядається як здатність людини відмовлятися від стереотипних 

способів мислення. 

 

Етапи  творчого процесу: 

І - зародження ідеї 

ІІ - визрівання 

ІІІ - інсайт – осяяння 

ІV – втілення. 

2. Практична частина 

В якому з наведених нижче варіантів йде мова про уяву? 

а) Згадуючи кінофільм «Педагогічна поема», я наче бачу перед собою живу 

постать А. С. Макаренка. 

б) Він згадав про свій намір піти в бібліотеку. 

в) Я виразно уявив собі артистку, яку бачив вчора в театрі. 

г) Читаючи «Війну і мир» Л. М. Толстого, я, наче живих, бачу героїв роману. 

д) Я виразно уявив собі школу, вчителів, учнів, з якими я вчився понад десять 

років тому. 

е) Підійшовши до троянди, я милуюсь її красою, малюю в своїй голові її образ. 

є) Читаючи «Майстра та Маргариту» М. Булгакова, я, наче живий, бачу героїв 

роману: Маргариту та Майстра, Воланда та його свиту тощо. 

У якому з поданих нижче визначень йдеться про творчу уяву? 

а) самостійне створення в голові людини нових образів на основі попереднього 

досвіду; 

б) створення в голові людини картин далекого майбутнього; 

в) психічна діяльність, в результаті якої відбувається створення в голові людини 

нових думок; 

г) створення в голові людини образів нових для неї об’єктів на основі словесного 

опису. 

 

Вправа «Домалюй» – прийом «аналогія». 

Вправа «Склади речення» за 10 хв. скласти якомога більше речень, 

використовуючи слова: вітер, вода, велосипед; малина, сир, кіно; яблуко, пожежа, 

гнів.  

Творча робота «Моє місце в морі». Усією групою зобразити море, а себе 

морським мешканцем (хто ти і де живеш). Робота виконується фарбами. 

 

До розділу 3. Емоційно-вольова сфера 

Конспект заняття 14. Емоції та почуття. 
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Мета: ознайомитись з  поняттями переживання та  почуття; розглянути 

види емоцій, їх роль у спілкуванні; удосконалити навички передачі  емоційних станів  

за допомогою міміки. 

1. Схема людських почуттів 

- Для кожної людини важливі любов, дружба, симпатія. Що це? Світ 

людських почуттів, цікавий і різноманітний.   

- У ньому зустрічаються: 

ПОЧУТТЯ 

НАСТРІЙ                        ЕМОЦІЇ                             АФЕКТ 

- Коли ми говоримо, що людина емоційна? 

Емоції – внутрішні сигнали, реакції на зовнішні подразники, виявляються у 

вигляді задоволення/незадоволення. 

- Скільки триває емоція? 

Деякі емоції вродженні, вони проявляються відразу після народження дитини: 

гнів, сум, байдужість. Уявіть маленьку дитину, вона хоче отримати яскраву іграшку. 

Коли отримує, які емоції і як проявляються? А якщо дитина не отримує бажаного? 

Висновок: якщо актуальна потреба задоволена, то виникають  позитивні 

емоції, не задоволена – негативні. 

Емоційні реакції (плач, сміх, страх) притаманні всім людям, вони мають 

безумовно-рефлекторну природу. 

Але бувають ще емоційні стани.  Люди переживають радість чи сум читаючи 

книгу, слухаючи музику тощо. Наведіть приклади. 

- Що таке настрій? 

Настрій – тривалий емоційний стан, який відображає ставлення до певних 

обставин життя. Може тривати день, місяць, навіть роки. 

Інколи трапляється, що людина втрачає над собою контроль, емоційно 

бурхливо реагує. 

- Чи спостерігали ви такі прояви? Коли?  

Афект – сильне емоційне переживання, що виникає у критичних умовах при 

нездатності знайти вихід із ситуації. 

Стан афекту – панічна втеча, приступ агресії, зціплення. Свідомість в цей час 

втрачає чіткість, триває недовго, після цього людина зазвичай переживає жаль з 

приводу вчиненого.  

Поряд з емоційними реакціями існують емоційні стосунки між людьми. Їх 

зазвичай називають почуттями. Вони спрямовані на конкретну особу. 

- Порівняти почуття і емоції. 

- Які взаємини можуть виникати між людьми? (любов, дружба, ревнощі, 

заздрість). 

Вправа «Визначити емоцію, почуття, афект» 

Симпатія, смуток, образа, байдужість, лють, ревнощі, радість, жах, страх. 

Вправа «З’єднай емоцію, почуття з протилежним» 

Задоволення                        Сумнів 

Упевненість                         Неприязнь 

Довіра                                  Невдоволеність 

Повага                                 Недовіра 

Гордість                              Тривога 

Вдячність                            Сором 

Захват                                  Байдужість 
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Стан безпеки                      Заздрість 

2. Емоції як чинник спілкування 

- Що дають нам емоції в житті? 

Без них неможливо розуміти душевний стан людини. Емоційну сторону 

спілкування можна сприймати як «бумеранг» - наше ставлення, яке ми посилаємо 

іншим людям, неодмінно повернеться  до нас. якщо ми спілкуємося з іншими з 

роздратуванням, злобою, не вміємо стримувати свої емоції, то визиваємо відповідне 

ставлення до себе. І навпаки. 

Відповідно до емоційної сторони спілкування виділяють такі типи людей: 

- Визначте свій тип: 

1. Люди емоційного типу – збудженні, емоційно вразливі, імпульсивні. Свої 

дії глибоко переживають, часто про них шкодують, але потім однаково 

припускаються емоційних зривів. Характерна риса – вразливість.  

2. Люди сентиментального типу – чуттєво-пасивні, їх почуття спрямовані 

на самих себе, притаманне самомилування своїми почуттями. 

3. Пристрасні натури -  натури надто дієві, уперті в досягненні своїх цілей. 

Живуть напруженим емоційно насиченим життям, у них постійно є предмет 

пристрасті. Кипуча енергія. 

4. Емоційно-холодні – люди холодного глузду. Їхні емоційні вияви 

мінімальні. Вони не здатні перейматися емоційним станом інших людей. Для них 

властива слабка вразливість. 

- За допомогою чого передають люди свої емоції?  Міміка, пантоміма. 

Аналіз зображених емоцій: спокій, радість, сум, злість, подив, страх (губи, очі, 

брови). 

3. Практичні вправи передачі емоцій засобами міміки. 

Вправа «Зобрази задану емоцію». 

Набір карток з різноманітними емоціями. Учні витягують картку і зображують 

емоцію, яка написана в ній. Інші повинні вгадати. 

Вправа «Ситуації з емоціями». 

Ведучий роздає по карточці кожній команді, на яких описана ситуація. 

Командам на підготовку дається 5 хвилин. Необхідно інсценізувати ситуацію, не 

використовуючи вербальні засоби.  

Підсумок: Що цінного для себе винесли з цього заняття? Передати свій 

настрій мімікою. 

 

До розділу 3. Емоційно-вольова сфера 

Конспект заняття 15. Управління негативними емоціями 

Мета: узагальнити знання про емоції; розкрити поняття «керування 

емоціями», відпрацювати прийоми керування негативними  емоціями. 

1. Повторення знань з теми «Емоції» 

Вправа «Мій настрій»: намалювати свій настрій, коментарі учасників. 

Обговорити питання:  

- Що таке емоція, настрій? 

- Характеристики емоцій. 

- Вплив емоцій на спілкування. 

2. Поняття «управління емоціями» 

Головна помилка у намаганнях контролювати негативні емоції полягає у  

тому, що люди прагнуть побавитися їх взагалі.  Не відчувати негативні емоції у 
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певних випадках, ситуаціях неможливо, проте керувати ними – цілком доступно. Це 

– достатньо складний і тривалий процес, який необхідно постійно тренувати. 

Зробити цю роботу психіки покликані аутотренінг та численні методи управління 

емоціями.  Зате  копітка робота над собою обов’язково призведуть до гарних 

результатів – залізного самовладання у будь-якій неприємній ситуації. 

Коли емоції можуть стати бар’єром у спілкуванні?  

 Коли ви дуже чутливі (емоційно на все реагуєте). 

 Коли ви запальні. 

 Коли вами керує страх. 

 Коли ви закомплексовані. 

3. Техніки управління емоціями 

Отже, щоб управляти емоціями, ви повинні вміти:   

 Викликати емоцію. 

 Утримувати її необхідну кількість часу. 

 Виходити із неї (для деяких емоцій це важливіше, ніж входити).  

 Довільно керувати її інтенсивністю. 

 Вміти диференціювати емоції. 

Вправа «Колода емоцій» 

Завдання: зобразити схематично бодрість, закоханість, ненависть, захват, сум, 

цікавість, спокій, страх, роздратування, подив, гумор, впевненість, радість тощо.                              

Гра «Вибрати емоцію»: 

- В яких ситуаціях буде корисною? 

- Намалювати символ емоції. 

- Показати і витримати до 1 хв. Емоцію. 

- Які відчуття дає ця емоція? 

Техніка 2. Релаксація. 

Мета: розвиток навичок управління емоціями.  

Вправа дозволяє входити у стан душевної рівноваги. Заспокойтеся і 

постарайтеся ні про що не думати. Розслабте м’язи обличчя. Уявіть, як вони 

наливаються важким теплом, а потім, втративши пружність, ніби «скочуються» у 

приємній знемозі. Зосередьтеся на куточках губ. Уявіть, як вони злегка 

піднімаються у легкій посмішці. Не докладайте м’язових зусиль. Відчуйте, як ваші 

губи самі розтягуються у ледве вловимій посмішці, а у всьому тілі з’являється 

відчуття зародження радості. Намагайтеся виконувати цю вправу щодня, доки стан 

не стане для вас звичним.  

Техніка 3. «Крок вперед, крок назад» 

Цю вправу краще виконувати перед дзеркалом. Розслабтеся, приведіть себе у 

спокійний стан засобом внутрішньої посмішки. Зробіть крок вперед, з допомогою 

відповідного мисле образа викликаючи у себе стан неконтрольованої люті, 

готовності все крушити і знищувати. Зробіть крок назад і поверніться у стан спокою, 

виконавши релаксаційну вправу. 

Бажано, щоб у вас було достатньо місця для роботи. Намагайтеся виконувати 

наступні вправи з управління емоціями наодинці. Вправу виконуйте біля дзеркала: 

1. Посміхніться до себе. Дихайте. Крок вперед – відчуття люті та злості. 

Дозвольте собі вихлюпнути все, що на серці: кричіть, гарчіть, допомагайте собі 

мімікою та жестами.  

2. Крок назад – знову посмішка, спокій та розслаблення. 

3. Крок вперед – знову лють, агресія. 
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4. Крок назад – розслаблення, спокій. 

Спочатку емоції люті, гніву і спокою, розслаблення будуть нещирими, проте, 

пізніше вони стануть природними.  Починайте виконувати вправу із 5-10 секунд у 

кожному стані, пізніше доведіть до  30 секунд. Для формування таких навичок 

управління власними емоціями необхідно займатися тричі у тиждень протягом 

місяця. Цей універсальний спосіб допоможе не лише справлятися із люттю, але й 

плавно переходити із одного емоційного стану в інший. Наприклад, із тривоги у 

спокій. 

4. Рефлексія заняття. 

 

До розділу 3. Емоційно-вольова сфера 

Конспект заняття 18. Щастя 

Мета: спонукати учнів на самовиховання; сформувати негативне ставлення до 

примітивного розуміння щастя, заснованого на матеріальних цінностях; виховувати 

високі моральні якості.  

Форма роботи: дискусія. 

Ключові питання: Як стати щасливим? Як знайти своє щастя? Що таке щастя?  

Робота із афоризмами 

Роздати афоризми, учні коментують їх: 

 Щастя – це не життя без турбот і печалей, щастя – це стан душі. 

 Деяким для щастя бракує тільки щастя. 

 Щасливі годин не спостерігають, а після скаржаться, що щастя тривало 

так коротко. 

 Те, що достатньо для нашого щастя, часто недостатньо для нашого 

задоволення. 

 Не  ганяйся за щастям: воно завжди знаходиться в тобі самому. 

 Між щастям і нещастям лежить прірва. У ній-то ми і живемо. 

Висновок: 

Щастя – це коли все добре у всіх значущих для тебе сферах життя. 

Творче завдання «Захисти своє щастя».  

Роздати  учням картки з визначенням поняття «щастя». 

Завдання кожній групі: навести аргументи на захист думки, яка написана в 

картці.  

Опонентами групі, що відповідає, виступають решта учнів. Вони мають 

ставити запитання або висловлювати протилежні думки, аргументи. 

ГРУПА 1. «Найщасливіша та людина, яка потрібна всім». 

Якщо людина живе проблемами інших, вона не має часу подбати про власне 

щастя? 

ГРУПА 2. «Щастя - у праці». 

Щасливою людину робить зовсім не престижна або творча робота як така, а 

перед усім та, в яку людина вкладає свою душу, від якої отримує задоволення? 

ГРУПА 3. «Щастя за гроші не купиш».  

Так, гроші у житті дуже важливі, але чи можуть вони зробити людину 

щасливою? 

ГРУПА 4. «Щастя - в коханні». 

Тест «Чи можеш ти стати щасливим» 
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Простір і Час об’єднують всі сфери Життя. Тобто, ви хочете бути щасливим 

Тут (простір) і Зараз (час). 

Звідси й основна проблема сучасної людини, та й людства в цілому. Це - брак 

часу. Немає часу стати і бути Щасливим. Давайте розберемося! 

Важливо пам’ятати, що Щастя - величина не статична. Не можна стати 

щасливим, отримавши якісь матеріальні статки або досягнувши 

якихось душевних станів (емоцій). Навіть найвище досягнення стає через деякий час 

буденним, звичним. Так  закладено Природою. Тому людина може бути щасливою 

тільки в русі. Рух - це життя. Щастя - це рух. Рух туди, куди хоче Ваша душа! Якщо 

людина зупинилася у своїх прагненнях - значить, вона почала повільно згасати. 

Тому щастя - це постійний рух до поліпшення кожної сфери Вашого життя, 

підкреслюю - кожної сфери, а не тільки якоїсь однієї. 

Запитання до учнів: 

 Як ви вважаєте, чи можна погодитись із думкою, що чим менше бажаєш, 

тим щасливішим себе відчуваєш? 

 Чи завжди здійснення наших бажань є запорукою щастя? 

Заключне слово  
Розуміння щастя нікому не може бути нав'язано, кожна людина має право на 

своє уявлення про щастя, кожен вибирає його сам. Щастя — це сама людина, 

багатство її внутрішнього світу, характер її світогляду, духовність або 

меркантильність інтересів і потреб. 

 

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ 

ДО МОДУЛЮ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ІНШИМИ» 

 

До розділу 1. Основи спілкування 

Конспект заняття 20. Процес спілкування 

Мета: ознайомитися із поняттям «спілкування»; вміти визначати грані 

спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна; виділяти засоби 

спілкування. 

1. Актуальність вивчення розділу «Основи спілкування» 

Коли проводилося опитування випускників шкіл  наприкінці 20 ст., на 

питання: «чого ви недоотримали під час навчання» - більшість дали такі відповіді: 

- Не навчили спілкуватися (особливо з дорослими, з офіційними особами) 

- Розбиратися в мотивах вчинків, опиратися не лише на висловлювання, але й 

на жести 

- Не привили навичок самопізнання, не познайомили з прийомами само 

презентації 

- Зовсім не підготували до розв’язання ділових і побутових конфліктів. 

     Самі того не розуміючи, молоді люди перерахували основні елементи 

найактуальнішого процесу і чесно визнали свою неспроможність і виразили тривогу 

за успішність майбутнього дорослого життя. 

1.1. Обговорення висловів 

Дж. Д. Рокфелер стверджував: «Вміння спілкуватися з людьми – це товар, 

і я заплачу за таке вміння більше, ніж за будь-що інше в світі». 

Т. Малькова зазначала: «Виживають не найагресивніші і сильні, а 

комунікабельні, здатні до спілкування». 
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   Якщо придивитися до більшості людей, стає ясно,що  вони здебільшого 

вчаться спілкуватися на інтуїтивному, життєвому рівні, спотикаючись, отримуючи 

синці і шишки. Замість диплома можна отримати і особисте життя, яке не склалося, 

розвалений шлюб, непорозуміння між близькими людьми чи колегами, керівником і 

підлеглим. 

Як відомо, на помилках вчаться, але розумні вчаться переважно не на своїх, а 

на чужих. 

1.2. Мозковий штурм 

Спілкування – це… 

Спілкування – складний багатоплановий процес становлення і розвитку 

контактів між людьми, що породжується потребами в спільній діяльності і 

включає в себе обмін інформацією, взаємодію, сприйняття і розуміння іншої 

людини. 

- Як ви гадаєте, спілкування вроджене чи набуте? 

Московський психолог О. Боженова проводила експеримент: дорослий 

нахилявся до дитини із заздалегідь визначеним виразом обличчя. Роблячи це в 

перший раз – у відповідь була реакція пожвавлення дитини, а потім дорослий робив 

байдужий  вигляд.  

Наступного разу такий  вираз експериментатора викликав плач дитини: вона 

протестувала проти «неспілкування» з нею. Хто навчив її цьому? Мабуть, сама 

природа. Здатність до спілкування у людини вроджена, але повинна бути розвинена 

вихованням. 

2. Визначення засобів спілкування 

- За допомогою чого ми спілкуємося? 

 (визначити вербальні і невербальні засоби) 

- Кому з вас легше спілкуватися вербальними/невербальними засобами? 

Пояснити. 

3. Визначення функцій спілкування 

3.1. Розділитися на декілька груп: записати функції спілкування  

Перевіряється за таблицею: 

Функції спілкування: 

1. Регулятивна – регулює спільну діяльність. 

2. Ототожнююча – підкреслити, що «свій» чи «чужий» в групі. 

3. Контактна – встановлення контактів. 

4. Інформаційна – обмін інформацією. 

5. Розуміння – не лише змісту повідомлення, але й один одного. 

6. Спонукання – стимуляція активності, направлення на виконання дій. 

7. Координаційна – взаємне орієнтування і погодження дій. 

8. Емотивна – збудження в партнерові потрібних емоцій, а також зміна з його 

допомогою власних переживань. 

9. Встановлення відносин 

10. Виявлення впливу – зміна стану поведінки партнера, його намірів, 

установок, думок. 

3.2. Вправа «Вміння та якості важливі для спілкування» 

В групах написати основні якості людини, які необхідні для успішного 

спілкування. Презентація. 

4. Структура спілкування 



 

 23 

Комунікативна сторона – обмін інформацією. Інформація буває констатуюча 

(повідомлення), спонукальна (наказ, прохання, порада). Передати інформацію 

можна вербально і невербально. 

Перцептивна сторона – сприйняття один одного, розуміння і оцінка. 

Формується образ іншої людини. 

Інтерактивна сторона – взаємодія тих, хто спілкується: обмін діями і 

вчинками. Всі три сторони взаємопов’язані. 

5. Підсумок 

Тест «Чи вмію я спілкуватися». 

 

 

 

До розділу 2. Психологія колективу 

Конспект заняття 26. Колектив і особистість 

Мета: ознайомитись з поняттям «група», «колектив»; вміти визначати види 

груп; аналізувати ознаки колективу; розподіл ролей в колективі. 

1. Активізація знань 

- Звертаємо увагу на особистість – біологічне і соціальне 

- Потреба в спілкуванні  

2. Визначення поняття група. Класифікація груп. 

Група – сукупність людей, виділена на основі одної чи декілька ознак. 

Мала група (віл 2 до 30 чол.),  велика група (народ, школа, ВНЗ) 

- Навести приклади. Класифікація груп 

                                                     Групи  

 

           Умовні                                  Природні                    Лабораторні 

 

                  

          Офіційні                                                                 Неофіційні 

(класс, навчальна группа, коллектив фірми)                (компанія приятелів) 

 

         

    

 

Слаборозвинена                                                                 Високорозвинена 

3. Розкриття поняття «колектив» 

- Як ви розумієте, що таке колектив? ,Чи можна ваш клас назвати 

колективом? 

Ознаки колективу: 

1. Перед групою стоїть єдина мета і вона прийнятна усіма членами групи; всі 

працюють над досягненням цієї мети 

2. Присутня довіра, взаємодопомога, позитивний психологічний клімат 

3. Колектив очолює лідер-керівник. 

Завдання: проаналізувати свій клас за поданими показниками. 

4. Відносини в групі і особистість 

В групі завжди складаються певні відносини. 

                                               Відносини в групі 
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Офіційні і неофіційні        Раціональні і емоційні             Ділові і особистісні 

Визначення статусу особистості в колективі: лідер, найбільш прийнятні, 

бажані, найменш бажані, аутсайдери (згадати соціометричний тест Морено). 

Практична робота «Направленість особистості»    

5. Стилів керівництва 

Оскільки в кожному колективі є лідер-керівник, то складається певний стиль 

керівництва 

- Які стилі керівництва ви знаєте?  

Авторитарний -  влада в одних руках, сам приймає рішення, вибирає 

помічників, але в ролі виконавців. К підлеглим вимогливий.  

Ліберальний – повна довіра виконавцям, повна свобода підлеглих в межах 

функціональних обов’язків. 

Демократичний – поєднання ділового і особистого авторитету, активна 

участь помічників в прийнятті рішень, але останній вибір за собою.  

Обговорення: 

- Який стиль вважаєте найефективнішим і при яких обставинах? 

Підсумок. Рефлексія.  

 

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ 

ДО МОДУЛЮ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» 

(11 клас) 

 

Конспект заняття 3. Шлюб. Сім'я. 

Мета: розкрити поняття «шлюб», «сім’я»; визначити відмінності між 

шлюбом і періодом залицяння; ознайомити із функціями шлюбу. 

1. Вступ 

Ви стоїте на порозі самостійного життя, у своїх мріях вимальовуєте його 

щасливим. Запорукою особистого щастя для більшості людей стає створення сім'ї. 

Навіщо  люди одружуються? 

Вправа «Асоціації» 

Подумайте і закінчіть речення: 

«Сім'я – це…» 

«Шлюб – це…» 

2. Теоретична частина 

Слово «шлюб» бере початок від давньослов'янського «слюб» – це урочиста 

обіцянка. «Слюбитись» – означає домовитись. 

Шлюб – це добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком, з 

метою створення сім'ї. Шлюб – суспільновизнаний і санкціонований юридично чи 

звичаєвим правом союз, який має на меті створення сім'ї, її легалізацію в 

суспільстві.  

Сім'я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як 

правило, об'єднує не тільки подружжя, але й їх дітей, а також інших родичів та 

близьких. 

Сім'я – група людей, які поєднанні шлюбними або родинними зв’язками. Усі 

члени родини пов’язані взаємною моральною та правовою відповідальністю.  

Основні ознаки сім'ї:  

- шлюбні або кровноспоріднені зв’язки між усіма її членами; 
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- спільне проживання в одному приміщенні;  

- загальний сімейний бюджет. 

Усі сім'ї умовно поділяються на нормально функціонуючі та деструктивні. 

Нормально функціонуюча сім'я  – сім'я, яка відповідально виконує свої функції, в 

результаті чого задовольняються потреби в зростанні та змінах як сім’ї в цілому, так 

і кожного її члена 

Функції сім'ї: 

1) репродуктивна функція, тобто функція дітонародження, відтворення 

населення; 

2) господарсько-побутова функція. Вона пов'язана із підтримкою на 

належному рівні господарських та побутових умов для підтримання фізичного 

здоров'я членів сім'ї, догляд за дітьми; 

3) економічна функція, яка передбачає накопичення матеріальних благ 

одними членами сім'ї для інших у випадку непрацездатності чи у зв'язку з іншими 

причинами; 

4) виховна функція -  включає виховання батьками молодого покоління на 

основі збереження та передачі молоді основних духовних та культурних цінностей, 

трудових навичок; 

5) комунікативна функція, в ході реалізації якої відбувається задоволення 

потреб людини в спілкуванні на основі взаєморозуміння та підтримки, в ізоляції, в 

усамітненні; 

7) регулятивна функція, під час якої сім'єю здійснюється моральна 

регламентація поведінки членів сім'ї у спілкуванні один з одним та з іншими 

людьми; 

8) функція взаємодопомоги, що пов'язана з роллю сім'ї в наданні необхідної 

допомоги членам своєї родини та іншим людям чи соціальним групам; 

9) дозвільна функція, котра передбачає задоволення потреб у спільному 

проведенні дозвілля. 

 

3. Практична робота 

Завдання: із запропонованого списку афоризмів вибрати два, які найбільше 

сподобалися: 

 Бувають вдалі шлюби, але не буває шлюбів ідеальних. 

Франсуа де Ларошфуко 

 Всі щасливі сім'ї схожі одна на одну, кожна нещаслива сім'я нещасна по-

своєму.  

Лев Толстой 

 Для успіху в шлюбі потрібно значно більше, ніж знайти партнера, який 

підходить тобі – потрібно також самому бути партнером, який підходить. 

Элайджа  Вуд 

 Женитися зовсім неважко; важко бути одруженим.         

Мигель де Унамуно-и-Хуго   

                                  

 Залежність від сімейного життя робить людину більш моральною. 

Олександр Пушкін 

 Одружитись – це значить наполовину зменшити свої права і вдвічі 

збільшити свої обов'язки.                  
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Артур Шопенґауер 

 Одружуватись, нічим не пов’язуючи себе, - це зрада.        

Мішель Монтень      

 Шлюб – це любов, яку попросили ще про щось.        

Войцех Бартошевський 

 Шлюб немов танго: для нього потрібні двоє, і іноді один змушений 

відступати, щоб продовжити танець.               

Маргарет Уайт 

 

 Якщо боїтеся самотності, то не одружуйтесь.  

                                 Антон Чехов 

4. Дискусія «Офіційний і громадянський шлюб» 

Конспект заняття 4. Готовність до шлюбу 

Мета: формувати уявлення про психологічну сумісність в шлюбі, вміння 

визначати основні показники готовності до шлюбу, відповідальне  ставлення до 

сімейного життя. 

1. Актуалізація  

Робота з висловлювання: 

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, 

 Два важных правила запомни для начала: 

 Ты лучше голодай, чем что попало есть, 

 И лучше будь один, чем вместе с кем попало.  

                                                                        Омар Хайям                

Аналіз мотивів укладання шлюбу: 

Шлюб із любові. 

Шлюб з розрахунку. 

Шлюб задля вигоди (в основі 

меркантильні інтереси, отримання 

односторонньої вигоди).  

Шлюб із помсти. 

Вимушений шлюб (незапланована 

вагітність). 

Шлюб для реалізації соціально-

нормативних ролей (реалізація 

очікувань «аби була жінка/чоловік», бо 

так прийнято). 

2. Поняття «готовність до шлюбу» 

У сучасній науковій літературі виокремлюється поняття особистісна 

готовність до шлюбу. 

- Як ви розумієте «готовність до шлюбу»? 

Вона включає такі компоненти: 

Фізична і фізіологічна готовність майбутнього подружжя, коли чоловік стає 

здатним зачати, а жінка виносити і народити здорову дитину; при цьому існує 

реальна суперечність між юридично встановленим шлюбним віком і соціальною 

зрілістю. 

Соціальна готовність – майбутні партнери є рівноправними членами 

суспільства, які спроможні виконувати соціальні ролі і обов’язки,  усвідомлюють 

правову основу шлюбу, готові взяти на себе відповідальність одне за одного і за 

своїх дітей, здатні матеріально забезпечити сім'ю.  

Етико-психологічна готовність – сформованість адекватних шлюбно-

сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя про шлюб; уміння цінувати 

особистість партнера, створення сприятливого психологічного клімату в сім'ї, вміти 

проектувати реальну модель майбутньої сім'ї. 



 

 27 

Готовність до статевих відносин у шлюбі – орієнтація на спільність 

інтимних переживань з коханим партнером, прагнення продовження роду, культура 

статевих відносин. 

3. Міні-лекція «Сумісність в шлюбі» 

Психологічна сумісність – сумісність темпераментів, характеру, емоційно-

вольових особливостей. Проаналізувати сумісність у шлюбі:  холерик-флегматик, 

сангвінік-меланхолік, екстраверт – інтроверт. 

Другий чинник – духовна сумісність. Співвідношення інтелектуально-

культурних запитів партнерів (коло культурних інтересів, дозвілля).  Духовна тісно 

пов’язана із соціальною сумісністю: поєднання світоглядів, ідеалів, цінностей, 

життєвих планів, сімейних очікувань. 

Наступний рівень сумісності – інтелектуальний. Єдність пізнавальних 

інтересів, близький рівень освіти, стиль мислення. Тут важливий не стільки рівень 

ерудованості кожного з партнерів, як уміння правильно зрозуміти один одного. 

Процес порозуміння передбачає подолання змістових бар’єрів, оскільки 

трапляються такі ситуації, коли одну подію люди сприймають по-різному. 

Психологічна сумісність ґрунтується на взаємному позитивному психологічному 

сприйнятті рис характеру, темпераменту, звичок та потреб. Вона істотно залежить 

від взаємної поваги, симпатії, дружби, кохання. 

Важливою рисою є здатність своєю реакцією продовжувати реакцію партнера, 

відчуваючи її та розвиваючи. Саме невміння відчути і відреагувати на емоційний 

стан дружини або чоловіка – одна з найпоширеніших проблем в шлюбі. 

4. Вправа «Малюнок удвох» 

Учні в парах, тримаючись удвох за один олівець повинні без слів намалювати 

малюнок, користуючись інструкціями: 

- Намалюйте будинок, дерево біля будинку, будку для пса, сонечко в небі, 

травичку навколо будинку. 

Обговорення: 

- Чи задоволені ви своїм малюнком? 

- Чи важко було малювати? 

- Які труднощі виникали під час малювання? 

- Які ситуації з сімейного життя це може нагадувати? 

5. Підсумок заняття 

Щасливі в коханні пари мають схожу систему життєвих цінностей, 

особистісних прагнень, поглядів на життя. Ми виокремили найважливіші чинники, 

що впливають на психологічний клімат в сім'ї. але не варто також забувати, що 

кожна сім'я індивідуальна, шляхи досягнення психологічної сумісності – теж різні, 

однак завжди базуються на повазі, таланті зрозуміти, інколи поступитися.  

 

Конспект заняття 11. Економіка сім'ї 

 

Мета: ознайомити учнів із основами планування сімейного бюджету; 

формувати  вміння  аналізувати сімейний бюджет. 

1. Актуалізація теми: 

Однією з  господарсько-побутових проблем, з якою зустрічаються молодята, є 

бюджет, адже саме він диктує нам стиль життя в сім'ї. тому пропоную сьогодні 

поміркувати на цю важливу тему. 
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- Як ви гадаєте, коли закладається економічний фундамент майбутньої 

родини? 

- Чи залежить економічне благополуччя дому тільки від розміру доходів 

членів сім'ї? 

2. Практична робота 

Завдання: сім'я Іванових складається із батька, матері, сина-студента, 

доньки-школярки 5 класу. 

Спробуйте визначити види доходів і витрат у цій сім'ї.  

3. Теоретична частина 

Сімейний бюджет – це ключовий принцип управління фінансами в родині. 

Існує три варіанти сімейного бюджету: 
  Спільний – це так званий «загальний казан», коли всі витрати 

узгоджуються між подружжям. Даний вид сімейного обліку в основному 

вибирають подружжя, у яких однаковий рівень доходів, або сімейні пари, де чоловік 

утримує свою дружину. Великий плюс спільного бюджету в тому, що в родині 

панує гармонія, тому що пара повністю довіряє один одному. 

  Пайовий (спільно-роздільний) – коли кожен самостійно розпоряджається 

своїми доходами. Виключення  в цьому випадку становлять великі покупки і 

витрати на основні потреби. Позитивною стороною такого бюджету є те, що у 

кожного члена сім'ї є особисті гроші, які він може витрачати на що завгодно. 

 Солідарний – коли більшу частину в бюджет вносить той, у кого, 

відповідно, вищий заробіток. 

Етапи ведення сімейного бюджету:  

1. Постановка цілей.  

2. Складання бюджету (фінансове планування).  

3.  Ведення бюджету.  

4.  Аналіз бюджету. 

Фінансове планування в родині: 

1.Необхідно.                     2. Потрібно.                      3. Хочемо. 

Аналіз бюджету: 

Розпочати ефективне управління грошима неможливо без повного аналізу. 

Питання, на які ви маєте знати відповідь:  

- На що я  (наша родина) витрачає гроші?   

- Які витрати були зайвими? Які необхідними?   

- На чому можна було економити?   

- Скільки нам НЕОБХІДНО, ПОТРІБНО і скільки ми ХОЧЕМО?  

Необхідні статті сімейних витрат:оплата комунальних послуг, домашнє 

господарювання, харчування, одяг, транспортні послуги.  

4. Практична частина 

Завдання: розподілити учнів на декілька груп-«родин». Кожна «родина» 

планує місячний бюджет. 

Перша сім'я: батько, мати, дитина 2,5 роки. 

Друга сім'я: молоде подружжя живуть разом півроку (окремо від батьків). 

Третя сім'я: батьки, дитина-школяр (2 клас), дитина 4 роки. 

5. Підсумок заняття  

Бюджет в різні роки життя буде різним. Різними будуть і потреби. Не буває 

так, що навіть найбільш заможні сім'ї прожили життя без фінансових труднощів. Не 
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треба  з цього робити трагедії. Гроші визначають багато чого в нашому житті, але, 

на щастя, не все. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ 

ДО МОДУЛЮ 4. «ПРОЕКТУВАННЯ  ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО 

ШЛЯХУ» 

До розділу І. Вибір професії 

Конспект заняття 13. Світ професій 

Мета: опрацювання понять «професія», «спеціальність», їх диференціація; 

ознайомлення із різними класифікаціями професій; формування  вміння 

класифікувати професії за предметом, засобами і умовами  праці. 

1. Введення понять «професія», «спеціальність». 

У первісному суспільстві не існувало проблеми вибору професії, тому що тоді 

кожен умів робити усе для забезпечення життя. З розвитком людства видів праці 

побільшало, адже  суспільству легше функціонувати за умов високої спеціалізації, – 

так виникли професії. Нині, за підрахунками спеціалістів, існує понад 50 тисяч 

професій. 

Професія – це необхідна для суспільства галузь діяльності людини, яка дає 

можливість їй існувати та розвиватися. Існує  таке поняття, як спеціальність – вид 

занять в рамках однієї професії. 

Приклад:  професія – вчитель, спеціальність – вчитель початкових класів, 

вчитель математики, вчитель фізики; професія – машиніст, спеціальність – 

машиніст парових турбін, машиніст пресу… 

Завдання №1. Визначити спеціальності: лікар, менеджер, оператор.  

Завдання № 2. Із перерахованих слів виписати окремо професії і 

спеціальності: токар, хірург, літературний критик, викладач, піаніст, столяр, юрист, 

шахтар, льотчик-випробувач, суддя, хімік-теоретик, маляр, художник-конструктор, 

кравець. 

2. Класифікація професій 

У  бібліотекарів є така заповідь: покласти книгу не на своє місце – це означає 

її загубити. В бібліотеці багато тисяч томів. Але будь-який можна знайти дуже 

швидко, якщо всі вони розташовані відповідно до  класифікації. 

- Що таке класифікація? 

Класифікація – усвідомлений порядок речей, явищ, розподіл їх на різновиди 

за визначеними  ознаками. 

Ви вже зустрічалися із різними класифікаціями, наприклад, коли вивчали 

біологію, географію (класифікація рослинного і тваринного світу, класифікація 

світу). Так і у світі професій вміле використання класифікації допоможе вам вибрати 

ті професії, з якими б ви хотіли ознайомитися детальніше. 

Класифікація за предметом праці: 
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Завдання: Пригадати тест ДДО Клімова. 

Розділити учнів на 5 груп відповідно до п’яти типів професії. Завдання для 

учасників – заповнити другий і третій стовпчики таблиці відповідно до свого типу 

професії. 

Типи професії Професії цього типу Вимоги до професії 

 

Людина – людина   

Людина – природа   

Людина – знакова система    

Людина – техніка   

Людина – художній образ   

Існує більш розгорнута класифікація професій. Кожен вид праці людини 

включає в себе, крім предмету праці, ще й мету, знаряддя та умови. У відповідності 

з цими ознаками і будується класифікація професій, дуже зручна для 

самовизначення.                       

Класифікація професій: 

1. За галузями народного господарства (промисловість, будівництво, 

транспорт, зв'язок, харчування, освіта, медицина, культура, апарат органів 

управління, юстиція, обслуговування…) 

2. За  метою  праці: 

 оцінювати, перевіряти;   

 творити щось нове; 

 спостерігати, робити відкриття;  

 керувати людьми;  

 перевозити;  

 обслуговувати; 

 виготовляти;   

 підтримувати порядок; 

 вчити, виховувати, 

консультувати. 

3. За предметами  праці: 

 технічні об’єкти; 

 рослини і мікроорганізми;  

 тексти, графіки, числа;    

 тваринний світ;  

 економіка і політика; 

 люди; 

 мистецтво;  

 деталі і матеріали;  

 наука.

4. За засобами  виробництва: 

 ручні;  

 виразні рухи, міміка; 

 механічні;  

 творче мислення; 

 автоматичні;  

 можливість організму і органів 

чуттів; 

 інтелект;  

голос, інтонація. 

5. За умовами  та організацією  праці: 

 побутовий мікроклімат; 

 екстремальні умови; 

 приміщення з великою кількістю 

людей;  

 особливі умови; 

 роз’їзди;  

 підвищена відповідальність; 

 самостійність;  

 робота на дому; 

 відкрите повітря. 

3. Практична робота 
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Завдання 1. Визначити за класифікацією професії: міліціонер, вчитель, садівник, 

економіст, ресторатор.  

Завдання 2. Визначити спільні ознаки таких професій, спеціальностей: 

а) зоотехнік, агроном;  б) медсестра, токар, бухгалтер; 

в) продавець, офіціант, бібліотекар, спортивний тренер. 

 

 

 

 

 

 

 

До розділу І. Вибір професії 

Конспект заняття 13. Помилки при виборі професії 

 

Мета: обговорити типові помилки, яких припускаються люди під час вибору 

професії, визначити випадкові, ситуативні фактори, що впливають на вибір професії, 

формувати  вміння аналізувати свій професійний план. 

1. Актуалізація знань. 

Розбір і обговорення ситуацій 

Ситуація 1. 

Ми багато сперечалися з подругою: яку професію вибрати. І те начебто 

підходить, і це… 

Я точно знаю, куди не піду: на вчителя – не хочу псувати нерви; не піду в 

хімічне виробництво, тому що від роботи з хімічними препаратами можна втратити 

здоров'я; на фабрику не піду, бо там перетворишся на робота, виконуючи механічну й 

одноманітну роботу. Я хочу, щоб на моїй роботі не псувалося здоров'я й було цікаво. 

Хотілося б, щоб вона була пов’язана із тваринами та подорожами. 

«Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! – вигукнула подруга й додала, - як на 

мене, там хоч будеш отримувати пристойні гроші». 

Я потім довго думала. Сумніваюся, чи є в мене талант для цирку. Може, подруга 

мала рацію, і, якщо немає покликання, треба думати про заробіток? 

Ситуація 2. 

Під час зустрічі випускників  відбулася така розмова. 

Віра – фармацевт. Слухати, як вона говорить про свою професію – одне 

задоволення: 

- Ліки, - говорить вона, - це дуже відповідально. Найменша помилка, і навіть 

страшно подумати, що може трапитися… я ледве сама не постраждала, так 

напробувалася…. 

Вона сипле назвами ліків, рецептами. Інші сміються: 

- З тобою неможливо говорити по-людськи, усе латина, і все про ліки. 

- Та це ж моя робота, - усміхається вона. 

Серед випускників – ще один майбутній медик, Алла. Вона буде стоматологом. 

- Алла, чому ти пішла в стоматологічний? 

- Марина вирішила, ну, і я з нею. 

- І як, подобається? 
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- Так, нічого. Тільки  багато, знаєте, різних непотрібних предметів. Ну, хоча б 

англійська. Нащо зубному лікарю потрібна англійська мова? А взагалі, я хочу перейти 

в технікум. Буду техніком. 

- З університету в технікум? 

- Набридло вчитися. Та  й ми проходили практику в поліклініці, і я довідалася, 

що технік може заробити більше за лікаря. 

2. Теоретичні аспекти 

Уточнення поняття «Помилка» (Якщо ти косо відріжеш кусок хліба, то ніхто 

серйозно помилкою це не вважає. Але якщо неправильно  вирізана підошва для взуття, 

то це вже завдає незручностей і може вважатися помилкою. Якщо виготовляються 

деталі для годинника чи комп'ютера, то відхилення розмірів у долі міліметру є грубою 

помилкою.)  

    Ви, мабуть, вже знаєте, що існують прийнятні у суспільстві допустимі норми 

відхилень від вимог до певних дій  та їх результатів. В техніці це називається 

допустимою похибкою. 

   А що значить «допустимо – не допустимо» в справі вибору професії? 

Саме головне – вибрати професію так, щоб професійна діяльність в майбутньому 

була успішною й приносила тобі задоволення. 

- Яких помилок можуть припускатися  люди під час вибору професії? 

Основні помилки при виборі професії: 

 Розподіл на «престижні» і «непрестижні». 

 Ототожнення навчального предмету із професією. 

 Перенесення ставлення до людини на професію. 

 Вибір професії під чиїмось впливом, тиском. 

 Неправильне уявлення про особливості праці у цій професії. 

 Думки про легке життя. 

3. Вправа «Думки про легке життя» 

- Чи є люди, які мріють про «легке життя»? 

- Яке життя вважають «легким»? 

Завдання: написати декілька професій, вибравши які, ви будете мати «легке 

життя». 

- Чому життя буде легке? 

- Яких зусиль потрібно буде докласти, аби стати  успішним у цій професії? 

(Підвести до висновку: у будь-якій професії для успіху потрібні певні зусилля, 

знання, вміння) 

4. Престижні й непрестижні професії 

Завдання: написати 5 престижних і 5 непрестижних професій. 

Обговорити вибір: 

- Чому ви вважаєте ці професії престижними/ непрестижними? 

- Чи може суспільство обійтися без цих професій? 

5. Прес-конференція 

Вибрати представників (по 2)  престижних і непрестижних професій. 

Учні ставлять питання представникам обраних професій, які допомагають 

з’ясувати причини ставлення до цих професій, обговорюють особистісне ставлення 

запрошених до «непрестижних професій». 

6. Підсумки заняття 
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До розділу І. Вибір професії 

Конспект заняття 17-18. Резюме. Співбесіда з роботодавцем 

Мета: ознайомлення із реквізитами, складовими резюме, правилами його 

написання;формування вміння презентувати себе на співбесіді при працевлаштуванні. 

1. Введення  

Розігрування ситуації «Влаштування на роботу» 

Двоє бажаючих обирають ролі: один – працедавець, інший -  той, хто 

влаштовується на роботу. Розіграти ситуацію влаштування на роботу. 

2. Основні правила написання резюме. 

Резюме – документ, в якому особа у стислій формі повідомляє основні відомості 

про себе з метою отримання вакантної посади. 

Резюме складається з таких реквізитів:   
1.Назва документа.  

2. Текст.  

3. Дата.  

4. Підпис. 

Рекомендації з оформлення резюме: 

Оформлення: в електронному варіанті або аркуш А4 (не більше 2-х аркушів. ПІБ 

кандидата заповнюється заголовними буквами в називному відмінку; 

 Адреса (з кодом населеного пункту), номери телефонів.  

Мета (одне або декілька слів): працевлаштування, отримання посади (вказати 

якої), тощо. 

У пункті «Освіта» потрібно у зворотній хронології перерахувати всі навчальні 

заклади, які Ви закінчили чи навчаєтесь зараз (крім середньої школи), вказавши назви 

отриманих спеціальностей, кваліфікацій, рівень отриманих дипломів. Чим більше часу 

минуло після закінчення навчального закладу, тим менше місця цей пункт має займати 

в резюме. Як правило, роботодавець читає тільки перші строки цього пункту. 

 Досягнення: вказати рейтинг навчання, перемоги у конкурсах, наявність 

дипломів з відзнакою. 

 Нагороди: для студента це іменні стипендії, грамоти переможця олімпіад, тощо. 

 Публікації: наукові статті, доповіді на студентських конференціях, виконання 

проектів. 

 Досвід роботи. Викладається у зворотному хронологічному порядку (спочатку 

вказується останнє місце роботи). Вкажіть дати прийняття на роботу та звільнення, 

назву підприємства, посаду, коротко описати функціональні (посадові) обов’язки, види 

робіт, які доводилось виконувати. Для студентів необхідно вказати місця проходження 

виробничої практики, теми самостійно виконаних дипломних та курсових робіт, 

волонтерську діяльність. Обов’язково використовуйте слова, що підтверджують вашу 

кваліфікацію та ділові якості: «керував», «контролював», «розробляв», тощо. 

 Навички: перш за все необхідно вказати навички, важливі для отримання 

бажаної посади, конкретизувати знання своєї спеціальності, уміння користуватися 

комп’ютером, наявність посвідчення водія. Цей пункт – один із найважливіших! 

 Мови: вказати назви та рівень володіння. Одна з мов – рідна (обов’язково). 

 Активність: вказується чим ще, крім навчання та роботи, Ви займаєтеся, 

особливо якщо це у якійсь мірі допомагає підкреслити Ваші ділові якості, здатність до 

ініціатив та роботи у команді. Цей пункт може містити членство у професійних та 

громадських організаціях i т.п. 
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 Особисті дані: дата народження, сімейний стан, особисті якості (перелік 

ділових  якостей – 3-4 якості, найбільш вагомі для планованої посади). 

 Інтереси та захоплення слід згадувати лише в тому випадку, якщо вони 

пов'язані з бажаною роботою або підкреслюють необхідні для неї якості. 

3. Вправа «Складання резюме» 

4. Практична частина  «Співбесіда в ситуації працевлаштування» 

Вправа «Робітник - роботодавець» 

Учні діляться на 2 групи. Перша – робітники, які шукають роботу, друга – 

роботодавці. Завдання обом групам сформулювати питання, які виникають під час 

прийому на роботу з боку робітників і роботодавців.  

Приклади питань роботодавців: 

- Чому ви звернулися саме до нас? 

- Що ви знаєте про цю посаду і про наше підприємство? 

- Що найбільше зацікавить вас у цій роботі? 

- На яку зарплатню ви розраховуєте? 

- Що ви могли б розповісти про себе? 

- Які ваші кар’єрні плани? 

- Які ваші сильні та слабкі сторони? 

- Які цілі ви ставите у своєму житті? Як плануєте їх досягти? 

Приклади питань до роботодавця: 

- Ставлення до молодих фахівців. 

- Перспективи розвитку організації. 

- Конкурентоспроможність. 

- Система оплати праці. 

- Наднормові  роботи. 

- Перспективи кар’єрного розвитку. 

- Умови підвищення кваліфікації 

- Відпустка. 

- Принципи формування пенсійного фонду. 

Рольова гра «Співбесіда при працевлаштуванні» 

Учні діляться на пари й програють ситуацію співбесіди при працевлаштуванні. 

Обговорення: що вдалося, що було складно, чи досягли результатів. 

 

До розділу ІІ. Складові професійного успіху 

Конспект заняття 30. Цілепокладання 

 

Мета: ознайомлення учнів із принципами постановки цілей; розкриття 

поняття «пріоритет»; мотивування  учнів на визначення пріоритетних особистісних 

і професійних цілей. 

1. Активізація проблеми цілепокладання 

Притча. 

    Одного разу хлопчик пішов в ліс і заблукав. Він не знав, що йому робити й 

куди йти. Він вже зібрався заплакати. Але потім взяв себе в руки, набрався хоробрості 

й виліз на найвище дерево. Зверху було добре видно, в якій стороні його село й куди 

потрібно йти.  

- Де нам знайти те своє дерево, щоб не плутатись в житті? 

Таке дерево існує – це наша найбільша мета. Вона дійсно повинна бути великою. 

Велика мета допомагає побачити свій життєвий шлях… 
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Обговорення: 

- Що таке ціль?  

ЦІЛЬ: 

 образ бажаного результату (предмету, ситуації, положення); 

 передбачення в мисленні результату діяльності й шляхи його досягнення за 

допомогою певних засобів; 

 спеціально перероблена, підготовлена до виконання мрія. 

  Постановка цілі вимагає виразити у вигляді чітких намірів явні та приховані 

потреби, інтереси, бажання, зорієнтувати свої дії та вчинки на їхнє виконання. 

Постановка цілі означає погляд у майбутнє, концентрацію сил і активності на 

досягнення. Тобто  ціль описує кінцевий результат. 

Пріоритет – першість будь-якої діяльності у часі; переважне право, значення 

чогось. 

      Уміння вибирати пріоритети важливе не тільки у тих випадках, коли 

потрібно вирішити, яким цілям надати перевагу. Пріоритети необхідно встановлювати 

вже на етапі визначення загального напрямку діяльності. 

Вибирати пріоритети доводиться майже щодня, адже нам доводиться 

вирішувати, що необхідно зробити в першу чергу, а що можна перенести на більш 

пізній строк, відокремлюючи головне від другорядного.  

Основні принципи постановки цілей: 

- чіткість та ясність поставлених цілей; 

- наявність особистого зацікавлення у їхньому досягненні; 

- реальність цілей; 

- конкретність  кінцевого результату; 

- часові обмеження досягнення поставленої цілі (рік, 2 місяці тощо); 

- усвідомлення стратегії й тактики (успішне просування до цілі можливе 

малими кроками). 

2. Практична частина «Постановка й формулювання цілей» 

Завдання 1.  Записати 5 важливих цілей, які хочете досягнути в житті. 

Спробуйте зобразити для себе можливу картину майбутнього . 

Завдання 2.  Диференціювати свої життєві цілі за часовими критеріями. 

Вписати у графи  бланку всі бажані цілі на найближче й віддалене майбутнє: 

Життєві цілі (особисті) Професійні цілі 

Довгострокові  Довгострокові  

Середньострокові (на 5 років) Середньострокові (на 5 років) 

Короткострокові (на 12 місяців) Короткострокові (на 12 місяців) 

Обговорення: аналіз цілей за принципами постановки. 

Завдання 3. Обговоріть у парах запропоновані завдання, дайте аргументовану 

відповідь: 

Вибери правильно поставлені цілі 

- Домогтися успіху в житті. 

- Мати гарні відносини з однокласниками. 

- Результативно здати ЗНО. 

- Зробити подарунок на день народження подрузі, з якою перебуваю в сварці. 

- Зміцнювати своє здоров'я.  

- Вступити після закінчення до ВНЗ. 

- Чотири рази на тиждень відвідувати спорткомплекс. 

- Заробити більше грошей. 
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- Стати професійним адвокатом до 2017 року. 

3. Ситуаційний аналіз – це: 

- визначення власних сильних та слабких сторін з погляду досягнення певної 

мети; 

- аналіз ситуації, зовнішніх обставин для вирішення проблеми, що виникла; 

- постановка довгострокових, середньострокових і короткострокових цілей; 

- постановка конкретних цілей із чіткими результатами і строками. 

4. Розставити пріоритети – це: 

- визначити що для тебе є особливо цінним; 

- вирішити, яким із завдань слід надавати першорядне, другорядне значення; 

- розподілити навантаження між партнерами; 

- скласти список справ, які необхідно буде зробити протягом дня. 

Завдання 4. Поверніться до своїх цілей й визначте, які ресурси (особисті, 

професійні, фінансові, тимчасові) необхідні для їхнього досягнення; перевірте, чого ви 

ще повинні досягти, щоб  ближче підійти до цілі. 

Ціль Засоби Наявні Що ще потрібно 

    

5. Рефлексія заняття 

 

До розділу ІІ. Складові професійного успіху 

Конспект заняття 31. Життєва компетенція 

Мета:ознайомлення із поняттями «компетенція», «компетентність»; аналіз рівня 

розвитку власних компетентностей; визначення ключових компонентів життєвого 

успіху особистості. 

1. Мозковий штурм 

- Як ви розумієте вираз «компетентна людина»? 

2. Поняття «компетенція», «компетентність», їх роль у житті людини. 

Сьогодення вимагає від випускників шкіл не тільки знання навчальних 

предметів, але й низки особистісних рис, які дозволяють якнайшвидше у краще 

адаптуватися до умов життя.  

- Які риси можуть допомогти успішній кар’єрі, соціальному становищу 

молодій людині? 

(вміти продуктивно спілкуватися, говорити на публіку, працювати в команді та 

самостійно, вільно володіти технічними інноваціями, займатися самоосвітою, 

використовувати і аналізувати різні джерела інформації, свідомо і самостійно 

приймати рішення, знати і розуміти особливості людей інших культур, народів та 

релігійних конфесій) 

Компетенція:  

 коло питань, у яких хто-небудь добре обізнаний; 

 коло чиїх-небудь повноважень. 

Компетентність: 

 рівень освіченості особистості, що визначається ступенем оволодіння 

теоретичними засобами пізнавальної або практичної діяльності; 

 особисті можливості посадової особи та її кваліфікація (знання, досвід), що 

дозволяють брати участь у розробці певного кола рішень або вирішувати 

самому. 
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Педагогічна та психологічна наука на цьому етапі розвитку виокремлює такі 

ключові компетентності: 

Полікультурна -  розуміння та повага до мови, культури та релігії інших людей. 

Готовність до відповідальності -  вміння та готовність, проаналізувавши 

ситуацію, свідомо та відповідально прийняти рішення. 

Технологічна – вміння користуватися технічними засобами для прискорення та 

покращення своєї діяльності. 

Готовність до самоосвіти – здатність самостійно виявляти прогалини у своїх 

знаннях. 

Інформаційна – вміння використовувати всі можливі та доступні джерела 

інформації. 

Соціальна – вміння працювати в команді, співвідносити свої потреби з 

потребами суспільства. 

Комунікативна – здатність продуктивно спілкуватися. 

3. Практична частина  

Визначення ключових компетентностей  («Психолог», 2009,  № 45) 

АНКЕТА 

Вам буде запропоновано 46 тверджень, на які треба відповісти «так» або 

«ні». Над відповідями довго не замислюйтеся, найчастіше перша думка є 

правильнішою. 

1. Усі люди різні, незалежно від раси. 

2. Я не дозволяю іншим вирішувати за мене. 

3. Я не боюся технологічних новинок, бо досить вправно керую технікою. 

4. Коли я чую щось нове, завжди визначаю цінність інформації для себе. 

5. Команда завжди досягає більшого успіху, ніж одна людина. 

6. Я ніколи не говорив неправди людям. 

7. Як на мене, я достатньо добре володію прийомами усного і писемного 

мовлення. 

8. У наш час потік інформації дуже потужний, тому, аби бути у центрі подій, 

необхідно постійно використовувати від 3 до 5 джерел інформації. 

9. Я здатен самостійно виявляти пробіли у своїх знаннях та вміннях. 

10. Я здатен виправдати геноцид до окремих народів, якщо вони на це 

заслуговують. 

11. Перш ніж використовувати якийсь технічний пристрій, я дивлюся 

інструкцію, бо метод «наукового тикання» - це не для мене. 

12. Планування діяльності та розробка алгоритмів досягнення мети – це не для 

мене. 

13. У своїх наукових пошуках я не обмежуюсь походом до бібліотеки. 

14. У групі я часто виступаю третейським суддею, намагаюся розв’язати  

більшість проблем, щоб колектив функціонував краще. 

15. Навіть в еру інформаційних та цифрових технологій кожній людині не 

зайвим буде опанувати ораторське мистецтво. 

16. Добробут моєї групи для мене важить більше, ніж мій особистий або моїх 

рідних та близьких. 

17. Якщо мені не вдалося стати лідером у групі, намагаюся підірвати авторитет 

лідера або відокремлюю мікрогрупу, в якій головним буду я. 

18. Розуміючи, що знання необхідні, я зможу самостійно вивчити розділ або 

навіть нову тему. 
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19. Люди можуть мати різні релігійні погляди, але це ще не привід для 

конфліктів. 

20. Я швидко вчуся працювати з технічними новинками. 

21. Перед тим, як прийнятим рішення, я завжди зважую всі «за» і «проти». 

22. Усю отриману інформацію аналізую та систематизую. 

23. Мені здається, я завжди продуктивно взаємодію з усіма членами групи. 

24. Я інколи говорю про те, на чому зовсім не знаюся. 

25. Я не боюся і у мене досить гарно виходить виступати публічно. 

26. Не розумію тих людей, які все життя вчаться. 

27. Є тільки одна правильна віра – моя. Усе інше – єресь, і її треба всіма 

способами винищувати. 

28. Щоб уникнути докорів сумління, я ніколи не оцінюю результатів своєї 

діяльності і не роблю висновків. 

29. Для прискорення отримання результату я інколи готовий порушити 

технологію діяльності. 

30. Однієї професійної освіти достатньо для життя, напружуватись і 

самовдосконалюватись – це зайве. 

31. Інформацію, яку було отримано з ненадійного джерела, на мій погляд, не 

потрібно додатково перевіряти. 

32. Я підтримую погляди фашистських і нацистських організацій, бо вони 

прибирали народи-«паразити». 

33. Я намагаюся завжди визначати пріоритети і ставити цілі, до яких буду 

рухатись. 

34. Я не розумію, для чого всі ці технологічні ускладнення, краще зробити все 

так, як робили раніше. 

35. Якщо щоразу при плануванні своєї діяльності використовувати нову 

інформацію, можна все життя тупцяти на місці. 

36. Навчитися чогось від учителя  - неможливо. 

37. Коли я працюю, наприклад, із комп’ютером, мене зовсім не цікавить, як усе 

функціонує і налаштовано, головне – результат. 

38. Щоб структурувати інформацію, потрібно багато часу та сил, краще я при 

потребі щоразу шукатиму ті чи інші матеріали. 

39. У групі я шукаю тільки особистісну вигоду, а майбутнє інших та справи  

мене мало цікавить. 

40. Щоб отримати протекцію керівника, я можу інколи наговорити на іншу 

людину. 

41. У суперечці всі засоби підходять, навіть якщо вони некультурні та можуть 

образити людину. Головне – перемога. 

42. Світова спільнота має ґрунтуватися на засадах поваги до культур і звичаїв 

усіх народів. 

43. Мене зовсім не  хвилює, коли мої пріоритети і цілі інакші, ніж у мого 

оточення, а то й кардинально відмінні. У наш час кожен сам за себе. 

44. Мені складно підтримувати діалог літературною мовою, тому часто 

використовую сленг. 

45. Я можу інколи використовувати ресурси інших людей та груп для 

досягнення своїх цілей. 

46. Я зовсім не вмію слухати.  

Обробка результатів: 
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За кожен збіг із ключем – 1 бал. 

Полікультурна -  відповіді «так»  - 1, 6, 19 

                                відповіді «ні» - 10, 27, 32 

Готовність до відповідальності -  відповіді «так»  - 2, 21, 33 

                                                             відповіді «ні» - 12, 28, 43 

Технологічна – відповіді «так»  - 3, 11, 20 

                             відповіді «ні» - 29, 34 37 

Готовність до самоосвіти – відповіді «так»  - 4, 9, 18 

                                                  відповіді «ні» - 26, 30 36 

Інформаційна – відповіді «так»  - 8, 13, 22 

                              відповіді «ні» - 31, 33, 38 

Соціальна – відповіді «так»  - 5, 14, 23, 45 

                       відповіді «ні» - 17, 39 

Комунікативна – відповіді «так»  - 7, 15, 25 

                                відповіді «ні» - 41, 44, 46 

Обговорення і аналіз результатів  

4. Рефлексія заняття 
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