
 



Колодич Д.М. Лагута А.О. Мілютіна К.Л. 

 

 

 

 

Тренінговий матеріал для роботи з підлітками, 
батьками та викладачами в системі інформальної освіти 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  2 
 

УДК  374.018.43:077]:159.922.7](477)(072) 
  К61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К61 Колодич Д.М. 

    Тренінговий матеріал для роботи з підлітками, батьками та викладачами в системі 
інформальної освіти : Методичні рекомендації. / Колодич Д. М., Лагута А. О., 
Мілютіна К. Л. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2020. — 107 с. : рис. Електронне видання.  

 
ISBN 978-617-7826-17-9  
   Методичні рекомендації та тренінгова програма призначені для допомоги 
викладачам гуртків та курсів при переході на дистанційну освіту. Рекомендації 
містять детальні поради щодо роботи онлайн, та тренінгові вправи, спрямовані 
на роботу з учнями та батьками. Окрема увага приділяється емоційній 
саморегуляції учнів та викладачів в умовах карантину. 

 
УДК 374.018.43:077]:159.922.7](477)(072) 

ISBN 978-617-7826-17-9 
 
 

© Колектив авторів, 2020 
  

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  3 
 

 

Зміст 
Вступ ............................................................................................................................. 4 

Програма дистанційного тренінгу психологічного супроводу підлітків .............. 6 

Зустріч 1. Що подобається і що не подобається при навчанні в ZOOM? .......... 9 

Зустріч 2. Тайм-менеджмент в умовах ізоляції: основи самостійної організації 
часу. ......................................................................................................................... 12 

Зустріч 3. Основні методи самооцінки та підтримки само мотивації в домашніх 
умовах ...................................................................................................................... 21 

Зустріч 4. Методи керування своїм емоційним станом ..................................... 31 

Зустріч 5. Планування та цілепокладання: як можна використати інформальне 
навчання для досягнення власної мети ................................................................ 39 

Програма дистанційного тренінгу психологічного супроводу батьків підлітків45 

Зустріч 1. Підлітки та дистанційне навчання ...................................................... 47 

Зустріч 2. Методи ненасильницького спілкування та подолання конфліктів у 
сім’ях з підлітками ................................................................................................. 58 

Зустріч 3. Методи емоційної саморегуляції при нападах тривоги ................... 71 

Програма тренінгу з підвищення психолого–педагогічної компетентності 
викладачів ................................................................................................................... 82 

Перелік практичних вправ для застосування викладачами під час занять в умовах 
інформальної освіти .................................................................................................. 95 

Список використаних джерел…………………………………………..…………104 

 

  

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  4 
 

Вступ 
На сучасному етапі розвитку людської цивілізації інформаційний простір 

подвоюється кожного дня, щотижня виникають нові професії та цілі професійні 

напрямки, світ змінюється настільки швидкоплинно, що для того, щоб просто 

відповідати сьогоденню, потрібно невпинно актуалізувати свої знання та навички. 

В таких реаліях освіта стає безперервним процесом, який покликаний забезпечити 

людині можливість орієнтуватися в інформаційному просторі та адаптуватися до 

технологічних інновацій. Одним з основних  завдань інформаційного суспільства 

є розвиток особистості, зокрема підростаючого покоління, яке по суті своїй є 

носієм майбутнього.  

Ефективність вирішення даного завдання безпосередньо залежить від якості 

освіти та її характеру. Очевидно, що методи та схеми освіти, які працювали ще 

пару десятиліть тому, на сьогодні вже не в змозі задовольнити вимоги часу. Так, 

якщо ще нещодавно вважалося, що є певний життєвий період для опанування 

професії та отримання освіти, який передує професійному розвитку, то тепер, 

освіта, опанування професії та отримання нових знань, умінь та навичок є тією 

активністю, що супроводжує людину щоденно і навіть зумовлює та визначає 

характер її життєвого простору. Тому все частіше технології та інформаціний 

простір стають основним джерелом знань, а сам характер освіти все помітніше 

набуває неформальних рис. Звісно, саме по собі навчання із застосуванням 

новітніх технологій до суттєвого підвищення ефективності освітнього процесу не 

призводить.  

Необхідне створення освітнього середовища, що підтримує процеси 

гуманізації освіти і підвищення її креативності, а також забезпечує умови, які 

максимально сприяють розвитку особистості. До того ж, необхідна адаптація 

сучасного середовища до викликів сьогодення, а також приведення його у 

відповідність із сучасними можливостями освіти та потребами тих, хто 

навчається. Такі умови можуть бути сформовані в системі інформальної освіти. 

Система інформальної освіти дозволяє забезпечити максимально можливий   
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ступінь індивідуалізації навчання за рахунок інтенсивного застосування новітніх 

освітньо-розвиваючих методів та технологій. Грамотне використання 

можливостей цих технологій в інформальній освіті надасть можливість кожному 

учню самостійно (або в ефективній співпраці з викладачем) визначити власну 

(індивідуалізовану) освітню траекторію. Проте перехід від традиційної системи 

освіти до інформальної супроводжується відмовою від традиційних схем, 

постійними змінами, які необхідно впроваджувати та адаптуватися до них. 

Ситуація у сьогоднішньому світі прискорює розвиток певних систем, в тому числі 

і систему інформальної освіти, проте учні, викладачі та батьки можуть бути не 

готові до таких радикальних змін. Ситуація безпрецендентна також тим, що 

система освіти одночасно на всій планеті зазнала значних зрушень, що безумовно 

ведуть до більш розвинутого та прогресивного рівня освіти. Можливо навіть до 

єдиної глобалізованої освітньої системи, єдиного навчального простору, 

доступного кожному учню на планеті та водночас максимально 

індивідуалізованого згідно особистісних потреб, характеристик та уподобань. 

Проте на шляху до цих великих позитивних зрушень виникають труднощі 

адаптації всіх учасників процесу. Досить часто викладачі, учні та їх батьки не 

бачать глобальних перспектив сучасних змін освітнього процесу або просто 

відчувають невпевненість та дискомфорт. Саме тому ми створили даний 

практичний посібник із тренінгами для підлітків та дітей в системі інформальної 

дистанційної освіти, а також тренінгом та вправами для викладачів в системі 

міжнародної інформальної освіти. 
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Програма дистанційного тренінгу психологічного                         

супроводу підлітків 
 

«Виживання з підлітками в часи самоізоляції» 

Мета:  сприяти підвищенню рівня психологічної адаптації підлітків до умов 

дистанційної освіти. 

Тренінг спрямований на вирішення наступних завдань: 

• формування навичок самоорганізації; 

• підвищення мотивації до інформальної освіти в режимі дистанційної освіти; 

• опанування основних принципів цілепокладання; 

• визначення власного хронотипу як детермінуючого фактору щоденного 

цілепокладання в режимі дистанційної освіти; 

• формування навичок співпраці з однолітками; 

• формування навичок емоційної саморегуляції у складних ситуаціях; 

• розвиток навичок подолання ситуативної тривожності в умовах самоізоляції 

Учасники: 

середня група (21 чоловік), підлітки з високим рівнем ситуативної тривожності 

Тривалість проведення: 

5 онлайн-зустрічей по 2 години. 

Приміщення: 

Онлайн-зустрічі, що проводяться у ZOOM, обов’язково знайти зручний стілець 

Обладнання:  

онлайн-документ з доступом для всіх учасників 

учасники завчасно інформуються про необхідність підготувати кольорові олівці, 

аркуші А4 або блокноти, ручки. 
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Тематика занять: 

На першому занятті будуть обговорені особливості процесу навчання у 

програмі ZOOM. Підлітки окреслять коло проблем та можливостей при 

використанні програми для дистанційного навчання та розроблятимуть власні 

шляхи вирішення тих недоліків, які піддаються впливу, та копінг-стратегій для 

непереборних обставин. 

На другому занятті ми розглянули принципи організації часу: поділ завдань 

за ступенями важливості та терміновості; вміння визначити в себе періоди 

максимальної розумової та фізичної працездатності; методи розрахунку реального 

часу на виконання завдань та відпочинок. 

Під час третього заняття підлітки учасники дізнаються про самомотиватори 

та визначать найбільш дієві для кожного з них. Будуть виокремлені дистрактори, 

характерні для ситуації навчання вдома. Після цього будуть сформульовані 

правила підтримки концентрації та протидії дистракторам. Підлітки розроблять 

«квест» під назвою «Виживання в умовах самоізоляції».  

На четвертому занятті розглядаються методи керування своїми емоціями, 

підлітки створюватимуть плани самодопомоги у випадках нападів тривоги чи 

апатичного стану. Учасники заповнюватимуть методику самооцінки «Дерево» П. 

Вілсона з кількох позицій – в умовах звичайної шкільної освіти, в умовах 

навчання на курсах англійської мови, при дистанційному шкільному навчанні, 

при дистанційному інформальному навчанні. Також буде зібрано додаткову 

діагностичну інформацію про  здатність учасників до рефлексії власних 

переживань. Учасники отримають інформацію щодо основних технік управління 

емоційним станом, зняття стану тривоги та апатії. А саме фізичні (фізичні вправи, 

раціональне харчування, відпочинок і сон), емоційні (медитації, аутотренінг), 

інтелектуальні (планування часу, позитивне мислення) й духовні (сенс життя та 

життєві цінності і цілі) способи керування стресом. Також вони створили та 

заповнили щоденник технік управління емоціями, які були використані у 

випадках сильних негативних емоційних станів. 
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На п’ятому занятті розглядаються основні принципи планування та 

цілепокладання,  учасники усвідомлюють свої життєві цілі та планують своє 

майбутнє, як віддалене, так і найближче. Підлітки дізнаються про основні способи 

визначення пріоритетних цілей для розвитку всіх сфер життя та тренуватимуться 

коректно формулювати свої цілі, використовуючи схему SMART.  
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Зустріч 1. Що подобається і що не подобається при навчанні в ZOOM? 

 

Знайомство 

Мета: знайомство тренера та учасників 

Тривалість: 10 хвилин 

Учасники по черзі мають представити себе та розказати один цікавий факт 

про себе (наприклад, що вони люблять, яких домашніх тварин мають, чим 

захоплюються).  

Вироблення правил групи під час зустрічей 

Мета: визначення необхідності  формування і дотримання правил роботи 

групи під час занять для створення сприятливої та продуктивної атмосфери в 

групі  

Тривалість: 15 хвилин 

Тренер підводить до думки, що майбутня робота у групі має спиратися на 

певні принципи, які б сприяли створенню сприятливою і доброзичливої 

атмосфери з огляду на онлайн-формат. Ці принципи можна переформулювати у 

правила групи, які запропоновано обдумати учасникам. Шляхом обговорення 

виокремлюються ключові правила: активності, конфіденційності, черговості, я-

висловлювань та ін. Усі правила фіксуються на у онлайн-документі (GoogleDoc) 

та прописується в груповий чат. 

Визначення основних потреб та очікувань учасників 

Мета: визначення запитів та очікувань учасників.  

Тривалість: 20 хвилин 

Частина 1. Вступне слово тренера – 10 хвилин 

Тренер розповідає про мету тренінгу та основні питання, яким він буде 

присвячений. Розказує про формат он-лайн-зустрічей та специфіку їх проведення: 

поєднання тренінгових вправ з невеликими освітніми лекціями, а також 
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застосуванням творчих занять, які можуть використовуватися як для створення 

спільної ситуації взаємодії, так і під час проведення конкретних вправ. 

 

Частина 2 . Групове обговорення – 10 хвилин. 

У другій частині вправи тренер пропонує учасникам поділитися чи є у них 

думки з приводу майбутньої роботи, можливі запити чи питання, які турбують та 

відповісти на запитання:  «Про що хотілося б дізнатися або поговорити під час 

наступних зустрічей?» або «Чи є якісь очікування від тренінг-семінару?» 

Обговорення особливостей процесу навчання у програмі ZOOM.  

Мета: Окреслити коло проблем та можливостей при використанні програми 

Zoom для дистанційного навчання 

Тривалість: 20 хвилин 

Групова робота. Використовуючи метод мозкового штурму учні разом з 

тренером заповнюють таблицю наступну таблицю переваг та недоліків 

використання програми для навчання: 

Переваги навчання в ZOOM 
порівняно з очним навчанням 

Недоліки навчання в ZOOM 
порівняно з очним навчанням 

  

  

  

  

 

Мета: Створення плану вирішення тих недоліків, які піддаються впливу. 

Усвідомлення учасниками різниці між проблемами, які можна вирішити та 

прийняття інших як непереборних обставин  
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Дискусія. Які з проблем можливо вирішити та яким чином? 

Мета: Вироблення групою власних шляхів вирішення проблем та копінгу з 

непереборними  обставинами 

Тривалість: 30 хвилин 

Обговорення у групі найоптимальніших дій щодо кожного недоліку. 

Учасники пропонують різні способи вирішення проблемних ситуацій, що 

виникають внаслідок певних недоліків. Визначення тих обставин, на які вплинути 

не має можливості, і можливих варіантів копінгу з ними. 

Способи занотовуються тренером та учасниками у онлайн-таблицю: 

Недоліки навчання в ZOOM 
порівняно з очним навчанням Методи вирішення 

  

  

  

 

Рефлексія 

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується поділитися своїми враженнями від 

сьогоднішнього заняття. Розказати що сподобалося або не сподобалося, 

запам’яталося чи вразило, які емоції виникали у процесі роботи. В якості 

домашньої роботи рекомендується спробувати втілити на практиці запропоновані 

шляхи подолання недоліків. 

Коротка інформація від тренера щодо тематики наступного заняття. 

 

  

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  12 
 

Зустріч 2. Тайм-менеджмент в умовах ізоляції: основи самостійної 

організації часу. 

 

Вітання 

Мета: створення дружньої атмосфери у групі. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасники по черзі називають одну приємну чи гарну новину або відчуття, 

яке у них нещодавно було. 

Обговорення домашнього завдання 

Мета: дізнатися результати перевірки на практиці обговорених методів 

вирішення проблем навчання у Zoom. 

Тривалість: 15 хвилин 

Учасники за бажанням розказують яких результатів вони досягли 

використовуючи на практиці розроблені у групі ідеї. Обговорення, що 

спрацювало, що ні, та чому. Відпрацювання нових шляхів вирішення існуючих 

недоліків. 

Вправа «Асоціації»  

Мета: Підготовка учасників до теми заняття 

Тривалість: 5 хвилин 

Учням пропонується по ланцюжку назвати свої асоціації на слово «Час». 

Відповіді фіксуються ведучим на дошці. Потім ведучий знайомить 

старшокласників з темою і метою даного заняття. 

Вступне слово тренера  

Якщо проаналізувати все те, чим ви займаєтеся кожен день, можна виписати 

цілий список. Крім уроків та виконання домашніх завдань, що ви можете назвати?   
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(домашні обов'язки, тренування, спілкування з друзями і подругами). На кожне з 

цих справ йде певна кількість часу. Хто може сказати, що завжди встигає зробити 

все, що потрібно? Дуже мало людей можуть похвалитися цим. Але такі є, в чому 

ж їх секрет? Є спеціальні техніки, які допомагають людям в цьому - «Тайм-

менеджмент». Ефективність означає вибір найкращого варіанта з наявних 

можливостей і виконання його найкращим чином. Будь ласка, запам'ятайте: 

дефіциту часу немає! У нас багато часу, щоб зробити все, що ми по-справжньому 

хочемо. Є безліч людей, які набагато більш зайняті, ніж ви, але при цьому 

встигають зробити більше, ніж ви. У них не більше часу, ніж у вас. Вони просто 

набагато краще використовують час! Тайм-менеджмент (англ. Time management) - 

процес тренування свідомого контролю над кількістю часу, витраченого на 

конкретні види діяльності, при якому спеціально збільшуються ефективність і 

продуктивність. 

 

Вправа «Перелік справ» 

-- Выпишите ВСЕ задачи и дела, которые вам нужно сделать – 

Перерахуй свої справи та задачі 

 

Вправа «Таблиця Ейзенхауера» 

Мета: навчитися розподілять справи за їх пріоритетом 

Тривалість: 5 хвилин 

Міні-лекція з теми класифікація справ та задач. Принципи розташування 

пріоритету справ та задач за Ейзенхауером на 4 категорії. Поділ завдань на 

нагальні та важливі.  
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Учасникам пропонується самостійно розподілити справи із свого списку за 

4 категоріями. За бажанням учасники можуть розповісти, яка категорія була у них 

найбільшою. 

 

Вправа «Що з’їдає твій час» 

Мета: Виявлення учасниками власних хронофагів («поглиначей часу») 

Тривалість: 10 хвилин 

Подумайте і випишіть всі заняття, які можна визначити як «поглиначі» часу. 

Підрахуйте, скільки часу вони відняли у вас протягом дня, тижня? Хто більше 

всіх відволікав вас? Що заважало вам завершити розпочате одразу? 

Список можливих «поглиначей» і «пасток» часу: 

• Нечітко поставлена мета. 

• Відсутність пріоритетів у справах. 
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• Спроба занадто багато зробити за один раз. 

• Відсутність повного уявлення про майбутні завдання і шляхи їх вирішення. 

• Погане планування дня. 

• Особиста неорганізованість, «завалений» письмовий стіл. 

• Надмірне читання. 

• Низька мотивація (індиферентне ставлення до роботи). 

• Пошук записів, записок, адрес, телефонних номерів. 

• Відволікаючі телефонні дзвінки. 

• Невміння сказати «ні». 

• Неповна або запізніла інформація. 

• Відсутність самодисципліни. 

• Невміння довести справу до кінця. 

• Відволікання (шум). 

• Відсутність зв'язку (комунікації) або неточний зворотний зв'язок. 

• Балаканина на приватні теми. 

• Надмірна комунікабельність. 

• Надмірність ділових записів. 

• Синдром «відкладання». 

• Бажання знати всі факти. 

• Тривалі очікування (наприклад, домовленої зустрічі). 

• Поспіх, нетерпіння. 

• Дуже рідке делегування (передоручення) справ. 

• Недостатній контроль за передорученими справами. 
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Завдвння: 

Визначте п'ять ваших основних «поглиначів» і «пасток» часу.  

Міні-лекція про циркадні ритми 

Мета: визначення учасниками свого циркадного ритму, визначення періодів 

максимальної розумової та фізичної працездатності відповідно до свого 

хронотипу. 

Тривалість: 10 хвилин 

Зміст:  

Циркадний ритм - це внутрішній біологічний годинник організму, який 

відповідає за періоди сну і неспання, спаду і підвищення активності. Такий 

годинник є майже у всіх живих організмів на планеті, навіть у бактерій, - він 

прописаний в генотипі і контролює роботу всіх систем організму протягом 

приблизно 24-годинного циклу. 

 

ЯК НАЛАШТОВАНИЙ БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК (ЖАЙВОРОНКИ) 

03.00 - 06.00 - робота мозку починає активізуватися. За умови регулярного 

висипання, людина відчуває себе бадьорою вже о 4 годині ранку. 

06.00 - 09.00 - час для прийому та аналізу інформації. У цей період краще за 

все працює довготривала пам'ять і логічне мислення, тому він є 

найпродуктивнішим для навчання, роботи і інший розумової діяльності. 

09.00 - 12.00 - пік активності мозку. Найкраще працює короткочасна пам'ять 

і увага. Це найпродуктивніший час для будь-якого виду діяльності: можна 

виконувати найскладнішу роботу і братися за важливі справи. 

12.00 - 14.00 - час для обіду і відпочинку. Мозкова активність поступово 

падає і потребує відпочинку та підзарядки їжею. 

14.00 - 18.00 - сприятливий період для нескладної роботи і фізичних 

навантажень. Після щільного обіду і гарного відпочинку наш мозок знову готовий 
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працювати, але вже з меншою увагою і аналітичною здатністю. В такий час 

можна виконувати одноманітну механічну роботу, бажано слідувати плану. 

18.00 - 21.00 - час для творчості. Мозкова активність поступово йде на спад. 

Організм потребує відпочинку і прийомі їжі. Але, втома, як не дивно, стимулює 

творчість. 

Коли ми втомилися, то не можемо слідувати чітким планом і 

концентруватися на конкретній меті. Таким чином, ми забуваємо стандартні 

схеми, охоплюємо широкий спектр ідей і бачимо більше альтернатив. У цей час у 

нас в голові роїться велика кількість думок, які безпосередньо не стосуються 

наших задач, але можуть навести на правильний шлях. 

21.00 - 23.00 - організм переходить в режим «відпочинок». Будь-яка робота 

в цей час веде до перенавантаження і хронічної втоми. 

00.00 - 03.00 - відпочинок і підготовка до майбутнього дня. В цей час 

відновлюється фізична і емоційна енергія, які відповідає за загальний стан 

організму. 

Але у більшості людей хронотип «голубів», їх пік активності припадає на 

середину денного періоду. «Тільки у 20% людей добре виражений ранковий або 

вечірній тип активності, тому справжніх" сов "і" жайворонків "не так-то багато. У 

" сов "максимум добових біоритмів активності і спокою зрушать на більш пізні 

години, а у" жайворонків "- на більш ранні. Це визначається часом викиду 

кортизолу в кров, коли починається пробудження і запускається денний цикл. У 

"голубів" пік концентрації кортизолу настає в 5-6 годин, у "жайворонків" - в 4-5 

ранку, а у "сов" - до 7-8 годин ". 

Перебудувати свої циркадні ритми, на жаль, неможливо. "Совам" не варто 

вставати о 7 ранку, вони можуть спробувати домовитися з начальством про 

пізнішому часі. Все одно вранці вони не зможуть нічого робити. "Жайворонки" ж, 

навпаки, максимально функціональні приблизно до полудня. 
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Групова дискусія. Режим дня в умовах карантину та дистанційного 

 навчання 

Який твій хронотип? Чи зберігається в тебе такий самий режим дня, як і при 

навчанні у школі? 

 

Вправа «План на завтрашній день» 

Крок 1. Підготуйте список запланованих справ 

 Вам необхідно виписати всі завдання на завтра. У список можуть 

потрапити справи «різного калібру»: справи місячного плану, справи на рік, 

справи, які зависли або «прострочені», побутові справи, нові завдання, ваші плани 

і задуми. 

Крок 2. Виписуємо у план завдання з вже заданим часом (наприклад, урок з 

англійської 10:00-11:00) 

Крок 3. Всі інші завдання пріоритезуємо за Ебінгаузом.  

Крок 4. Пам’ятаючи про біологічний годинник, вписуємо їх у План дня, 

починаючи з важливих. В перші 6 годин після прокидання плануємо виконання 

складних і важливих завдань. Після обіду фізична активність та монотонна або 

чітко регламентована діяльність. Ввечері завдання, що вимагають креативності. 

Ваші завдання на аркуші паперу, перед вами. Зараз необхідно адекватно 

оцінити тривалість виконання кожної з задач.  

Розрахунок часу на виконання завдань та відпочинок 
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Вправа «Внутрішній годинник» 

Мета: учасники тестують себе - наскільки точно вони відчувають протягом 

часу. 

Тривалість: 10 хв 

Інструкція: Давайте перевіримо, наскільки у кожного з вас розвинене 

почуття часу. Закрийте, будь ласка, очі і постарайтеся після моєї команди 

"почали" вловити той момент, коли пройде хвилина. При цьому не треба вважати 

про себе. Як тільки, з вашої точки зору, хвилина пройде, підніміть руку і 

відкрийте очі. При цьому продовжуйте сидіти мовчки до тих пір, поки все не 

відкриють очі. 

Т.ч. учасники, що відкрили очі, в той момент, коли, на їхню думку, 

закінчилася хвилина, наочно бачать на скільки секунд вони помилилися, в «-» або 

«+», тобто як працюють їхні внутрішні годинник. 

Підсумки вправи: Після завершення вправи тренер повідомляє учасникам 

результати своїх спостережень і пропонує обмінятися враженнями. Якщо 

учасники групи висловлюють бажання повторити вправу, тренер йде їм назустріч, 

а також пропонує потренуватися самим. 

 

Вправа «Античас» 

Мета: Учасники тестують себе - наскільки точно вони відчувають 

тривалість виконання задач, поділених на підзадачі. 

Тривалість: 20 хвилин 

Кожен учасник вибирає тему для невеликого оповідання. Теми повинні бути 

прості, наприклад «відвідування рідних», «магазин», «подорож за місто». Вправа 

будуть полягати в тому, що ви повинні будете, виступити по черзі і розкрити 

свою тему, описуючи всі пов'язані з нею події «задом наперед» - як якщо б у 

зворотний бік прокручувалась кінострічка. 
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Обговорення в групі: 

• Як ви себе почуваєте? 

• Що у вас виходило? 

• Що не виходило? 

• Які висновки ви зробили для себе з цієї вправи? 

 

Рефлексія  

Чому ви сьогодні навчилися? Що дізналися нового про себе, про свої 

однокласників? Чим задоволені, і які питання залишилися невирішеними? 

Домашнє завдання: планувати звечора наступний день і дотримуватися 

плану. Відслідкувати, скільки часу займає на практиці виконання кожного пункту 

плану 
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Зустріч 3. Основні методи самооцінки та підтримки само мотивації в 

домашніх умовах 

 

Вітання 

Мета: створення дружньої атмосфери у групі. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасники по черзі називають одну приємну чи гарну новину або відчуття, 

яке у них нещодавно було. 

Обговорення домашнього завдання 

Мета: отримати зворотний зв’язок щодо ефективності складених 

учасниками індивідуальних планів. 

Тривалість: 15 хвилин 

Учасники за бажанням розказують яких результатів вони досягли 

використовуючи на практиці методи тайм-менеджменту. Обговорення, що 

спрацювало, що ні, та чому. Обговорення індивідуальних особливостей у 

визначенні тривалості виконання запланованих справ для кожного. 

Виступ тренера  

Тренер розповідає про  основну мету поточної зустрічі - вміння мотивувати 

себе на бажану діяльність. Виявляє очікування та потреби учасників 

Міні-лекція про самооцінку 

Запорука адекватної самооцінки – це чітке уявлення про критерії 

(параметри) оцінювання знань та умінь та чесну рефлексію щодо відповідності 

себе цим параметрам. Пам’ятайте, що при оцінюванні шкільних знань 

перевіряється кінцевий результат, чи досягли ви цілі навчання, чи добре знаєте 

матеріал. Відслідковуйте також свої досягнення і свій прогрес порівняно з 

минулим днем, тижнем, місяцем.  
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Для оцінювання шкільних знань використовують ми проходимо тести, усне 

оцінювання вчителем, при цьому вчитель використовує затверджену 

Міністерством Освіти таблицю оцінювання: 

 

Ознайомлювальний рівень засвоєння матеріалу (1, 2, 3 бали) 

1 бал - при повторному сприйманні матеріалу учень відповідає ´"так". При 

відповіді "ні" ставиться "0" балів. 

Відтворює інформацію на основі зовнішньої підказки. Може навести свій 

власний приклад, але потребує допомоги вчителя. Виявляє намагання 

класифікувати на основі зовнішніх ознак. 

Відтворює інформацію на основі зовнішньої підказки і наводить власний 

приклад, здійснює класифікацію на основі зовнішніх ознак, уміє порівнювати на 

основі зовнішніх ознак. 

 

Відтворювальний рівень (4, 5, 6 балів) 

Самостійно відтворює знання та застосовує їх у типовій ситуації, але при 

цьому потребує допомоги учителя. Установлює зв´язки нового поняття із 

засвоєним раніше, порівнює одне з іншим, асоціює нову інформацію. Робить 

висновок, але за допомогою учителя. 

Самостійно відтворює інформацію та застосовує її у типовій ситуації, але 

при цьому виявляє невпевненість у своїх діях. На основі фактів робить висновки, 

намагається зробити звіт про виконані дії. 

Самостійно відтворює інформацію та застосовує її у типовій ситуації, на 

основі фактів робить висновки, складає план прочитаного, виділяє головне в 

ньому, дає звіт про виконані дії. 
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Перетворювальний рівень (7, 8, 9 балів) 

Самостійно відтворює знання з елементами перетворення. Застосовує їх у 

видозміненій, але близькій до типової ситуації, однак потребує допомоги 

учителя. Дає свою власну інтерпретацію матеріалу (пояснення, короткий 

виклад). Уміє встановлювати причинно-наслідкові зв´язки, здійснює перенесення 

дій. 

Самостійно відтворює знання з елементами їх перетворення. Застосовує їх 

у видозміненій, але близькій до типової ситуації, однак виявляє при цьому деяку 

невпевненість. Розуміє структуру цих знань, зв´язки між їхніми елементами. 

Виділяє елементи, "бачить" об´єднувальну ідею та ціле, його знання мають 

високий рівень системності. Відтворює процес здобування знань, але без 

допомоги ззовні не справляється. 

Здійснює самостійне реконструктивне відтворення, тобто самостійно 

відтворює знання з елементами їхнього перетворення. Застосовує їх у 

видозміненій, але близькій до типової ситуації. Уміє аналізувати і пояснювати не 

тільки результат, а й процес одержання цього результату. Розуміє структуру 

процесу здобування знань, його організацію, послідовність етапів, зв´язки між 

ними. Знання характеризуються системністю. Має практику рефлексії своєї 

власної розумової діяльності. 

 

Творчий рівень (10,11,12 балів) 

Відтворює матеріал з елементами перетворення, кодування. Планує і 

здійснює пізнавальний пошук, бачить проблемну ситуацію, на її основі виділяє 

проблему, розробляє гіпотезу, але потребує допомоги вчителя. Переводить 

інформацію з однієї мови на іншу, здійснює перетворення (трансляцію матеріалу 

з однієї форми вираження в іншу). Може переформулювати вихідний матеріал. 

Розробляє свої власні способи дії. 
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Відтворює матеріал з елементами кодування. Намагається отримати 

об´єктивно нові знання, але при цьому потребує певної допомоги. Планує і 

здійснює пізнавальний пошук, бачить проблемну ситуацію, на її основі виділяє 

проблему, розробляє гіпотези. Але при цьому виявляє певну невпевненість. Дає 

власну оцінку. Розробляє свій власний шлях (спосіб, метод) розв´язання проблеми, 

ситуації. Може спланувати свою діяльність, бачить проблему. 

Виявляє повну самостійність в отриманні об´єктивно нових знань: 

самостійно планує і здійснює пізнавальний пошук на основі проблемної ситуації, 

виділяє проблему, конструює гіпотези і перевіряє їх. Відтворює матеріал з 

елементами кодування. Прогнозує і передбачає подальший хід явища, описує 

можливі наслідки, результати, що випливають з наявних даних. Оцінює свої 

власні дії, пояснення з використанням високого ступеня узагальнення проблемної 

ситуації, бачить проблему і може сформулювати гіпотезу. 

 

Вправа «Оціни свої уміння» 

Тривалість: 20 хв 

Часина 1. Учасникам пропонується виписати список умінь та навичок, які 

вони використовують в повсякденному житті ( можливі приклади: прибирання, 

приготування їжі, вміння кататися на скейтборді, грати в комп’ютерну гру, 

читати, малювати, співати, навчатися). 

Частина 2. Використовуючи наведену таблицю оцінювання визначити свій 

рівень у кожному із своїх умінь. 

 

Міні-лекція про основні метоли само-мотивації. Зовнішня та внутрішня 

мотивація. 

Найдите мотивацию (причину) учиться хорошо. Повод к обучению – 

лучший метод в обучении. Ваша задача заключается в том, чтобы найти стимул, 

который бы сработал именно в вашем случае. Для большинства хорошей 
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мотивацией является перспектива: «Если я хорошо окончу школу, то смогу 

поступить в институт, который выбрал, а потом смогу устроиться на работу с 

высоким окладом и возможностью передвигаться вверх по карьерной лестнице». 

Для других перспектива должна быть более близкой и реальной: «Если закончу 2 

четверть хорошо, то папа купит мне коньки, и я с друзьями буду ходить на 

каток!» Мы не знаем, что может заставить учиться именно вас, однако мы точно 

знаем, что такая мотивация есть. Найдите её! Вообще мы бы сказали, что стимул 

учиться занимает одну из главенствующих ролей в учебе, если он найден и 

используется учеником, то он способен достичь неимоверных успехов. 

Які самомотиватори можна використовувати: 

• інформаційні ресурси (цитати, прислів’я, книги, фільми, малюнки, музика 

тощо) 

• предмети (сувеніри, речі - престижні, дарувані коханими людьми, з 

дитинства тощо) 

• люди (хороші друзі чи лідери, творчі люди, історичні особи тощо) 

• рефлексивні практики (нарис про власні цінності, позитивні риси тощо) 

 

Вправа «Знайди свої мотиватори» 

Групова робота: Згадайте мотиватори, якими ви вже користуєтесь чи 

користуєтесь у своєму житті. Розкажіть про них та про те, як вони впливають на 

досягнення ваших цілей. Які з них були ефективними, а які - ні. 

Спробуйте згадати, що допомагало вам у такі моменти: 

Як ви досягли результатів у минулому за допомогою обмеженого нагляду; 

Що ви можете самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми 

самостійно; 
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Що ви можете контролювати свої дії та робочий процес під час стресових 

чи напружених періодів, наприклад, ви здатні підтримувати перспективу, 

керувати гнівом та розчаруванням та "продовжувати роботу"; 

Наведіть практичні приклади, які показують, що ви можете дотримуватись 

термінів, коли не наглядаєте; 

Покажіть, що ви можете самостійно планувати, організовувати та визначати 

пріоритетність роботи. 

Бесіда про складнощі, які виникають під час самостійного виконання 

завдань  

Групове обговорення: подумайте, чому іноді ваші самомотиватори не 

працюють? Наприклад, ви вирішили щодня робити фізичні вправи, писали і 

встановлювали на стіл такі паперові наконечники, але ви не робили цих вправ 

більше одного дня і т.д. Однією з головних проблем із підтриманням уваги є 

контроль в умовах дистрикту, який майже несвідомо перемикає вашу увагу на 

простішу і приємнішу діяльність, ніж ви вирішили зайнятися. Проблема полягає в 

тому, що коли ми відволікаємося, в середньому потрібно 25 (!) хвилин, щоб 

повернутися до нашого початкового завдання. Плюс - повернути нашу увагу 

назад і повернути свої сили. Але ви можете навчитися їх визначати та 

контролювати.  

 

Вправа «Що тебе відволікає» 

Тепер зробіть практичну вправу. Ваше завдання - порахувати назад у своєму 

розумі від 300 до 0 на 13-е. Будьте дуже уважні під час виконання цієї роботи до 

своїх відволікаючих думок, бажань, імпульсів, реакцій на неактуальний стимул, 

який з’являється у вашій свідомості. Напишіть ці дистрактери так само швидко, 

як ви їх відзначили, а потім продовжуйте рахувати. Подивіться на цей список 

відволікаючих - скільки їх є і чи це ваші звичні способи відволіктися від 
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досягнення своїх цілей (підтримати інтелектуальну увагу)? Ми можемо 

обговорити результати в групі. 

А зараз зверніть увагу на ті дистрактори, що відволікають вас вдома! Вдома 

може бути бажання зайти у вашу соцмережу, поїсти чи випити кави / чаю, 

прочитати невідповідну, але цікавішу інформацію, зателефонувати чи написати 

смс своїм друзям, мріяти, подумки продовжувати колишні конфліктні розмови, 

погані новини, погода тощо. 

Коли під час процесу досягнення мети починають з'являтися такі речі, які ви 

тепер усвідомлюєте та класифікуєте як дистрактори, намагайтеся зупинити їх і 

забороняйте робити все, що не має відношення до вашого прямого руху до вашої 

мети. 

Групова дискусія «Формулювання правил підтримки концентрації і 

протидії дистракторам» 

Існує багато правил, які можуть допомогти нам продовжити наш час уваги і 

не відволікатися від важливих цілей досягнення. Можливо, деякі з них ви знаєте, 

або можете зробити висновок самостійно. 

Нехай разом формулюють їх (групове обговорення). Студенти пропонують 

деякі правила та помірковану дискусію для одного учня (виберіть найбільш 

ефективні, допоможіть сформулювати їх) та запишіть їх на дошці. Тепер ми 

можемо порівняти ваші правила (їх кількість та якість) зі списком із літератури, 

яка буде демонструватися на слайді. 

Правила концентрації та підтримки уваги 

• Бути тотальним тут і зараз. Ви не можете знати майбутнє і не можете 

повторити минуле. Ви можете виправити минулі слабкі місця та помилки та 

зменшити їхню ймовірність у майбутньому, але це має бути зроблено зараз. 

• Будьте більш обізнані. Свідомо відвідуйте те, що ви робите, чому і як. 

Будьте в курсі того, як ви себе почуваєте. Емоції впливають на здатність 
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зосереджуватися. Якщо як ви відчуваєте, що заважає зосередженню, 

змініть, як ви себе почуваєте. Це вибір. 

• Організуйте та сплануйте свою діяльність. Розподіліть свою роботу на 

логічні та зручні для сприйняття частини, пронумеруйте їх. Таким чином ви 

зможете краще зрозуміти обсяг роботи і контролювати свій прогрес. • 

Дістаньте зі свого візуального простору всі речі, які не потрібні для вашої 

безперервної роботи. Навпаки, вони будуть відволікаючими. 

• Вам потрібна енергія для підтримки інтелектуальної уваги. Ось чому вам 

потрібно перебувати в оптимальному функціональному стані. Виконайте 

найскладніші частини роботи, коли ви перебуваєте після хорошого 

відпочинку і у вас є достатньо часу на проведення. Робіть перерви, коли 

бачите, що всі намагаються зберегти вашу увагу, вже не вдається. Зробіть 

кілька фізичних вправ. Якщо це не допомагає, покладіть голову на руки і 

ляжте з закритими очима на стіл, щоб ви могли спати 10-15 хвилин. Потім 

поверніться до своєї роботи. 

• Слідкуйте за ходом руху до мети. Виділіть важливі частини вашого 

робочого плану кольоровими маркерами, вкладками тощо. Закресліть та 

позначте «плюс» зроблені точки запланованої роботи, щоб чітко побачити, 

які елементи ще потрібно виконати. Напишіть свої ідеї та думки, які 

з’являються під час виконання вашого завдання. 

• Не дозволяйте вам в будь-який момент переривати роботу. Спробуйте 

закінчити якусь логічну частину, перш ніж ви відпочинете. 

• Не робіть багатозадачність. Це арковий ворог уважності і глибоко заважає 

здатності вчитися і особливо пам’ятати. Багатозадачність створює 

поверхневий спосіб мислення, що також утруднює здатність глибоко 

мислити в інтелектуально складних ситуаціях. 

• Навчіться медитувати. Подивіться, як довго ви можете підтримувати фокус 

на своєму диханні і не допускати всіх втручаються думок. Помітьте всі речі, 

пов’язані з диханням, але нічого іншого. Слухайте звук рухомого повітря з 

кожним вдихом. 
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Вирішення цієї проблеми: 

• Зробити чіткий план виконання 

• Зробити завдання цікавим 

Создавайте з взуття увлекательное заняття (метод асоціативних карт). Ви, 

навернені, замінили, що багато цікавих девчонки у вашому класі, пишуть 

конспекти не складають текстовий текст, а з використанням різних маркетингів і 

цитатів. Важливі слова можна написати іншим квіткою, правила видати, 

підкреслити. Таку інформацію буде простіше запомнити, так як вона запомінає 

ещё і візуально. Коли сложно запомнюють какую- нібудь інформацію, запитайте, 

що я не знаю, буквально, за допомогою аналогій. Наприклад: запомніть Ідейли 

Олександра Сергеевича Пушкіна, можна, як «Пушкин - ас (найкращий 

спеціаліст)». 

Ввести систему винагород та покарань. 

Поощряйте себе за успіхи. Наприклад: Ви сьогодні відмовились і не 

получили ні однієї плохої відметки - похвалили себе і розв’язали себе 

сьогоднішнім часом-іншим погуляти. А якщо ещё і получили хорошу відмітку за 

важливими предметами, то тут можна поощрити себе чим-нібудь смачноньким, 

наприклад шоколадною. Якщо провінілі, то ні про каком віддихе, а речі бути не 

може. Ви справді знаєте, всю сладость перемагає та горяча пораження. 

 

Вправа «Веб-квест» 

Чи знаєте ви, що об’єднує всі ці ознаки? Що ви робите і занурюєтеся 

настільки, що забуваєте про час? Гра. Найцікавіші великі ігри представляють 

собою систему квестів – пригод. Уявіть, що зараз ми граємо у гру «Пандемія». 

Давайте створимо основний квест: «Виживання в умовах самоізоляції». Як у 

будь-якому квесті, необхідно продумати етапи квесту (задачі), а також що 

слугуватиме винагородою та покараннями.  
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Організація структури квеста за Д.Доджем: 

• введення - опис головних ролей учасників або сценарій квеста, попередній 

план роботи, обзор всього квеста; 

• завдання - формулювання проблемної задачі, форми представлення 

кінцевих результатів; 

• ресурси - список інформаційних ресурсів; 

• планування роботи - опис процедур роботи, які необхідно виконати кожен 

учасник веб-квесту при самостійному виконанні завдань (етапи); 

• оцінка - опис критериїв та показників оцінок веб-квеста; 

• заключення - розділ, де суммується досвід, який буде отриманий 

учасниками при виконанні роботи над веб-квестом 

 

Домашнє завдання 

Проходити квест і ділитися враженнями з іншими учасниками. 

Рефлексія 

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується поділитися своїми враженнями від 

сьогоднішнього заняття. Розказати що сподобалося або не сподобалося, 

запам’яталося чи вразило, які емоції виникали у процесі роботи. 

  

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  31 
 

Зустріч 4. Методи керування своїм емоційним станом 

 

Вітання 

Мета: створення дружньої атмосфери у групі. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасники по черзі говорять один одному компліменти. 

 

Обговорення домашнього завдання 

Мета: отримати зворотний зв’язок щодо проходження тесту учасниками. 

Тривалість: 15 хвилин 

Учасники за бажанням розказують яких результатів вони досягли 

виконуючи прописані завдання, а також нові, створені іншими учасниками. 

 

Виступ тренера  

Тренер розповідає про  основну мету поточної зустрічі – опанування 

методів керування своїми емоціями, створення планів самодопомоги у випадках 

приступів тривоги чи апатичного стану. Виявлення очікувань та потреб учасників 

Анкетування за методикою «Дерево» 

Мета: виявлення параметрів тривожності учнів, визначення їх рівня 

адаптації у різних умовах навчального процесу 

Тривалість: 15 хвилин 

Учасники виконують проективну методику  «Дерево»  з 4 позицій –в умовах 

звичайної шкільної освіти, в умовах навчання на курсах англійської мови, при 

дистанційному шкільному навчанні, при дистанційному інформальному навчанні. 
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Вправа «Шосте відчуття». 

Мета: перевірка ступеня єдності та згуртованості групи. 

Учасникам групи пропонують відповісти на запитання, але не від себе, а 

ніби від усіх учасників групи, тобто так, як на їхню думку відповідала більшість 

учасників групи. Відповіді школярі повинні мовчки записувати, не називаючи 

ніяких варіантів уголос.  

Пропонуються запитання: 

Який у більшості учасників групи улюблений день тижня? 

Яка улюблена пора року? 

Яке улюблене число? 

Яку геометричну фігуру вибрала б група? 

Який улюблений предмет? 

Як хотіли б навчатися учасники групи? (у школі чи дистанційно) 

Що хотіли б робити учасники групи в даний момент? 

 

Потрібно записати або намалювати тільки одну відповідь на запитання. 

Потім тренер знову зачитує запитання. А учасники сигналізують в тому випадку, 

якщо пролунали їхні відповіді. Найбільша кількість однакових відповідей на 

запитання вважається думкою групи. 

 

Вправа «Продовж речення» 

Мета: збирання додаткової диагностичної інформації та аналіз здатності 

учасників до рефлексії власних переживань. 

Тривалість: 5 хвилин 
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Підліткам пропонується продовжити речення першими фразами, що 

спадають на думку. На аркуші паперу школярі записують тільки продовження 

фраз: Більше за все я боюся... Мене засмучує... Я серджусь,коли...  

Мозковий штурм «Ознаки стресу» 

Учасникам пропонується назвати ознаки, за якими вони можуть дізнатися 

про наближення нападів апатії та тривоги. 

 

Вправа «Репетиція» 

Мета: переформулювання завдань і тренування в ситуаціях, що викликають 

тривогу. 

Тривалість: 30 хвилин 

Групова робота. Тренер програє з учасниками ситуації, що викликають у 

них тривогу. Наприклад, школяр ніби відповідає біля дошки, психолог виконує 

роль суворого вчителя, учасники групи – учні класу. Учасники групи детально 

відпрацьовують окремі ситуації, методів їхнього вирішення, і конкретні дії в 

певному випадку. 

 

Міні-лекція про техніки управління емоційним станом, зняття стану 

 тривоги та апатії. 

Розрізняють фізичні, емоційні, інтелектуальні й духовні способи керування 

стресом. 

Фізичні способи керування стресом 

Фізичні вправи допомагають майже відразу. Навіть фізична активність 

щодня по 20 хвилин значно покращує самопочуття. Особливо корисні плавання, 

біг, рухливі ігри на свіжому повітрі (футбол, волейбол, теніс, бадмінтон). 
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Раціональне харчування. Люди, які перебувають у стані хронічного стресу, 

часто зловживають солодощами. Це допомагає підтримувати рівень цукру в крові 

для компенсації ослабленої стресом функції гормонів. Однак набагато корисніше 

їсти овочі, у яких містяться потрібні для подолання стресу вітаміни й мінерали. 

Відпочинок і сон. Першим симптомом стресового перевантаження є 

порушення сну: ввечері людина довго не може заснути, вночі часто прокидається, 

а вранці почувається знесиленою. Це означає, що її біологічний годинник 

«зламався». Для його відновлення потрібно близько трьох тижнів. Щовечора 

треба лягати в один і той самий час. Перед сном потрібно провітрити кімнату, 

прийняти теплу ванну або душ і випити склянку трав'яного чаю або молока з 

медом. 

 

Емоційні способи керування стресом 

Стрес потрібно «проговорити» – висловити свої почуття словами, 

розповісти про них близькій людині – другові, подрузі, батькам. Проблема, 

обговорена кілька разів, поступово «зітреться». Можна записати свої думки й 

почуття. Викладені на папір, вони втрачають свої руйнівні властивості. Щоб 

заспокоїти емоції, варто відволіктися від них. Допомагають заспокійлива музика, 

ігри з дітьми і тваринами, відпочинок на природі, вправи на релаксацію. 

 

 Інтелектуальні способи керування стресом 

Планування часу – неодмінний складник профілактики стресів. 

Організована людина робить набагато більше, ніж та, яка діє хаотично і хапається 

відразу за кілька справ. Замість того щоб зайнятися всіма справами відразу, краще 

скласти список того, що хотілося б зробити, і поступово викреслювати те, що вже 

зроблено. Найважливіші і термінові справи зі списку потрібно виконувати в 

першу чергу. 
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Позитивне мислення послаблює емоційне напруження, допомагає знайти 

ефективне рішення і діяти відповідно до обставин. Узагальнена формула 

позитивного мислення звучить приблизно так: «Було б добре, якби ми завжди 

отримували те, що хочемо. Ми робимо для цього все можливе. Однак якщо попри 

наші зусилля бажання не виконуються, ми звичайно відчуваємо розчарування, але 

не впадаємо у відчай, не панікуємо, не зневажаємо себе та інших людей». 

 Духовні способи керування стресом 

Кожна людина прагне знайти своє призначення, замислюється над сенсом 

життя, проблемами справедливості. Такі думки можуть посилювати стрес. Ті, хто 

усвідомив своє призначення або вірять у безсмертя душі, простіше переживають 

період духовного становлення. Їм також легше заспокоїтися після пережитих 

випробувань, трагічних подій, важких захворювань, навіть смерті близьких. 

 

Вправа «Налаштування на емоційний стан» 

Мета: зняття стану тривоги. 

Учасникам пропонується подумки пов’язати схвильований, тривожний, 

емоційний стан з однією мелодією, кольором, пейзажем, якимось характерним 

жестом; спокійний, розслаблений стан – з іншим. Під час іншого сильного 

хвилювання спочатку згадати перше, потім друге. 

 

Вправа «Повітряна кулька» 

Мета: контроль емоційного стану під час наближення нападу тривоги. 

Усі граючі стоять чи сидять у колі. Ведучий дає інструкцію :»Уявіть собі, 

що зараз ми будемо надувати кульки. Наберіть повітря, піднесіть уявлену кульку 

до губ і, роздуваючи щоки, повільно через відкриті губи надувайте її. Стежте 

очима за тим, як ваша кулька стає все більше і більше,, як збільшується, ростуть 
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візерунки на ній. Дуйте обережно, щоб кулька не лопнула. А тепер покажіть їх 

один одному». Вправу можна повторити 3 рази. 

 

Релаксаційний комплекс «Скафандр»    

Мета: опанування прийомів розслаблення. 

Стан відпочинку під час аутотренінгу настає під час видиху. Так 

улаштована дихальна система людини: на вдиху дихальна система скорочує 

мускулатуру, на видиху – розслабляє. Тому в момент видиху розслаблення завжди 

буде більш повним і глибоким. Найбільший ефект має так званий вечірній вдих – 

видих. 

1 частина комплексу. 

• сядьте зручно на стілець (поза нудьгуючих). Заплющіть очі. Дихаємо 

вечірнім подихом. Акцент на видиху. Зосередтеся на відчутті розслаблення 

під час видиху.  

• уявіть собі, що ви знаходитеся в зручному скафандрі. З кожним видихом ви 

наповнюєте його теплим важким повітрям, як насосом.  

• увага – на ноги. З кожним видихом усе більше тепло повітря йде до ніг і там 

залишається. Приємна вага тягне вас до землі. 

Спочатку теплими і важкими стають стопи. 

(Аналогічно під команди керівника викликається почуття тепла й ваги у 

всьому тілі). 

      

2 частина комплексу. 

• Ваш скафандр наповнений теплим важким повітрям 

• Вам приємно відчути тепло і розслаблюючу вагу. 

• Ви відпочиваєте. 
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• Ви спокійні, абсолютно спокійні. 

• Ви упевнені в собі. 

• Ви вмієте володіти собою. 

• Вас оточують друзі. 

• Насолоджуйтеся вашим станом спокою та впевненості. 

   

3 частина комплексу 

• Настав час знімати скафандр. Дихаємо, роблячи акцент на вдиху. 

• З кожним видихом ви звільнятиметеся від скафандру. Я рахую від 10 до 0 

• Зосередьтеся на ногах. На вдиху звільніть стопи, гомілки, верхню частину 

ніг. Свіже прохолодне повітря обвіює ваші ноги й піднімається уверх до 

тулуба. Один, два, три, чотири... деять. (Під аналогічні команди керівника 

знімається скафандр із тулуба – дев»ять, плечей – вісім, шиї – сім, голови – 

шість, обличчя – п»ять, рук – чотири). 

• Ви майже невагомі. Вас буквально тягне вгору – три. Підведіться, 

підьтягніться вгору – два. Усміхніться – один – розплющіть очі – нуль. 
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Домашнє завдання: доповнювати щоденник технік, які були використані у 

випадках сильних негативних емоційних станів. 

Техніки управління 
емоціями 

У яких ситуаціях 
застосували? 

Який результат 
застосування? 

Вербалізації власних почуттів  
(Я – висловлювання) 
 
Вплив на емоційний стан за 
допомогою усмішки  
 
Емоційна підзарядка 
 
Відновлення емоційної 
рівноваги за допомогою 
образів (вправа 
«Налаштування на емоційний 
стан») 
 
Відтермінування емоційної 
реакції, зменшення 
інтенсивності негативних 
емоцій («Зроби крок назад. 
Подивись на ситуацію з 
іншого боку») 
 
Вивільнення сильних емоцій 
через рухи 

  

 

Рефлексія 

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується поділитися своїми враженнями від 

сьогоднішнього заняття. Розказати що сподобалося або не сподобалося, 

запам’яталося чи вразило, які емоції виникали у процесі роботи. 

  

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  39 
 

Зустріч 5. Планування та цілепокладання: як можна використати 

інформальне навчання для досягнення власної мети 

 

Вітання 

Мета: створення дружньої атмосфери у групі, розширення уявлень про 

способи і засоби вираження змісту власних дій. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується відчути себе інопланетянами: потрібно 

привітатися без слів, висловивши при цьому радість від зустрічі. 

Обговорення домашнього завдання 

Мета: отримати зворотний зв’язок щодо використання різних технік 

керування емоціями. 

Тривалість: 15 хвилин 

Учасники за бажанням розказують яких результатів вони досягли 

використовуючи техніки керування емоціями, діляться новими техніками та 

визначають, які виявилися найбільш ефективними в домашніх умовах. 

Виступ тренера  

Тренер розповідає про  основну мету поточної зустрічі – усвідомлення та 

створення життєвих цілей, опанування методів визначення пріоритетних для 

розвитку сфер життя. Виявлення очікувань та потреб учасників. 

 

Вправа «Колесо життя» 

Мета: оцінити поточний стан основних сфер життя, побачити проблемні 

області, наочно показати учасникам, в які сфери життя їм зараз найважливіше 

вкладатися. 

Етап 1. Діагностика 
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Тривалість: 10 хвилин 

 

  

Тренер пояснює суть схеми та позначень та пропонує кожному учаснику 

намалювати такий круг (сфера «Робота та бізнес» замінюється на «Навчання»). 

пропонується оцінити стан кожної зі сфер на даний момент часу по 10-бальній 

шкалі, де 1 відповідає повному незадоволенню в певному секторі, 10 - повне 

задоволення. Зрозуміло, оцінка буде суб'єктивною - основаною на власних 

відчуттях. Тим не менше, при виставленні балів важливо не лукавити, 

відображати реальний стан справ, а не те, яке хотілося б бачити. 

Після завершення тренер пояснює принципи інтерпретації результатів. За 

бажанням, учасники діляться зображеннями своїх «колес». 
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Етап 2. Формулювання цілей 

Тривалість: 15 хвилин 

Учасникам пропонується до кожного з секторів придумати і записати цілі і 

завдання, реалізація яких можлива вже найближчим часом (за період карантину). 

Рекомендується обмежитися двома місяцями, а по закінченню цього періоду 

знову намалювати «Колесо життя», подивитися на зміни, поставити нові цілі. 

Наприклад: 

 

 

Вправа «Життєві цілі» 

Мета: допомогти учасникам тренінгу розібратися зі своїми життєвими 

пріоритетами, сформулювати власні цілі; 

Тривалість 20 хвилин 

Приділіть 15 хвилин пошуку відповіді на питання «Що я дійсно хочу 

отримати від свого життя?»  
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Довго не думайте, записуйте все що приходить вам в голову. Приділіть 

увагу всім сферам вашого буття. Фантазуйте. Чим більше тим краще. Після цього 

протягом 2х хвилин вирішите, що б ви хотіли додати до свого списку. 

 

Вправа «Дотепний джин» 

Мета: вправа тренує учасників коректно формулювати свої цілі 

Тривалість: 15 хвилин 

Учасники за бажанням загадують джину свої мрії та бажання Тренер грає 

роль джина, метою якого є вивернути всі некоректно сформульовані бажання у 

вигідному йому світлі. Відкласти їх виконання або вирішити найпростішим та 

найдешевшим для себе чином. Наприклад, 

• Хочу бути щасливим! 

• Обов'язково: в наступному місяці будеш щасливий, навіть кілька разів. Або 

будеш завжди щасливий, починаючи з 2050 року. 

• Машина? 

• Через 150 років вона у тебе з'явиться. 

• Я не доживу! 

• А це твої проблеми. 

 

*В залежності від активності групи є варіант записати три бажання (одне 

особисте і два, що стосуються навчання) у груповий чат. Тренер буде зачитувати і 

коментувати записані бажання. 

Дискусія з учасниками: 

• Що зараз відбувалося? 

• Як потрібно було загадувати бажання, щоб вони були виконані? 

Тренер підводить учасників до постановки цілей за схемою SMART: 

• Specific - конкретні 
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• Measurable - вимірні 

• Agreed - узгоджені (з цілями більш високого рівня) 

• Realistic - реалістичні 

• Timed - певні в часі 

 

Вправа «Дерево задач» 

Тривалість: 20 хвилин 

Учасникам пропонується знову подивитися на результати свого Колеса 

життя та прописаних у ньому задач та перевірити кожну за схемою SMART. 

Виписані задачі можуть бути різної тривалості та об’єму. Тепер їх необхідно 

доповнити та впорядкувати, використовуючи наступні кроки: 

Визначте масштабні цілі, які ви хочете досягти, в кожній із сфер Колеса 

життя (або, принаймні, протягом наступних 10 років). 

Потім ви розбиваєте їх на більш дрібні та менші цілі, до яких ви повинні 

потрапити, щоб досягти своїх життєвих цілей. 

Окресліть свої дії у кожній із сфер на найближчі два місяці 

Визначте справу, яка стане «першим кроком» у досягненні поставленої цілі. 

Внесіть «перший крок» кожної сфери у щоденник при плануванні 

наступного тижня 

 

Рефлексія 

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується поділитися своїми враженнями від 

сьогоднішнього заняття. Розказати що сподобалося або не сподобалося, 

запам’яталося чи вразило, які емоції виникали у процесі роботи. 
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Завершення.  

Вправа «Віночок побажань» 

Мета: створення позитивної атмосфери, розвиток навичок вербального 

спілкування. 

Кожен учаник по черзі називає ім’я сусіда (учасника з сусіднього вікна у 

Zoom)  і щось йому бажає. Вправа закінчується, коли всі учасники обмінялися 

побажаннями.  
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Програма дистанційного тренінгу психологічного супроводу 

батьків підлітків 
 

«Виживання з підлітками в часи самоізоляції» 

Мета:  сприяти підвищенню рівня психологічної компетентності батьків у 

вихованні та розвитку дітей підлітків. 

Тренінг спрямований на вирішення наступних завдань: 

• усвідомлення батьками психологічних особливостей дітей-підлітків; 

• розвиток вміння будувати діалогічну взаємодію при вирішенні проблемних 

сімейних ситуацій.  

• оптимізація комунікації та міжособистісних відносин між дитиною та її 

батьками, формування та розвиток усвідомленого батьківства. 

• подолання звичних стилів реагування; 

• покращення розуміння своєї дитини і своїх взаємовідносин з нею; 

• формування навичок співпраці з дітьми. 

• формування навичок емоційної саморегуляції у складних ситуаціях 

• розвиток навичок подолання ситуативної тривожності в умовах самоізоляції 

 

Учасники: 

середня група (19 чоловік), батьки з високим рівнем ситуативної тривожності 

Тривалість проведення: 

3 онлайн-зустрічі по 2 години. 

Приміщення: 

Онлайн-зустрічі, що проводяться у ZOOM, обов’язково знайти зручний 

стілець 
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Обладнання:  

• онлайн-документ з доступом для всіх учасників 

• учасники завчасно інформуються про необхідність підготувати кольорові 

олівці, аркуші А4 або блокноти, ручки. 

 

Хід занять 

Перше заняття буде присвячено розгляду основних психологічних 

особливостей підліткового віку та їх прояву в ситуації самоізоляції та 

дистанційного навчання. Та розглядаються способи допомоги дитині підлітку 

адаптуватися до навчальної ситуації дистанційного навчання.  

На другому занятті розглядаються основні методи подолання конфліктів та 

стратегії конструктивних взаємовідносин батьків у конфліктних ситуаціях з 

підлітками.  

Третя зустріч направлена на опанування прийомів емоціональної 

саморегуляції та аутотренінгу у тривожних та стресових ситуація, розвивається 

власна емоційної стабільності у конфліктних та стресових ситуаціях. 
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Зустріч 1. Підлітки та дистанційне навчання 

 

Знайомство 

Мета: знайомство тренера та учасників 

Тривалість: 10 хвилин 

Учасники по черзі мають представити себе та розказати один цікавий факт 

про себе (наприклад, що вони люблять, яких домашніх тварин мають, чим 

захоплюються).  

Вироблення правил групи під час зустрічей 

Мета: визначення необхідності  формування і дотримання правил роботи 

групи під час занять для створення сприятливої та продуктивної атмосфери в 

групі  

Тривалість: 10 хвилин 

Тренер підводить до думки, що майбутня робота у групі має спиратися на 

певні принципи, які б сприяли створенню сприятливою і доброзичливої 

атмосфери з огляду на онлайн-формат. Ці принципи можна переформулювати у 

правила групи, які запропоновано обдумати учасникам. Шляхом обговорення 

виокремлюються ключові правила: активності, конфіденційності, черговості, я-

висловлювань та ін. Усі правила фіксуються на у онлайн-документі (GoogleDoc) 

та прописується в груповий чат. 

Визначення основних потреб та очікувань учаників 

Мета: визначення запитів та очікувань учасників.  

Тривалість: 20 хвилин 

Частина 1. Вступне слово тренера – 10 хвилин 

Тренер розповідає про мету тренінгу та основні питання, яким він буде 

присвячений. Розказує про формат он-лайн-зустрічей та специфіку їх проведення: 

поєднання тренінгових вправ з невеликими освітніми лекціями, а також 
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застосуванням творчих занять, які можуть використовуватися як для створення 

спільної ситуації взаємодії, так і під час проведення конкретних вправ. 

 

Частина 2 . Групове обговорення – 5 хвилин. 

У другій частині вправи тренер пропонує учасникам поділитися чи є у них 

думки з приводу майбутньої роботи, можливі запити чи питання, які турбують та 

відповісти на запитання:  «Про що хотілося б дізнатися або поговорити під час 

наступних зустрічей?» або «Чи є якісь очікування від тренінг-семінару?» 

 

Міні-лекція «Дистанційне навчання» 

за матеріалами https://en.calameo.com/read/00307813408679733c8bc 

 

Групова робота. Переваги та недоліки дистанційного навчання.  

Тривалість: 15 хвилин 

Використовуючи метод мозкового штурму учасники разом з тренером 

заповнюють таблицю наступну таблицю переваг та недоліків переходу на 

дистанційне навчання: 

Переваги дистанційного навчання 
порівняно з очним 

Недоліки дистанційного навчання 
порівняно з очним 

  

  

  

  

 

  

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9
https://en.calameo.com/read/00307813408679733c8bc


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  49 
 

Дискусія. Які з недоліків можливо компенсувати та яким чином? 

Мета: Створення групою плану вирішення тих недоліків, які піддаються 

впливу. Усвідомлення учасниками різниці між проблемами, які можна вирішити 

та прийняття інших як непереборних обставин 

Тривалість: 10 хвилин 

Обговорення у групі найоптимальніших дій щодо кожного недоліку. 

Учасники пропонують різні способи вирішення проблемних ситуацій, що 

виникають внаслідок певних недоліків. Визначення тих обставин, на які вплинути 

не має можливості, і можливих варіантів копінгу з ними. 

Способи занотовуються тренером та учасниками у онлайн-таблицю: 

Недоліки дистанційного навчання 
порівняно з очним навчанням Методи вирішення 

  

  

  

 

Міні-лекція «Особливості фізичного та духовного розвитку дитини у 

підлітковому віці» 

Підлітковий вік є першим перехідним періодом від дитинства до зрілості, у 

цей період відбувається перехід від дитинства до юності, від незрілості до 

зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційній сферах 

особистості підлітка (інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, 

особистісні новоутворення та ін.), породжують новий рівень його самосвідомості, 

потреби у самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні з 

ровесниками і дорослими. Інтенсивний статевий розвиток зумовлює виникнення 

статевого потягу і пов'язані з ним переживання й інтереси. 
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Підлітковий вік характеризується швидким, нерівномірним ростом і 

розвитком організму. Відбувається ствердіння скелета, вдосконалюється м'язова 

система. Однак нерівномірність розвитку серця і кровоносних судин, а також 

посилена діяльність залоз внутрішньої секреції часто спричинюють тимчасові 

розлади кровообігу, підвищення тиску, напруження серцевої діяльності, 

посилення збудливості дітей, що виражається у нервозності, швидкій втомі, 

запамороченнях і підвищеному серцебитті. Нервова система підлітка ще не зовсім 

готова витримати сильні, тривалі подразники, часто перебуває під їх впливом у 

стані загальмованості або сильного збудження. 

Міжособистісне спілкування підлітка. Реалізується воно у спілкуванні з 

дорослими та спілкуванні з ровесниками, їх роль у формуванні особистості 

неоднакова. Якщо у спілкуванні з дорослими підліток засвоює суспільно значущі 

критерії оцінок, цілі та мотиви поведінки, способи аналізу навколишньої 

дійсності і способи дій, то спілкування з ровесниками є своєрідним 

випробуванням себе у сфері особистісної, зокрема специфічної моральної, 

проблематики.  

Підліток прагне діяти та виглядати як дорослий, мати його права і 

можливості. Тому його розвиток супроводжується постійним рівнянням на 

дорослого. Це може виявлятись у наслідуванні дещо старших чи однолітків, які в 

чомусь виявилися вправнішими.  

У спілкуванні з дорослими підліток завжди перебуває в позиції молодшого, 

певною мірою підкореного, а за таких умов не всі морально-етичні норми можуть 

бути ним засвоєні та апробовані. І лише в стосунках з ровесниками він 

рівноправний, виконуючи ролі організатора та виконавця, приятеля і суперника, 

друга, що зберігає чиюсь таємницю і довіряє свою іншим. 

Навчання підлітка.  

Поряд із суспільно корисною діяльністю, спілкуванням основним видом 

діяльності підлітка залишається навчання. Він віддає перевагу тим видам 
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навчальної діяльності, які, за його переконанням, роблять його дорослим у 

власних очах та в очах значущих інших.  

Найчастіше його приваблюють самостійна робота на уроці, складний 

навчальний матеріал, можливість самостійно організовувати свою пізнавальну 

діяльність за межами школи. Але дуже часто підліткові не вдається реалізувати 

нові форми навчальної діяльності, оскільки він ще не володіє способами їх 

виконання. Саме в цьому йому необхідна допомога: підтримувати і стимулювати 

його пізнавальні інтереси, заохочувати його подальші зусилля, вселяючи йому 

віру в себе. 

У підлітковому віці розширюється зміст навчання, оскільки набуття знань нерідко 

виходить за межі школи, навчальних програм і здійснюється самостійно й 

цілеспрямовано. З часом ця тенденція посилюється. У багатьох учнів з'являється 

стійке прагнення до розумової роботи, оволодіння новими знаннями та вміннями, 

усвідомлений інтерес до певних навчальних предметів і відповідних галузей 

науки, техніки, мистецтва, спорту. У деяких підлітків обсяг знань з однієї чи 

кількох галузей може набагато перевищувати вікову норму. 

При цьому навчання у школі може стати для підлітка формальною 

діяльністю, нецікавою, рутинною працею. Якщо в системі його особистісних 

цінностей набуття знань не є суттєвим, він вчитиметься лише заради оцінки.  

 

Групова робота. Які проблеми виникають під час дистанційного 

навчання? 

Тривалість: 5 хвилин 

Використовуючи метод мозкового штурму учасники разом з тренером 

виписують якнайбільше проблем, що виникли після переходу на дистанційне 

навчання. 
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Дискусія. Які з проблем можливо вирішити та яким чином? 

Мета: вироблення групою власних шляхів вирішення проблем та копінгу з 

непереборними  обставинами 

Тривалість: 10 хвилин 

Обговорення у групі найоптимальніших дій щодо кожної проблеми зогляду 

на вікові особливості підлітків. Учасники пропонують різні способи вирішення 

проблемних ситуацій та визначають ті обставини, на які вплинути не має 

можливості, обговорюють можливі варіанти копінгу з ними.  

 

Міні-лекція про підліткові акцентуації за А.Лічко 

Акцентуації характеру — особливості розвитку емоційно-вольової та 

мотиваційної сфери особистості, що виявляються в надмірному посиленні 

окремих рис характеру. До формування таких відхилень призводить 

нерівномірність, дисгармонійність розвитку емоційної регуляції. Акцентуації 

характеру найяскравіше проявляються в підлітковому віці (у період гормональної 

перебудови організму) і згладжуються з дорослішанням, проте деякі з них 

виявляються й у більш ранньому віці. Частота наявності акцентуацій характеру, 

яку спостерігають у підлітків, різна. Залежить від типу акцентуації та від 

контингенту обстежуваних. Наприклад серед учнів масових шкіл частка 

акцентуантів становить близько 40 %, серед підлітків із соціально дезадаптованою 

поведінкою — 60 %, а серед підлітків, що скоїли правопорушення, — 80 %. Типи 

підліткових акцентуацій за О. Лічко: гіпертимний, циклоїдний, лабільний, 

сенситивний, психастенічний, астеноневротичний, шизоїдний, епілептоїдний, 

істероїдний, нестійкий, конформний. 

Можливі змішані типи акцентуацій характеру: гіпертимно-циклоїдний, 

лабільно-сенситивний, астено-істероїдний і т. ін. О. Лічко виокремлює 20 

варіантів таких змішаних типів. 
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Акцентуйовані риси у підлітковому віці загострюються через механізми 

декомпенсації, тобто внаслідок ситуації, до якої людина найбільш вразлива. 

Зокрема, у підлітків зі збудливою акцентуацією в ситуації фрустрації стають 

інтенсивнішими напади гніву, іноді виникає схильність до самопорізів. У разі 

епілептоїдної акцентуації в ситуації необхідності швидкого прийняття рішень або 

за різкої зміни обставин частішими й інтенсивнішими стають напади поганого 

настрою, що виявляються похмурістю, злістю, агресією до слабших тощо. Для 

нестійких підлітків у ситуації відсутності контролю з боку дорослих зростає ризик 

потрапити до асоціальної компанії, призвичаїтися до алкоголю та наркотиків. 

Гіпертимний 

Гіпертимний (надактивний) тип акцентуації виражається в постійному 

підвищеному настрої і життєвому тонусі, нестримній активності і жадобі 

спілкування, в тенденції розкидатися і не доводити почате до кінця. Люди з 

гіпертимною акцентуацією характеру не переносять одноманітної обстановки, 

монотонної праці, самотності та обмеженості контактів, неробства. Тим не менше, 

їх відрізняє енергійність, активна життєва позиція, комунікабельність, а гарний 

настрій мало залежить від обстановки. Люди з гіпертимною акцентуацією легко 

змінюють свої захоплення, люблять ризик. 

Циклоїдний 

При циклоїдному типі акцентуації характеру спостерігається наявність двох 

фаз — фази гіпертимності і фази субдепресії. Вони не виражаються різко, 

звичайно короткочасні (1-2 тижні) і можуть перемежовуватися тривалими 

перервами. Людина з циклоїдною акцентуацією переживає циклічні зміни 

настрою, коли пригніченість змінюється підвищеним настроєм. При спаді 

настрою такі люди виявляють підвищену чутливість до докорів, погано 

переносять публічні приниження. Однак вони ініціативні, життєрадісні і 

товариські. Їх захоплення носять нестійкий характер, в період спаду проявляється 

схильність закидати справи. Сексуальне життя сильно залежить від підйому і 
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спаду їх загального стану. У підвищеній, гіпертимній фазі такі люди вкрай схожі 

на гіпертимів. 

Лабільний. Лабільний тип акцентуації має вкрай виражену мінливість 

настрою. Люди з лабільною акцентуацією мають багату чуттєву сферу, вони дуже 

чутливі до знаків уваги. Слабка їх сторона проявляється при емоційному 

відкиданні з боку близьких людей, втраті близьких і розлуки з тими, до кого вони 

прив'язані. Такі індивіди демонструють товариськість, добродушність, щиру 

прихильність і соціальну чуйність. Цікавляться спілкуванням, тягнуться до своїх 

однолітків, задовольняються роллю опікуваного. 

Астено-невротичний 

Астено-невротичний тип характеризується підвищеною стомлюваністю і 

дратівливістю. Астено-невротичні люди схильні до іпохондрії, у них висока 

стомлюваність при змагальній діяльності. У них можуть спостерігатися раптові 

афективні спалахи з незначного приводу, емоційний зрив в разі усвідомлення 

нездійсненності намічених планів. Вони акуратні і дисципліновані. 

Сенситивний 

Люди з сенситивним типом акцентуації дуже вразливі, характеризуються 

почуттям власної неповноцінності, боязкістю, сором'язливістю. Часто в 

підлітковому віці стають об'єктами насмішок. Вони легко здатні виявляти 

доброту, спокій і взаємодопомогу. Їхні інтереси лежать в інтелектуально-

естетичної сфері, їм важливо соціальне визнання. 

Психастенічний 

Психастенічний тип визначає схильність до самоаналізу і рефлексії. 

Психастеніки часто вагаються при прийнятті рішень і не переносять високих 

вимог і тягаря відповідальності за себе й інших. Такі суб'єкти демонструють 

акуратність і розсудливість, характерною рисою для них є самокритичність та 

надійність. У них зазвичай рівний настрій без різких змін. У сексі вони часто 
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побоюються зробити помилку, але в цілому їх статеве життя проходить без 

особливостей. 

Шизоїдний 

Шизоїдну акцентуацію характеризується замкненістю індивіда, його 

відгородженістю від інших людей. Шизоїдним людям бракує інтуїції та вміння 

співпереживати. Вони важко встановлюють емоційні контакти. Мають стабільні 

та постійні інтереси. Вельми небагатослівні. Внутрішній світ майже завжди 

закритий для інших і заповнений захопленнями і фантазіями, які призначені 

тільки для «потішання» самого себе. Можуть проявляти схильність до вживання 

алкоголю, що ніколи не супроводжується відчуттям ейфорії. 

Епілептоїдний 

Епілептоїдний тип акцентуації характеризується збудливістю, 

напруженістю і авторитарністю індивіда. Людина з даним видом акцентуації 

схильна до періодів злобно-тужливого настрою, роздратування з афективними 

вибухами, пошуку об'єктів для зняття злості. Дріб'язкова акуратність, 

скрупульозність, допитливе дотримання всіх правил, навіть на шкоду справі, 

допікають оточуючих, педантизм зазвичай розглядається як компенсація власної 

інертності. Вони не переносять непокори собі і матеріальних втрат. Втім, вони 

ретельні, уважні до свого здоров'я і пунктуальні. Прагнуть до домінування над 

однолітками. У інтимно-особистісній сфері у них яскраво виявляються ревнощі. 

Часті випадки алкогольного сп'яніння з виявом гніву і агресії. 

Істероїдний 

У людей з істероїдним типом яскраво виражений егоцентризм і жага бути в 

центрі уваги. Вони слабо переносять удари по егоцентризму, відчувають страх 

викриття і боязнь бути осміяними, а також схильні до суїциду. Для них характерні 

завзятість, ініціативність, комунікабельність та активна позиція. Вони обирають 

найпопулярніші захоплення, які легко міняють на ходу. 
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Нестійкий 

Нестійкий тип акцентуації характеру визначає лінь, небажання вести 

трудову чи навчальну діяльність. Дані люди мають яскраво виражену тягу до 

розваг, дозвільного проведення часу, неробства. Їх ідеал — залишитися без 

стороннього контролю і бути наданими самим собі. Вони товариські, відкриті, 

послужливі. Дуже багато говорять. Секс для них виступає джерелом розваги, 

сексуальне життя починається рано, почуття любові їм часто незнайоме. Схильні 

до вживання алкоголю й наркотиків. 

Конформний 

Конформний тип характеризується конформністю до оточення, такі люди 

прагнуть «думати, як усі». Вони не переносять різких змін, зламу життєвого 

стереотипу, позбавлення звичного оточення. Їх сприйняття вкрай ригідне і сильно 

обмежене їх очікуваннями. Люди з таким типом акцентуації доброзичливі, 

дисципліновані і неконфліктні. Їх захоплення і сексуальне життя визначаються 

соціальним оточенням. Шкідливі звички залежать від ставлення до них у 

найближчому соціальному колі, на яке вони орієнтуються при формуванні своїх 

цінностей. 

За сприятливих умов можлива компенсація відхилень у розвитку 

особистості. Завданням психолога в роботі з підлітками, яким притаманні 

акцентуації характеру, є пошук найсприятливішого виду діяльності (наприклад, 

для гіпертимних підлітків — заняття, пов’язані зі власною активністю та зміною 

вражень; для демонстративних — можливість бути в центрі уваги) та запобігання 

декомпенсаціям (наприклад, для шизоїдів — обмеження спілкування з 

однолітками). Важлива також правильна профорієнтація, нормалізація стосунків 

між дітьми й батьками. Для діагностики акцентуацій у підлітковому віці 

використовують методику «Психодіагностичний опитувальник» (ПДО) О. Лічко 

та методику М. Шмішека, розроблену на основі типології К. Леонгарда. 
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Вправа «Акцентуації у самоізоляції» 

Мета: визначення проблемних ситуацій, пов’язаних з акцентуаціями 

дитини, та способів їх вирішення. 

Тривалість: 20 хвилин 

У групі обговорюються проблеми дистанційного навчання та самоізоляції 

для кожного типу та можливі схеми адаптації підлітків з різними акцентуаціями 

до цих ситуацій. 

Рефлексія 

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується поділитися своїми враженнями від 

сьогоднішнього заняття. Розказати що сподобалося або не сподобалося, 

запам’яталося чи вразило, які емоції виникали у процесі роботи. В якості 

домашньої роботи рекомендується спробувати втілити на практиці запропоновані 

шляхи подолання недоліків. 

Коротка інформація від тренера щодо тематики наступного заняття. 

 

Домашнє завдання: 

Пройти тест (ДПО за А.Лічко), а також дати пройти дитині: 

https://mixtests.com/test-na-aktsentuatsiyu-kharaktera.html. Застосувати сформовані 

групою ідеї у вправі «Акцентуації у самоізоляції» для адаптації своєї дитини до 

ситуації. 
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Зустріч 2. Методи ненасильницького спілкування та подолання конфліктів     

у сім’ях з підлітками 

 

Мета: ознайомити батьків з проблемою виникнення конфліктів і визначити 

шляхи вирішення конфліктних ситуацій. 

Задачі: 

• познайомити учасників з поняттям «конфлікт», його складовими; 

• ознайомлення батьків підлітків із різними стилями реагування в 

конфліктних ситуаціях; 

• застосування навичок конструктивного вирішення конфліктів; 

• розвинути у батьків здатність до вироблення власних способів ефективної 

комунікації. 

Хід зустрічі. Вітання 

Мета: створення дружньої атмосфери у групі. 

Тривалість: 5 хвилин. 

Учасники по черзі називають одну приємну чи гарну новину або відчуття, 

яке у них нещодавно було. 

 

Розгляд домашнього завдання  

Мета: перевірка ефективності ідей вирішення проблемних ситуацій, 

пов’язаних з акцентуаціями дитини. 

Тривалість: 10 хвилин 

За бажанням учасники тренінгу діляться результатами тестування та 

ефективністю створених групою схем налагодження навчальної середи для дітей з 

відповідною акцентуацією. 
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Казка про сім’ю 

Мета: усвідомлення учасниками свого стилю виховання та сімейної системи 

Тривалість: 10 хв 

Якби Ваша сім’я була казкою, то якою? і чому? 

 

Вступне слово тренера: 

Наша зустріч присвячена тому, що хвилює всіх батьків, які б не були наші 

відносини з дітьми, але проблема конфліктів, сварок, суперечок завжди присутня 

у відносинах між дорослими і дітьми. Сьогодні ми розберемо причини 

виникнення конфліктів і з'ясуємо через що ви найчастіше конфліктуєте з 

дитиною. 

У підлітковому віці дитина прагне зрозуміти, що означає бути дорослим, 

проводить паралелі між вчинками дорослих і своїми. Підліток зауважує їхні 

прорахунки та помилки, нестерпно ставиться до спроб принизити його. 

Характерною особливістю підлітка є посилене прагнення до спілкування з 

ровесниками, передусім з однокласниками, і трохи старшими за себе, стосунки з 

якими відіграють важливу роль у його житті. Він прагне заслужити повагу і 

визнання ровесників, мати в них авторитет. Своїх друзів підлітки вважають 

найрозумнішими, найвеселішими, найкращими, а наслідуючи їх, творять себе, 

виховують у собі потрібні якості. 

У зв'язку з появою в дітей підліткового віку нових психологічних 

особливостей інколи їхні стосунки з дорослими супроводжуються конфліктами, 

негативними формами поведінки, зокрема проявами грубості, впертості. Це 

пов'язане, як правило, з прагненням до самостійності, яке дорослі не сприймають і 

не підтримують. Підлітки хочуть, щоб з їхніми думками, бажаннями та настроями 

рахувалися, не терплять недовіри, байдужості, насмішок, нотацій, особливо в 

присутності друзів. Однак прояви негативних форм поведінки і конфліктність 

підлітків не є неминучими. 
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Вправа «Батьки та діти» 

Мета: усвідомлення учасниками основних сфер, в яких виникають 

конфліктні ситуації з підлітками 

Тривалість: 5 хв 

Використовуючи метод мозкового штурму учасники пропонують 

якнайбільше конфліктних ситуацій, що траплялися або можуть траплятися між 

батьками та дітьми-підлітками. Тренер занотовує їх у відкритий онлайн-документ. 

Питання для розвитку дискусії 

Які конфлікти останнім часом траплялися у вас? 

Які почуття ви тоді відчували? 

Що стало причиною виникнення даних конфліктів? 

 

Міні-лекція «Поняття конфлікту та основні стратегії поведінки в 

конфліктніх сітуаціях» 

Конфлікт - найбільш гострий спосіб усунення протиріч в інтересах, цілях, 

поглядах, що виникає в процесі соціальної взаємодії, що полягає в протидії 

учасників цієї взаємодії і звичайно супроводжується негативними емоціями, що 

виходить за рамки правил і норм; 

Конфліктна ситуація - ситуація, в якій кожна зі сторін прагне зайняти 

позицію, несумісну і протилежну по відношенню до інтересів іншої сторони; 

Психологічні фактори конфліктів у взаємодії батьків і дітей: 

1. Дисгармонійний тип сімейних відносин - це негативний характер 

подружніх відносин, що виражається в конфліктній взаємодії подружжя. Рівень 

психологічної напруги в такій родині має тенденцію до наростання, приводячи до 

невротичних реакцій її членів, виникненню почуття постійного занепокоєння в 

дітей. 
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2. Деструктивність сімейного виховання: розбіжності членів родини з 

питань виховання або суперечливість, непослідовність дорослих членів сім'ї; 

Найбільш часто конфлікти в батьків виникають з дітьми підліткового віку. 

Психологи виділяють наступні типи конфліктів підлітків з батьками: конфлікт 

нестійкості батьківського відношення (постійна зміна критеріїв оцінки дитини); 

конфлікт сверхзаботи (зайва опіка і Надочікувань); конфлікт неповаги прав на 

самостійність (тотальність вказівок і контролю); конфлікт батьківського 

авторитету (прагнення домогтися свого в конфлікті за всяку ціну). Зазвичай 

дитина на домагання і конфліктні дії батьків відповідає такими реакціями 

(стратегіями), як: 

• реакція опозиції (демонстративні дії негативного характеру); 

• реакція відмовлення (непокора вимогам батьків); 

• реакція ізоляції (прагнення уникнути небажаних контактів з батьками, 

приховування інформації і дій). 

 

Стратегія поведінки в конфліктній ситуації - це напрямок і особливості дії 

конфліктуючої сторони, що витримуються до завершення конфлікту. 

Визначають п'ять основних стратегій поведінки: 

• Співпраця - найефективніша стратегія поведінки. Позиції сторін 

прирівнюються до позицій союзників і партнерів, тому можливо 

конструктивне вирішення конфлікту. Вибір співпраці обумовлюється 

високою значимістю дозволеної проблеми для всіх сторін конфлікту, а 

також їх взаємозалежністю. 

• Компроміс кращий, коли суб'єкти конфлікту мають рівні статусами і 

ресурсними можливостями або існує небезпека їх втрати при будь-якому 

іншому виборі дії. Компроміс - найпоширеніша стратегія в реальному 

житті, так як дозволяє досить швидко врегулювати конфлікт. 
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• Уникнення. При відсутності бажання активних дій по досягненню мети або 

часу на її реалізацію вибирають стратегію уникнення. Якщо уникнення 

використовується на початковому етапі розвитку протиріччя, конфлікт 

загасає і зберігає сили і ресурси суб'єктів конфлікту нерозтраченими. 

• Пристосування - це вимушена стратегія дії, обумовлена втратою сил, 

розумінням неможливості альтернативного результату або іншими 

суб'єктивними причинами. 

Суперництво оцінюється практиками двояко, так як іноді приносить миттєві 

позитивні наслідки, але може також завдавати значної шкоди однієї зі сторін 

конфлікту. 

 

Отже, як же вийти з конфліктної ситуації? (Співробітництво) 

Якщо раптово виник конфлікт, його можна постаратися уникнути. Якщо 

уникнути не вдається, його треба спокійно зустріти і прагнути вирішити  так, щоб 

всіх конфліктуючі сторони були задоволені. Головна здатність в конфлікті - 

здатність до конфронтації. Це - вміння: 

• Відстоювати свою позицію відкрито, «обличчям до обличчя»; 

• Прагнення оцінювати саму конфліктну ситуацію, її зміст, а не людські 

якості свого супротивника в конфлікті; 

• Прагнення до збереження особистісних відносин всіх учасників конфлікту. 

До вирішення конфліктної ситуації треба підготуватися. Визначте свою 

мету. Що ви хочете? Якщо ви дозволяєте конфлікт шляхом переговорів, виберіть 

час і місце, зручне для обох сторін. 

Для правильного управління міжособистісним конфліктом важливо не 

тільки пам'ятати про свою позицію і розуміти позицію іншого боку, але і 

усвідомлювати стан поля в цілому. 
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Спокійно заявіть про свої інтереси, запитайте підлітка, чи хоче він 

працювати над вирішенням конфлікту. Якщо не хоче, то як він бачить вирішення 

проблеми. Пропонуйте різні варіанти. Якщо вони не приймаються, працюйте над 

конфліктом самостійно. 

 

 «5 кроків для вирішення конфліктів з дітьми» (за Ю.Гіппенрейтер) 

Жодна сім'я не обходиться без конфліктів між дітьми та батьками. І нічого 

жахливого в цьому немає, адже «правильні» конфлікти допомагають зняти 

напругу між його учасниками, дають можливість знайти компромісне рішення без 

утиску інтересів одного з членів сім'ї і в підсумку, тільки зміцнюють взаємини. 

Але все це вірно тільки щодо конфліктів, які розумно вирішують. 

При зіткненні інтересів виникає проблема відразу у обох сторін: і у дитини і 

у батьків. Що ж робити в таких ситуаціях? Батьки вирішують завдання по-

різному. Одні кажуть: «Взагалі не треба доводити до конфліктів». Але ніхто не 

застрахований від того, що бажання наші і нашої дитини одного разу розійдуться. 

Коли ж починаються протиріччя, одні батьки не бачать іншого виходу, як 

наполягти на своєму, інші ж вважають, що краще, поступившись, зберегти мир. 

Так з'являються 2 неконструктивні способи вирішення конфліктів.  

Перший з них можна назвати «Виграє тільки дорослий (батьки)». Мотив 

дорослих, які вважають за краще цей спосіб, простий: якщо дати дитині робити 

те, що вона хоче, вона тільки так і буде чинити, не рахуючись з інтересами інших 

людей. Дорослий «пригнічує» дитину своєю перевагою в силі. І тим самим дає їй 

приклад якраз такої поведінки, яку він не хоче бачити у сина чи дочки. 

Іноді дорослі-переможці обирають іншу тактику: домагаються свого 

наполегливими вмовляннями. Висновок дитини: «Батьки все одно 

наполягатимуть на своєму, мої бажання нікого не цікавлять». В результаті вона 

постійно відчуває себе переможеним. І почуття це відбивається в її поведінці: 
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вона може бути або агресивною, або пасивною. Поступово накопичуються образи, 

розвивається відчуженість. 

Другий неконструктивний спосіб – «Виграє тільки дитина». Батьки 

вибирають цей спосіб за мотивами «все найкраще дітям», «аби не плакала», «мир 

за всяку ціну» і т. д. У цьому випадку в сім'ї вдається підтримувати атмосферу 

спокою і поступливості. Але навряд чи дитина зустрінеться з такою ж готовністю 

з боку інших дорослих і дітей. До того ж, у міру того як дитина росте, ростуть і її 

потреби. А у батьків накопичується невдоволення своєю вічною роллю покірних 

виконавців її бажань. 

Існує також і конструктивний спосіб вирішення конфліктів. У ньому 

виграють обидва учасники - і дорослий і дитина. Алгоритм рішення включає в 

себе кілька кроків: 

1. Прояснення конфліктної ситуації. 

2. Збір пропозицій. 

3. Оцінка пропозицій і вибір найбільш прийнятної. 

4. Деталізація рішення. 

5. Виконання рішення, перевірка. 

Перший крок - прояснення ситуації. Дорослий активно слухає дитину, 

намагаючись зрозуміти її почуття, мотиви, труднощі. При цьому важливо 

починати саме з вислуховування дитини. Якщо вона переконається, що її чують, 

тоді зможе вислухати і вас, а потім перейти до спільного пошуку рішення.Також, 

коли дорослий починає слухати і розуміти почуття дитини, напруга емоцій значно 

знижується. І тоді стає можливим прийняти позицію «супротивника» до розгляду. 

Вислухавши дитину, потрібно повідомити їй і про свої почуття і бажання. Але 

зробити це у формі «я-повідомленні» замість «ти-висловлювання». Наприклад: «Я 

втомлююся на роботі і хотіла б, щоб мені не доводилося гуляти ввечері з твоєю 

собакою» (замість «Ти завжди перекладаєш свої обов'язки на інших»). 
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Другий крок - збір пропозицій. Починається він з питань: «Як нам вчинити в 

цій ситуації?», «Що можна зробити?» Важливо, щоб дитина сама пропонував 

варіанти рішень. Дорослий висловлює свої міркування. При цьому збираються всі 

пропозиції,навіть якщо вони на перший погляд не надто прийнятні. 

Третій крок - оцінка пропозицій і вибір найбільш прийнятного. Це дуже 

важливий етап. Доброзичливо обговорюються і враховуються всі думки, без 

роздратування і образ. І поступово у дітей виробляється звичка вирішення 

конфліктів мирним шляхом. Коли в обговоренні бере участь кілька сторін, 

найбільш прийнятним вважається пропозиція, яка влаштовує всіх учасників. 

Як бути, якщо таке рішення не знаходиться? Зазвичай при такому способі 

вирішення проблем в учасниках пробуджується творчий підхід і готовність йти 

назустріч один одному. Але ж дитина може запропонувати просто неприйнятне 

рішення. Тоді потрібно виходити з реальної оцінки ситуації. Якщо пропозиція 

дитини небезпечно для життя і здоров'я, необхідно зупинити її. Іноді ж ми 

наполягаємо на своєму тільки з принципу, а реальної загрози при цьому немає. 

Крок четвертий - деталізація прийнятого рішення. Необхідно уточнити, як 

воно буде виконуватися. Наприклад, вирішено: син сам буде піклуватися про 

годування свого собаки. Що для цього знадобиться? Можливо, доведеться 

виділяти йому регулярно гроші для покупки корму, вітамінних добавок і т. д. Або 

навчити елементарним навичкам готування (показати, як зварити, змішати і т. д.). 

Домовитися про те, що собачий посуд він також буде мити сам. Прикріпити на 

видному місці нагадування про години годування і т. д. 

П'ятий крок - виконання, перевірка. Не виключено, що не все піде так, як ви 

очікуєте. Через якийсь час варто запитати у дитини, чи не потрібна їй допомога. 

  

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  66 
 

Вправа «Найкраща стратегія» 

Мета: Вибір учасниками оптимальних стратегій поведінки у конфліктних 

ситуаціях 

Тривалість: 20 хвилин 

Тренер: «Тепер давайте разом розглянемо варіанти вирішення конфліктів. 

Пропоную наступні способи - «ультиматум», «ЗПП» (зрозуміти, прийняти, 

пробачити), «компроміс», «гумор і самоіронія», «третейський суддя», «війна або 

розрив зв'язку», «5 кроків». Учасники за бажанням додають або замінюють 

варіанти виходу з конфлікту. 

Тренер пропонує розділити всі варіанти за градацією успішності. Найвища 

позиція – елегантний та віртуозний вихід з конфлікту, а нижчий щабель - 

найгірший результат конфлікту. 

В процесі групової роботи кожен з учасників пропонує порядок 

розташування різних способів і пояснює, чому така послідовність найбільш вдала. 

В кінцевому підсумку, як варіант, можна підвести до наступного порядку. Вища 

ступінь - «самоіронія і гумор», потім в послідовності: «ЗПП», «компроміс», 

«третейський суддя», «ультиматум», «війна або розрив зв'язку». Варто 

відзначити, що це версія ведучого, група сама вирішує, як їй розмістити картки 

варінатів. 

 

Вправа «Якби…, тоді б я…» 

Мета: вироблення навичок швидкого реагування на конфліктну ситуацію із 

застосуванням оптимальної стратегії поведінки. 

Тривалість: 15 хвилин 

Тренер пропонує програти ситуації найбільш частих конфліктів між 

батьками і підлітками. У колі обговорюється ситуації з вправи «Батьки та Діти» , 
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учасники діляться своїми думками і почуттями. Якщо ситуацій, запропонованих 

учасниками, замало, тренер може запропонувати наступні: 

Ситуація 1. Вам зателефонували близькі друзі, які хочуть заглянути до вас 

на годинку. Ви гарячково починаєте прибирати в квартирі, щось готувати: але 

явно не встигаєте. Звертаєтеся до свого дорослого сина чи дочки за допомогою. У 

відповідь - «це твої друзі, ось ти з ними і розбирайся» Що ви будете робити в 

такій ситуації? 

Ситуація 2. Ви повертаєтеся з роботи додому і вже на сходах чуєте голосну 

музику, веселощі в вашому домі. Ви входите в квартиру і бачите, хто бавиться 

друзів вашої дитини і його самого. У будинку - повний безлад. Ваша дитина 

дивиться на вас і говорить: «Привіт! Ми трохи повеселимося! Не заперечуєш?" 

Ваше рішення в подібній ситуації? 

Ситуація 3. Після зборів батьки приходять додому і в люті вимагають 

пояснень від дитини. Вони говорять про те, що з такими результатами нікуди не 

візьмуть після школи. Підліток спокійно відповідає: «Значить, піду працювати». 

Як вчинити в такій ситуації? 

Ситуація 4. Батьки подарували гроші своїй дитині з певною метою. Він їх 

витратив не за призначенням, купив те, що йому давно хотілося. Батьки були 

обурені, в свою адресу дитина почув багато гнівних слів. Врешті-решт він 

грюкнув дверима і пішов з дому. Як вчинити в подібному конфлікті? 

 

Рефлексія 

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується поділитися своїми враженнями від 

сьогоднішнього заняття. Тренер задає наступні питання: 
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Що нового ви дізналися про себе після цього семінару? 

Що нового, корисного ви дізналіся?  

Як це может стати у пригоді в повсякденному спілкуванні? 

Чи залишилися внутрішні протиріччя в зв'язку з представленими способами 

виходу з конфліктів? 

Що ви відчуваєте зараз? 

Коротка інформація від тренера щодо тематики наступного заняття. 

 

Домашнє завдання: 

Протягом тижня записувати в щоденнику, коли ви відчували щасливі 

хвилини і з чим вони були пов'язані. 

 

Пам’ятка батькам  

«Основні принципи поведінки в конфліктніх сітуаціях з дітьми» 

• Шукайте порозуміння, а не перемоги.  

• Спокійно обговоріть причини, що викликали конфлікт.  

• Розберіться, що призвело до конфлікту: дії іншої сторони або ваше 

нерозуміння ситуації.  

• Припускайте краще, не звинувачуйте, поки не з'ясуєте, що інший мав на 

увазі.  

• Задавайте тактовні питання. 

• Відстоюйте свою позицію, але не тисніть на підлітка. Не вимагайте, щоб він 

змінився. Тиск обмежує можливості обох сторін і не сприяє вирішенню 

конфлікту. 

• Не вимагайте обіцянок. Для дитини вони нічого не значать. 
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Слідкуйте за тим, що говорите: 

1. Вживайте слова, які "піднімають" людини, а не "опускають" його. (Не 

принижуйте дитини словами типу «не доріс мене ще вчити», «поки живеш з 

нами та їси наш хліб, будеш поступати так, як ми скажемо») 

2. Запитайте себе, чи правда те, що ви зараз говорите, не перебільшуєте ви? 

3. Не використовуйте слова "завжди" і "ніколи". 

4. Будьте правдиві і робіть це з добром. 

5. Іноді буває краще і промовчати. 

6. Нападайте на проблему, а не на людину. 

7. Говоріть про конкретні речі, які не узагальнюйте. 

8. Оцінюйте вчинок, а не особистість, краще сказати: «Ти вчинив погано», а не 

«Ти поганий» 

9. Вирішуйте головні питання, не чіпляйтеся за дрібниці. 

10. Не кажіть про нього, говорите про себе. Замість "ти брешеш" скажіть: "у 

мене інша інформація". 

11. Розслабтеся і нічого не бійтеся. Пам'ятайте про дух поля, якщо ви не будете 

йому заважати, конфлікт вирішиться найкращим способом. 

 

Усвідомлювати свої відчуття і висловлюйте їх. Будьте щирі з собою і 

партнером. Діліться своїми почуттями правильно. Це допоможе партнеру краще 

зрозуміти вас. Дозволяйте і партнеру вільно висловлювати свої емоції. 

Розберіться в своїх почуттях: визначте, які емоції ви можете висловити і які 

пригнічуєте. Чому? Повідомлення про свої переживання - це один із шляхів 

відстоювання своєї позиції. 

Керуйте своїми емоціями, які не придушуйте їх, але і не дозволяйте їм 

управляти вами. Висловлюючи їх, усвідомлюйте простір навколо вас. 

Висловивши емоцію, спокійно дайте їй піти. Чи не чіпляйтеся за свій страх, 

образу або біль. Якщо після повного і щирого вираження своїх емоцій, ви 
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відчуєте себе ніяково, можна відступити. Поступка не означає поразки, а дає 

можливість продовжити діалог. 

Гнучке і творче ставлення до ситуації - одна з умов управління конфліктом. 

Вчіться відчувати стан іншої сторони, загальну "атмосферу" конфлікту. 

Пам'ятайте, що ви перебуваєте в загальному полі, де кожен учасник грає свою 

роль в загальному процесі. 

Будьте відкриті до можливостей, які можуть з'явитися в процесі 

врегулювання конфлікту. 

Усвідомивши стихання емоцій або втрату інтересу до конфлікту, зізнайтеся 

в цьому. 

Не вимагайте відразу багато, не висувайте непосильних вимог. 
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Зустріч 3. Методи емоційної саморегуляції при нападах тривоги 

 

Мета: освоїти техніки та прийоми психофізіологічної саморегуляції, 

звільнення м’язових напружень (дихання, м’язове розслаблення, медитація тощо). 

Вправа «Барометр настрою» 

Мета: включитися в роботу, дізнатися з яким настроєм учасники прийшли 

сьогодні на зустріч. 

Тривалість: 5 хвилин 

Інструкція: за допомогою кольорових олівців і явища природи покажіть, на 

що схоже ваше настрій. Малюнки демонструються. 

Вправа « Чи загрожує вам нервовий зрив?» 

Тренер пропонує учасникам пройти швидкий тест на визначення рівня 

стресової напруги в житті на даний момент. 

1. Чи важко вам звертатися до когось із проханням про допомогу?  
а) так, завжди - 3; б) дуже часто - 2; в) дуже рідко - 3; г) ніколи - 0 

2. Думаєте ви про свої проблеми у вільний час? 
а) дуже часто - 5; б) часто - 4; в) іноді - 2; г) дуже рідко - 1; д) ніколи - 0. 

3. Якщо ви бачите, що в людини щось не виходить, чи відчуваєте бажання 
зробити це замість неї? 
а) дуже часто - 5; 6) часто - 4; в) іноді 2; г) дуже рідко - 1; д) ніколи - 0. 

4. Чи довго переживаєте через неприємності ? 
а) дуже часто - 5; б) часто - 4; в) іноді - 2; г) дуже рідко - 1; д) ніколи 0. 

5. Скільки часу ви приділяєте собі ввечері:  
а) більш, ніж 3 години -0; б) 1-2 години -1; в) більше години -2; г) жодної 
хвилини - 4. 

6. Якщо вам пояснюють щось із зайвими подробицями, чи маєте звичку 
перебивати? 
а) так, завжди -4; б) часто -3; в) залежно від обставин -2; г) рідко - 1;  
д) ні - 0. 

7. Чи завжди ви поспішаєте? 
а) так, постійно - 5; б) часто поспішаю - 4; в) поспішаю як усі, іноді - 2; г) 
поспішаю лише у виняткових ситуаціях - 1; д) ніколи - 0. 
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8. Важко вам відмовитися від смачної їжі: 
а) так, завжди - 3; б) часто - 2; в) іноді - 1; в) дуже рідко - 1; г) ніколи - 0. 

9. Доводиться вам мати декілька справ одночасно? 
а)так, завжди - 5; б) часто; в) іноді-3; г)зрідка-• 1; д) ніколи-0. 

10. Трапляється, що під час розмови ваші думки десь далеко? 
а) дуже часто - 5; б) часто -4; в) трапляється -3; г) дуже рідко - 1;  
д) ніколи -0. 

11. Чи не здається іноді вам, що люди говорять про нудні, марні речі?  
а) дуже часто - 5; б) часто - 4; в) іноді - 2; г) зрідка - 1; д) ніколи - 0. 

12. Нервуєте, коли стоїте в черзі? 
а) дуже часто - 5; б) часто - 4; в) іноді - 2; г) зрідка - 1; д) ніколи - 0. 

13. Любите давати поради? 
а) дуже часто - 5; б) часто - 4; в) іноді - 2; г) зрідка 1; д) ніколи ~ 0. 

14. Довго ви сумніваєтеся перед прийняттям рішення: 
а) дуже часто - 5; б) часто - 4; в) іноді - 2; г) зрідка - 1; д) ніколи - 0. 

15. У якому темпі ви говорите? 
а) скоромовкою - 3; б) швидко - 2; в) спокійно - 1; г) уповільнено - 0.  

 

Підрахуйте суму балів: 

Від 45 до 65 балів. Нервовий зрив для вас - реальна можливість, зверніть 

увагу на своє здоров'я. Подібна нервозність може бути наслідком авітамінозу, 

загальної перевтоми. 

Від 20 до 40 балів. Намагайтеся ставитися до життя спокійніше, не 

сприймайте дрібні невдачі як життєву драму. Ви в змозі контролювати себе самі, 

спокійно аналізуйте те, що відбувається у вашому житті. 

До 19 балів. Вам вдається зберігати спокій і рівновагу. Намагайтеся і надалі 

уникати надмірних хвилювань. 

0 балів. Мабуть, такий результат нереальний для вас, бо він характеризує 

безініціативну, нудну людину. 

Тренер зачитує ключ до тесту. Учасники за бажанням діляться своїми 

результатами 
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Мозковий штурм «Ознаки тривоги» 

Мета: розвиток емоційного інтелекту: усвідомлення ознак тривожних 

станів. 

Тривалість: 10 хвилин 

Тренер пропонує учасникам назвати ознаки, за якими вони можуть 

дізнатися, що перебувають у стресовому стані. 

Учасники по черзі продовжують фразу: «Коли мені тривожно, то в мене...», 

(наприклад, підкошуються ноги, тремтять руки, пересихає в роті...) 

 

Вправа «Що допомагає мені заспокоїтися» 

Мета: емоційні способи керування тривогою 

Тривалість: 10 хвилин 

Тренер: «Щоб успішно долати стреси, щодня робіть дещо з того, що вам 

подобається. Хтось любить музику, а хтось — куховарити, дехто знаходить 

душевний спокій у спогляданні природи. Кожна людина має свої секрети 

релаксації та відпочинку». 

«Окрім фізичних та емоційних, існують духовні способи подолати стрес. 

Комусь допомагає молитва, хтось знаходить утіху в тому, що час лікує всі 

негаразди», а дехто згадує про перстень царя Соломона. 

Тренер пропонує учасникам згадати та виписати всі способи релаксації та 

маленькі радощі, що підвищують настрій кожен день. Поділитися з групою 

найбільш дієвими. 
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Інтерактивна міні-лекція «Тіло та емоції» 

Мета: надання інформації про психофізіологічну саморегуляцію та основні 

техніки.  

Одним з рівнів прояву емоцій є тілесні реакції. Внутрішні фізіологічні 

відчуття найтриваліші. Більшість із них відносно стабільні (дихання, пульс, 

температура). Їх можна використати для самодопомоги, звільнення від 

неприємних думок і небажаних емоцій. Елементарні навички роботи з тілом 

можуть слугувати дієвим способом управління емоціями. Психофізіологічна 

саморегуляція – це свідомий вплив на психоемоційний стан за допомогою слів, 

уявних образів, а також управління м’язовим тонусом і диханням. Своєчасна 

саморегуляція є своєрідним психогігієнічним засобом: запобігає накопиченню 

перенапруження, нормалізує емоційний фон діяльності, мобілізує ресурси 

організму, сприяє відновленню сил та цілісній присутності у своєму тілі. Нині 

розроблено різні способи саморегуляції: 

 

Практичні способи керування стрессом та емоційним благополуччям 

Фізичні вправи допомагають майже відразу. Навіть фізична активність 

щодня по 20 хвилин значно покращує самопочуття. Особливо корисні плавання, 

біг, рухливі ігри на свіжому повітрі (футбол, волейбол, теніс, бадмінтон). 

Раціональне харчування. Люди, які перебувають у стані хронічного стресу, 

часто зловживають солодощами. Це допомагає підтримувати рівень цукру в крові 

для компенсації ослабленої стресом функції гормонів. Однак набагато корисніше 

їсти овочі, у яких містяться потрібні для подолання стресу вітаміни й мінерали. 

Відпочинок і сон. Першим симптомом стресового перевантаження є 

порушення сну: ввечері людина довго не може заснути, вночі часто прокидається, 

а вранці почувається знесиленою. Це означає, що її біологічний годинник 

«зламався». Для його відновлення потрібно близько трьох тижнів. Щовечора 

треба лягати в один і той самий час. Перед сном потрібно провітрити кімнату, 
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прийняти теплу ванну або душ і випити склянку трав'яного чаю або молока з 

медом. 

Планування часу – неодмінний складник профілактики стресів. 

Організована людина робить набагато більше, ніж та, яка діє хаотично і хапається 

відразу за кілька справ. Замість того щоб зайнятися всіма справами відразу, краще 

скласти список того, що хотілося б зробити, і поступово викреслювати те, що вже 

зроблено. Найважливіші і термінові справи зі списку потрібно виконувати в 

першу чергу. 

 

Дихальна саморегуляція.  

Управління диханням – це ефективний засіб впливу на тонус м’язів і 

емоційні центри мозку. Рецепт дихальної саморегуляції відомий людству з 

незапам’ятних часів. При переході від дихання, властивого для переживання 

стресу, до дихання, характерного для стану спокою, змінюється емоційний стан 

людини. Для цього необхідно опанувати такими навичками:  

1. Достатньо тривалий час спостерігати за тілесними відчуттями (сенсорне 

усвідомлення). Стосовно дихання вона включає спостереження за самим 

процесом дихання, його ритмом, фізіологічними відчуттями. Зазвичай люди 

майже не звертають увагу на своє дихання так само, як і на інші автоматично 

регульовані фізіологічні процеси (робота серця, перистальтика травного тракту 

тощо). Тому формування цієї навички потребує тренування.  

2. Підтримувати глибоке дихання протягом 15-20 хв. і більше. Формуванню 

цієї навички необхідно приділити особливу увагу, тому що для багатьох людей 

характерно верхнє діафрагмальне дихання.  

3. Подумки ніби спрямовувати дихання в певну ділянку тіла, 

синхронізувати дихання із змінами тілесних відчуттів у вибраній ділянці.  

Одним із способів використання дихання для саморегуляції є глибоке 

дихання (за участю м’язів живота) – важливий фізіологічний інструмент 
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релаксації. Згадаймо сакраментальну режисерську репліку: «Дихайте глибше, ви 

схвильовані». Дзеркалом емоцій є ритм дихання. Часте (грудне) дихання 

забезпечує високий рівень активності організму, підтримує нервово-психічну 

напруженість. При повільному і глибокому диханні відбувається природній масаж 

внутрішніх органів, стабілізується кровообіг у них. Таке дихання сприяє 

м’язовому розслабленню (релаксації), зниженню збудливості нервових центрів та 

психоемоційного напруження, звільненню невідредагованих емоцій.  Глибоке 

дихання є ефективним спосібом звільнення від тривоги. На тілесному рівні 

тривога означає нестачу повітря. Тому найкращий спосіб впоратися з тривогою – 

прийняти її як частину життя, дозволити існувати і дихати… Будь-яку емоцію 

можна “продихати». Деколи достатньо просто зробити глибокий вдих і видих (під 

час якого відпустити переживання), потягнутися і позіхнути, щоб повернутися у 

нормальний стан. 

Руки, схрещені на грудях, обмежують можливість глибокого дихання, яке є 

необхідною умовою для взаємодії з власними почуттями. 

 

Вправа «Магія дихання»  

Мета: освоєння технік дихальної саморегуляції для гармонізації власних 

емоцій.  

Техніка  Глибоке дихання.  

Сядьте зручно. Розслабтесь ізаплющить очі. Розслабте м’язи тіла і 

сконцентруйтесь на власному диханні. Почніть дихати так, щоб грудна клітка 

практично не брала участі у цьому процесі. Для контролю покладіть долоню лівої 

руки на грудну клітину, а правої – на живіт. Дихайте так, щоб права долоня 

піднімалася і опускалася при вдиху/видиху, ліва ж залишалася нерухомою.  

Техніка  Заспокійливе дихання.  

Тут використовується різна психофізіологічна роль вдиху і видиху: вдих – 

збуджує, мобілізує, підсилює м'язову напругу, супроводжується відчуттям 
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прохолоди; видих – заспокоює, розсіює негативні емоції, допомагає розслабленню 

м'язів, супроводжується відчуттям тепла.  

Сидячи або стоячи розслабте м'язи тіла і зосередьте увагу на диханні.  

1. На рахунок 1-2-3-4 робіть повільний глибокий вдих (при цьому живіт 

випинається вперед, а грудна клітина залишається нерухомою).  

2. На наступні чотири рахунки затримайте дихання.  

3. Потім зробіть плавний видих на рахунок 1-2-3-4-5-6.  

4. Знову затримайте дихання перед наступним вдихом на рахунок 1-2-3-4.  

Вже через 3-5 хвилин такого дихання помітите, що стали більш спокійними 

і врівноваженими. 

 

Техніка  Медитативне дихання.  

Сядьте зручно, закрийте очі, розслабтеся. Зробіть глибокий вдих і скажіть 

собі, що вдихаєте упевненість, силу, енергію, а видихаєте боязкість, хвилювання і 

занепокоєння. Зробіть кілька таких повільних вдихів-видихів.  

 

М’язове розслаблення (прогресивна релаксація).  

Релаксація – стан спокою і розслаблення, що виникає у результаті зняття 

напруги за допомогою спеціальних вправ (на розслаблення різних груп м’язів) 

після сильних переживань або фізичних зусиль. При психічному навантаженні, 

стресі, багатьох емоціях (тривога, страх, злість тощо) спостерігається напруга 

скелетних м’язів. Справедливе і зворотне твердження: зниження м’язової 

напруги, звільнення від м’язових затисків змінює емоційний стан.  
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Вправа «Тепло» 

Тривалість: 5 хвилин 

Мета: оволодіння навичками розслаблення м`язів 

Займіть зручне положення. Закрийте очі. Розслабте м`язи обличчя і тіла за 

допомогою вправи «Я розслабляюсь». Відчуйте повне розслаблення і важкість 

вашого тіла. А тепер уявіть, як теплішає ваша права рука, вона стає теплою. Ви 

відчуватимете тепло 1-2 хвилини. 

Повторіть процедуру з лівою рукою. 

Відчуйте тепло в обох руках. 

Відчуйте тепло в обох руках і ногах. 

Відчуйте тепло в усьому тілі. 

Потім уявіть собі, як тепло і важкість виходять з рук. Відчуйте вивільнення і 

легкість. Повторіть процедуру з ногами, з усім тілом. Відчуйте, як тепло і 

важкість залишили тіло, м`язи зміцніли. Ви в нормі. Відкрийте очі. Вправу можна 

виконувати поетапно з окремими частинами тіла. 

 

Вправа «Постава» 

Мета: опанування прийомами фізичної релаксації. 

Метод: тілесна вправа (за системою Ф. Александера). 

Пригнічені емоції сковують і спотворюють тіло, поставу, ходу. 

Неусвідомлені, невиражені емоції ховаються в м'язах і пригноблюють людину.  

Особливо це стосується спини і шиї. М’язові спазми в ділянці шиї та плечей 

призводять до остеохондрозу. Від того, як ми тримаємо голову, залежить робота 

всього організму. Шия з’єднує два головних нервових центри: спинний і головний 

мозок. У людини, яка неправильно “несе» голову, порушується обмін речовин 

головного мозку. Американський актор Ф. Александер розробив систему 

м’язових тренувань.  
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Основою правильної постави є звільнення від шийних зажимів. Правильна 

постава – це правильне взаємне розташування всіх органів, правильна робота 

хребта. 

«Станьте прямо, руки вільно висять вздовж тулуба. Уявіть, що до вашої 

голови прикріплена ниточка, за яку вас тягнуть догори. Повільно витягуйте шию. 

Потім починайте витягувати хребет. Коли відчуєте, що хребет випрямився, 

станьте на носочки.» 

 

Самонавіювання. 

Це психічний вплив людини на себе за допомогою слів, що змінює її 

психофізичний стан. Позитивне мислення послаблює емоційне напруження, 

допомагає знайти ефективне рішення і діяти відповідно до обставин. Узагальнена 

формула позитивного мислення звучить приблизно так: «Було б добре, якби ми 

завжди отримували те, що хочемо. Ми робимо для цього все можливе. Однак 

якщо попри наші зусилля бажання не виконуються, ми звичайно відчуваємо 

розчарування, але не впадаємо у відчай, не панікуємо, не зневажаємо себе та 

інших людей. Поводимося гідно та зі спокоєм на душі». 

 

Аутотренінг (AT). 

Методика впливу людини на себе, на діяльність внутрішніх органів за 

допомогою формул свідомого самонавіювання відчуттів тепла, важкості, легкості 

в стані релаксації. Аутогенне тренування запропонував німецький лікар Й. 

Шульц. За допомогою AT можна навчитися розслабляти м’язи, концентрувати 

увагу, управляти вегетативною нервовою системою, а через неї – діяльністю 

внутрішніх органів, відновлювати стан спокою, налаштовуватися на бажані 

моделі поведінки. 
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Вправа «Повітряна кулька». АТ тренування.  

Тривалість: 5 хвилин 

Мета : досягти швидкого розслаблення і відчуття легкості в тілі. 

- Сядьте зручно, розслабтесь. Закрийте очі, зосередьте  свою увагу на 

диханні. Уявіть, що під час вдиху ваше тіло як повітряна кулька піднімається 

вгору, під час видиху -  опускається вниз. Вдих – видих, вдих – видих… Вдих – 

видих, вдих – видих… 

Методичний коментар. Через кілька тренувань можна досягти швидкого 

розслаблення і стану легкості в тілі, викликаючи в уяві образ повітряної кульки чи 

будь-який образ, пов'язаний із станом розслаблення. 

 

Вправа «Димок». АТ тренування. 

Мета : емоційний відпочинок, швидке відновлення сил. 

Тривалість: 5 хвилин 

Станьте рівно, ноги на ширині плечей, закрийте очі. Почніть повільно 

розкачуватись з ноги на ногу, оберіть свій ритм розкачування. Поступово почніть 

обертання по спіралі, розкачуючись по колу у зручному напрямку. 

Уявіть, що ви – струмінь, легкого, невагомого диму… повільно, по спіралі 

ви піднімаєтесь угору, все вище і вище… Ви відчуваєте свободу і легкість, ви 

відпочиваєте…запам’ятайте цей стан. А тепер повільно, по спіралі повертайтеся 

назад. Як тільки ви торкнетесь землі, ви можете відкрити очі. 

Медитація (лат. meditatio – роздуми).  

Стан поглибленої зосередженості та розслаблення, в результаті якого 

досягається рівновага, глибокий спокій, гармонія, ясність розуму, почуття єдності 

зі світом. 

Масаж, самомасаж.  
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Моторна саморегуляція.  

Використання фізичної активності як каналу розрядки емоційної напруги.  

 

Вправа «Гора – з плечей» 

Тривалість: 5 хвилин 

Вправа виконується стоячи. Широко розставте ноги, підніміть плечі, 

відведіть їх назад, злегка напружуючи і зводячи в лопатках. Тримайте плечі 

напруженими 5-10 секунд. Після цього різко опустіть плечі, «скинувши» гору з 

плечей. Повторіть цю процедуру 5-6 разів. 

 

Рефлексія 

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи. 

Тривалість: 10 хвилин. 

Учасникам пропонується поділитися своїми враженнями від 

сьогоднішнього заняття. Розказати що сподобалося або не сподобалося, 

запам’яталося чи вразило, які емоції виникали у процесі роботи. 

 

Завершення. Вправа «Віночок побажань» 

Мета: створення позитивної атмосфери, розвиток навичок вербального 

спілкування. 

Тривалість: 5 хвилин 

Кожен учаник по черзі називає ім’я сусіда (учасника з сусіднього вікна у 

Zoom) і щось йому бажає. Вправа закінчується, коли всі учасники обмінялися 

побажаннями.  

Домашнє завдання. Практикувати запропоновані техніки. 
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Програма тренінгу з підвищення психолого–педагогічної 
компетентності викладачів 

 

«Свій серед в’єтнамських студентів» 

Мета: сформувати чітке уявлення про специфіку викладання англійської мови 

в’єтнамським дітям в умовах інформальної освіти; відпрацювати вміння 

диференціювати адаптивні та неадаптивні прояви учнів у спілкуванні. 

Тренінг спрямований на вирішення наступних завдань: 

• розвиток адекватного розуміння соціокультурних особливостей 

в’єтнамських дітей; 

• розвиток емоційної стабільності у складних навчальних ситуаціях; 

• розвиток уміння справлятися з специфічними для даної культури 

навчальними ситуаціями; 

• надання інформації щодо особливостей викладання англійської в умовах 

інформальної освіти дітям 4 навчально-вікових груп (3-5, 6-8, 9-11, 12-14 

років) 

• здійснення оцінкирівня емоційного інтелекту в’єтнамських дітей в умовах 

інформальної освіти; 

• опанування ігрових вправ та активностей, які будуть спрямовані на 

підвищення рівня емоційного інтелекту в учнів. 

Учасники: 

мала група (4-12 чоловік), викладачі будь-якої статі та віку, які мають професійну 

підготовку, але не мають досвіду викладання у В’єтнамі. 

Тривалість проведення: 

2-денний тренінг по 6 годин. 

Приміщення: 

з кондиціонером, столи та стільці роздільні та не фіксовані 
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Обладнання:  

фліп-чарт (або дошка), маркери,кольорові стікери, роздатки з ігровими вправами, 

аркуші А4, картки зі словами, маленькі аркуші паперу, олівці, ручки, м’ячик. 

Перший день буде присвячений розгляду вікових груп 4-6 років та 7-8 років, а 

другий направлений на специфіку роботи з віковими групами 9-11 років та 11-14 

років. 

 

Очікувані результати:  

Розуміння учасниками соціокультурних особливостей в’єтнамських дітей; 

успішне опанування ігрових вправ та активностей, які будуть спрямовані на 

підвищення рівня емоційного інтелекту в учнів, а також введення їх в план 

уроку у відповідності з навчально-віковою групою (4-6, 7-8, 9-11, 12-14). 

Уміння справлятися зі специфічними для в’єтнамської культури 

навчальними ситуаціями та розвиток емоційної стабільності у таких 

випадках. 

Хід тренінгу 

Задачі Тренінгові дії Час Критерії ефективності 

День 1 

Знайомство 

1. Знайомство з 
групою 

2. Встановлення 
правил та плану 
взаємодії 

 

3. Встановлення 
контакту з 
групою, активація 
учасників  
на роботу 

1. Представлення тренера 

 

2. Міні-лекція по плану та  
правилам взаємодії. 
Актуальність теми 

 

3. Виявлення очікувань та 
потреб учасників 

(Основна мета 
проходження тренінгу та 
наявність досвіду) 

5 
хв 

 

5 
хв 

 

 

10 
хв 

 

 

1.  Зацікавленість та 
довірливе ставлення до 
тренера 

2.  Всі учасники 
ознайомлені з планом та 
виконують обговорені 
правила 

3. У тренера сформовано 
загальне уявлення про 
учасників; Активізація 
роботи групи, 
налаштування на 
подальшу роботу 
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Частина 1. Навчально-вікова група «3-5 років» 

1. Розминка. 
Підготовка групи 
до лекції. 

 

 

 

2. Надання 
інформації щодо 
особливостей   
організації 
навчального 
процесу  

3. Надання вправ та 
ігрових активностей 

4. Перевірка 
засвоєння 
матеріалу, 
підготовка до 
вирішення 
складних ситуацій 

1. Кожний учасник витягує 
папірець з ситуацією. 
Зачитує її групі.  

 

 

2.  Лекція «культурно-
вікова специфіка 
в’єтнамських  учнів 3-5 
років та організація часу 
заняття» 

 

3.  Вправи та їх  
демонстрація 

 

4. Учасники пропонують 
способи вирішення 
ситуацій, обговорення у 
групі найоптимальніших 
дій з огляду на культурні 
особливості 

5 
хв 

 

 

 

 

 

30 
хв 

 

30 
хв 

 

 

20 
хв 

1. Група активна, 
учасники усвідомлюють 
коло проблем та задач, 
що можуть виникнути 
під час роботи з даною 
навчально-віковою 
групою 

2. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями 
в’єтнамських дітей в 
навчальному процесі 

3. Учасники 
ознайомилися з вправами 
та зрозуміли процедуру 
їх проведення 

4. Група вміє  
використовувати на 
практиці набуті знання 

Перерва 

Частина 2. Навчально-вікова група «6-8 років» 
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1. Активізація 
роботи групи, 
налаштування на 
подальшу роботу 

 

2. Підготовка групи 
до лекції. 
Ознайомлення із 
колом задач під час 
викладання 

 

3. Надання 
інформації щодо 
особливостей   
організації 
навчального 
процесу  

4. Надання вправ та 
ігрових активностей 

5. Перевірка 
засвоєння 
матеріалу, 
підготовка до 
вирішення 
складних ситуацій 

 

1. Розминка м’язів обличчя 
та ШВЗ. Hockey-
PockeyDance. 

 

 

2. Кожний учасник витягує 
папірець з ситуацією. 
Зачитує її групі.  

 

3. Лекція 

 

 

 

 

4. Вправи та їх  
демонстрація 

 

5. Учасники пропонують 
способи вирішення 
ситуацій, обговорення у 
групі найоптимальніших 
дій з огляду на культурні 
особливості 

 

10 
хв 

 

5 
хв 

 

 

 

 

 

30 
хв 

 

 

30 
хв 

 

 

20 
хв 

 

 

 

 

 

1. Група охоча до роботи. 
Приємний та легкий 
фізичний тонус кожного. 

2. Учасники 
усвідомлюють коло 
проблем та задач, що 
можуть виникнути під 
час роботи з даною 
навчально-віковою 
групою 

 

3. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями 
в’єтнамських дітей в 
навчальному процесі 

4. Учасники 
ознайомилися з вправами 
та зрозуміли процедуру 
їх проведення 

5. Група вміє  
використовувати на 
практиці набуті знання 
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Задачі Тренінгові дії Час Критерії ефективності 

День 2 

Частина 1. Навчально-вікова група 9-11 років 

Активізація роботи 
групи, 
налаштування на 
подальшу роботу 

1. Один з учасників 
проводить навчально-ігрову 
активність (з вивчених 
напередодні або пропонує 
свою) 

10 
хв 

Група охоча до роботи. 
Приємний та легкий 
фізичний тонус 
кожного. 

2. Підготовка 
групи до лекції. 
Ознайомлення із 
колом задач під час 
викладання 

 

3. Надання 
інформації щодо 
особливостей   
організації 
навчального 
процесу  

4. Надання вправ та 
ігрових 
активностей 

 

5. Перевірка 
засвоєння 
матеріалу, 
підготовка до 
вирішення 
складних ситуацій 

 

2. Кожний учасник витягує 
папірець з ситуацією. 
Зачитує її групі.  

 

 

 

3. Лекція 

 

 

 

4. Вправи та їх  
демонстрація 

 

 

5. Учасники пропонують 
способи вирішення 
ситуацій, обговорення у 
групі найоптимальніших дій 
з огляду на культурні 
особливості 

 

5 
хв 

 

 

 

 

30 
хв 

 

 

30 
хв 

 

 

20 
хв 

 

 

2. Учасники 

 усвідомлюють коло 
проблем та задач, що 
можуть виникнути під 
час роботи з даною 
навчально-віковою 
групою 

3. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями 
в’єтнамських дітей в 
навчальному процесі 

4. Учасники  
ознайомилися з 
вправами та зрозуміли 
процедуру їх 
проведення 

 

5. Група вміє  
використовувати на 
практиці набуті знання 

Перерва 
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Частина 2. Навчально-вікова група 12-14 років 

Активізація роботи 
групи, 
налаштування на 
подальшу роботу 
 
 
2. Підготовка 
групи до лекції. 
Ознайомлення із 
колом задач під час 
викладання 
 
 
3. Надання 
інформації щодо 
особливостей   
організації 
навчального 
процесу  
 
4. Надання вправ та 
ігрових 
активностей 
 
 
5. Перевірка 
засвоєння 
матеріалу, 
підготовка до 
вирішення 
складних ситуацій 

1. Один з учасників 
проводить навчально-ігрову 
активність (з вивчених 
напередодні або пропонує 
свою) 
 
2. Кожний учасник витягує 
папірець з ситуацією. 
Зачитує її групі.  
 
 
 
3. Лекція 
 
 
 
 
 
 
4. Вправи та їх  
демонстрація 
 
 
 
5. Учасники пропонують 
способи вирішення 
ситуацій, обговорення у 
групі найоптимальніших дій 
з огляду на культурні 
особливості 

10 
хв 
 
 
 
 
5 
хв 
 
 
 
 
 
30 
хв 
 
 
 
 
 
30 
хв 
 
 
 
20 
хв 
 
 

Група охоча до роботи. 
Приємний та легкий 
фізичний тонус 
кожного. 
 
 
2. Учасники 
усвідомлюють коло 
проблем та задач, що 
можуть виникнути під 
час роботи з даною 
навчально-віковою 
групою 
3. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями 
в’єтнамських дітей в 
навчальному процесі 
 
 
4. Учасники 
ознайомилися з 
вправами та зрозуміли 
процедуру їх 
проведення 
5. Група вміє  
використовувати на 
практиці набуті знання 
 
 

Завершення 

https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9


DOI: https://doi.org/10.51500/k61-7826-17-9 
 

Методичні рекомендації / Колодич Д.М., Лагута А.О., Мілютіна К.Л.  88 
 

1.Перевірка 
засвоєння 
матеріалу 

 

 

 

 

 

2.Отримання 
живого фідбеку від 
учасників 

 

 

 

 

 

3. Прощання 

1. Написання та презентація 
плану уроку для группи 
дітей (вік учнів, розмір 
групи та тема уроку 
обираються наосліп). З 
наступною презентацією 
перед групою, 
обговоренням та корекцією. 

 

2. Учасники дають 
зворотній зв’язок щодо 
досягнення цілей тренінгу; 
тренер дає відповіді на 
питання 

 

 

 

3. Прощальні слова та 
побажання тренера 
учасникам 

45 
хв 

 

 

 

 

 

 

10 
хв 

 

 

 

 

 

5 
хв 

 1. Учасники вільно 
користуються набутими 
теоретичними знаннями 
та тренують вміння 
швидкого написання 
планів уроку  

 

 

2. Завдання, які були 
поставлені на початку 
тренінгу реалізовані, 
учасники отримали 
необхідні їм відповіді. 
Досягнуто розвитку 
професійної впевненості 
в собі 

 

3. Приємні почуття по 
відношенню до тренера 
та учасників один до 
одного. Ентузіазм 
розпочати роботу з 
дітьми. 
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День 1. Знайомство.  

Задача: учасники розуміють формат тренінгу; тренер проінформований, щодо 

очікувань та основних потреб учасників;невимушена атмосфера. 

1) Самопрезентація тренера. 

2) Представлення правил та плану взаємодії з тренером та всередині 

групи 

Представлення плану тренінгу 

Питання задаються після лекції 

Правила: не заважати іншим учасникам; уважно слухати того, хто говорить, 

задавати питання тільки після того, як він закінчив говорити 

3) Виявлення очікувань та потреб учасників 

а)  Якою є основна мета проходження даного тренінгу? (Чому прийшли на 

тренінг) 

в)  Який ви маєте досвід викладацької діяльності? (в якій країні, скільки часу, 

який розмір групи) 

* Можлива корекція постановки акцентів в плані подальшої роботи 

День 1. Частина 1. Навчально-вікова група «3-5 років» 

1. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 

3-5 років у В’єтнамі. 

-  діти не бажають займати організоване для них місце за партами та 

займають положення лежачи на підлозі/бігають по аудиторії 

- одна дитина не бажає слідувати уроку та намагається покинути аудиторію 

- одна чи кілька дітей дістають з портфеля різноманітну їжу та вживають її на 

уроці 

- дитина чи кілька дітей наспівують на уроці 

- діти торкаються одягу, речей та волосся викладача, намагаються обійняти, 

показують одне одному вчителя та обговорюють між собою 

- учні не вірять, що вчитель дійсно не розуміє їх мови і продовжують 

звертатися в’єтнамською 

- специфічні гігієнічні звички (чи їх відсутність) 
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2. Лекція, що висвітлює: 

А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «3-5 років» 

Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 

В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 

3. Список вправ та їх демонстрація 

- «Емоційні слова» 

- «Бомба» 

- Please! 

- Story-telling “Mommy bird Cooking rice Feeding kids» 

4. Перевірка засвоєння матеріалу.  

Учасники пропонують способи вирішення ситуацій, наданих перед лекцією, 

обговорення у групі найоптимальніших дій з огляду на культурні особливості. 

День 1. Частина 2. Навчально-вікова група «6-8 років» 

1. Розминка. Hockey-PockeyDance. Короткий танець-розминка для 

дітей віком 3-8 років. 

2. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 

6-8 років у В’єтнамі. 

- одна чи кілька дітей дістають з портфеля різноманітну їжу та вживають її на 

уроці 

- дитина чи кілька дітей наспівують на уроці 

- діти торкаються одягу, речей та волосся викладача, намагаються обійняти, 

показують одне одному вчителя та обговорюють між собою 

- учні пропонують вчителю замість уроку пограти з ними і їхню гру (футбол 

сандаліями наприклад)  

- учні не розуміють тієї чи іншої вправи і пояснити їх рідною мовою немає 

можливості 

- дитина (переважно хлопці) знімає на уроці одяг з себе  

- один чи кілька учнів постійно тримають пальці у себе в носі 

- сидять, тримаючи ноги на парті/на сусідній парті/на сусіді тощо 
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3. Лекція, що висвітлює: 

А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «6-8 років» 

Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 

В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 

 

4. Список вправ та їх демонстрація 

- Bingo! 

-«Покажи слово» 

- Пересядь, якщо ти… 

- «Емоційні слова» 

5. Перевірка засвоєння матеріалу.  

Учасники пропонують способи вирішення ситуацій, наданих перед лекцією, 

обговорення у групі найоптимальніших дій з огляду на культурні особливості. 
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День 2. Частина 1. Навчально-вікова група «9-11 років» 

1. Розминка. Один з учасників проводить навчально-ігрову активність 

(з вивчених напередодні або пропонує свою) 

2. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 

9-11 років у В’єтнамі. 

- одна чи кілька дітей дістають з портфеля різноманітну їжу та вживають її на 

уроці 

- діти торкаються одягу, речей та волосся викладача, намагаються обійняти, 

показують одне одному вчителя та обговорюють між собою 

- намагаються сфотографувати вчителя або зробити з ним селфі 

- мають суттєво невірно поставлену в’єтнамськими викладачами вимову і 

відмовляються її виправляти (варто зауважити, що поставити правильну 

англійську вимову навіть з початкового рівня вєтнамським студентам 

надзвичайно важко через суттєві фонетичні відмінності у мовах) 

- просять заспівати на уроці вчителя або співають/питають дозволу співати 

самі 

- розпитують про особистість та уподобання викладача на зразок анкетування 

чи інтерв’ю 

- приносять з вулиці тварин, комах в аудиторію, лякаючи частину інших 

студентів/саму тварину/викладача 

3. Лекція, що висвітлює: 

А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «9-11 років» 

Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 

В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 

4. Список вправ та їх демонстрація 

- Емоційні слова 

- 1…10! (Цифри) 

- Гарячий стілець (Hotchair) 

- Пересядь, якщо ти… 
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5. Перевірка засвоєння матеріалу.  

Учасники пропонують способи вирішення ситуацій, наданих перед лекцією, 

обговорення у групі найоптимальніших дій з огляду на культурні особливості. 

Також, для наступного дня треба визначити учасників, що бажають 

проводити ігрові вправи перед початком лекцій. Якщо немає бажаючих, то тренер 

проводить одну з вправ, які було розглянуто напередодні. 

 

День 2. Частина 2. Навчально-вікова група «12-14 років» 

1. Розминка. Один з учасників проводить навчально-ігрову активність 

(з вивчених напередодні або пропонує свою) 

2. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 

12-14 років у В’єтнамі. 

- студенти приносять на урок різноманітну їжу та напої, відкрито вживають її 

на уроці 

- спізнюються на урок через чергу в кав’ярні, тримаючи в руках напій 

- обговорюють викладача між собою в’єтнамькою 

- намагаються сфотографувати вчителя або зробити з ним селфі 

- мають суттєво невірно поставлену в’єтнамськими викладачами вимову і 

відмовляються її виправляти (варто зауважити, що поставити правильну 

англійську вимову навіть з початкового рівня вєтнамським студентам 

надзвичайно важко через суттєві фонетичні відмінності у мовах) 

- просять заспівати на уроці вчителя або співають/питають дозволу співати 

самі 

- розпитують про особистість та уподобання викладача на зразок анкетування 

чи інтерв’ю 

Лекція, що висвітлює: 

А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «12-14 років» 

Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 

В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 
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3. Список вправ та їх демонстрація 

- Казки (Story-telling) 

- Брехня чи правда? (2 truths, 1 lie) 

- Знайти мафію (Find a killer) 

- Маски (Masks) 

 

4. Перевірка засвоєння матеріалу.  
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Перелік практичних вправ для застосування викладачами під час 

занять в умовах інформальної освіти 
Наведені методики ми рекомендуємо для роботи з дітьми та підлітками в умовах 

інформальної освіти. 

«Bingo!» 

Хід гри:  

Потрібний листок паперу зі списком слів або картинка з великою кількістю 

об’єктів чи предметів (можна на задану тему: фрукти, овочі, ситуація з людьми в 

певних обставинах, типу магазин, вулиця, кінотеатр тощо) або просто сторінка з 

підручника з аналогічним змістом. До дошки виходить одна дитина. *Право бути 

першим можна використовувати як заохочення чи винагороду або просто 

визначати випадковим способом. Вона обирає один з предметів/слів/об’єктів. 

Важливо! Дитина робить це мовчки, рукою вказуючи на картинку в руках 

вчителя. Вчитель тримає книгу/аркуш таким чином, щоб його було видно лише 

цьому учню і не видно іншим дітям. Коли слово загадане, діти піднімають руки, 

пробуючи вгадати слово. Одна спроба – одне слово. Спроб може бути необмежена 

кількість, поки слово не буде відгадане. Вчитель слідкує за тим, щоб всі діти 

брали участь і дає змогу діти відповідь повторно тільки після того як всі охочі 

отримали першу спробу. Коли загадане слово називає один з учасників, вчитель 

разом із ведучим учнем голосно промовляють «Бінго!» і той учасник, що вгадав 

слово, стає новим ведучим, виходить до вчителя і обирає своє слово. 

Психологічний вплив: 

Ця гра дуже ефективна на перших стадіях роботи з учнями. Вона дає змогу 

кожній дитині підняти руку та заговорити на весь клас в умовах, де кожен з дітей 

має змогу безпечно пробувати нові слова та помилятись безліч разів. Спроб 

багато, всі навколо піднімають руки та постійно пропонують нові варіанти і 

навіть сором’язлива дитина бачить, що нічого страшного у помилці немає. Це 

поступово знижує тривожність учнів та страх сказати будь-що неправильно перед 

вчителем чи однокласниками.  До того ж, з часом, діти усвідомлюють, що виграє 
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(тобто вгадує слово) саме той учасник, який пробує найбільшу кількість разів, що 

дає дітям початкові уявлення про те, що не справляється із завданнями лише той, 

хто зовсім не намагається. Також це допомагає перебороти страх говорити на 

групу та виходити до дошки.  

Навчальний зміст гри у тому, що постійно повторюючи слова та 

сприймаючи їх на слух, діти запам’ятовують правильну вимову. Тут дуже 

важливо, щоб вчитель «приймав» відповідь як правильну, тільки у випадку 

правильної вимови слова. У молодших групах, якщо дитина вгадала, але не 

правильно вимовила слово, можна показати їй правильну вимову та попросити 

повторити за вчителем і тільки після успішного повтору зараховувати перемогу. 

Коли контакт вчителя з учнями та групи між собою налагоджений, можна 

переходити до схожої за навчальним змістом вправи, але більш глибокої за 

психологічним.  

 

«Покажи слово» 

Хід гри: 

Початковий принцип той самий, що в «Бінго»: учень виходить і обирає 

слово. Але тепер йому потрібно показати значення цього слова групі за 

допомогою рухів тіла, жестів, міміки. Той учасник, який підняв руку першим, має 

право першої спроби. Той учасник, який вгадав слово, стає наступним ведучим. В 

більш складній версії вчитель сам задає слово, яке буде показувати ведучий.  

Психологічний вплив: 

Дитина за допомогою початкової акторської гри, пантоміми розкривається, 

відчуває у просторі себе та своє тіло, їй стає легше взаємодіяти з аудиторією, вона 

пробує нові ролі. До того ж, зазвичай, гра проходить досить шумно та весело, і 

ведучий, і учасники багато сміються, дивуються, галасують та виражають свої 

емоції. Ця гра сприяє легкості вираження емоцій у групі. 
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«Емоційні слова» 

Хід гри: 

Вчитель пропонує учням назвати всі емоції, які вони знають. Під диктовку 

учнів він пише їх на дошці. Таким чином ми перевіряємо знання назв емоцій та їх 

відповідні назви іноземною мовою. 

Потім вчитель разом з групою правильно вимовляє вголос назви емоцій. 

Наступне завдання полягає у тому, щоб вимовляти назву емоції разом з цим 

виражаючи мімікою та голосом її значення. Наприклад, гнів («anger»). Діти вся 

разом кривляться, гарчать, тупають ногою. Або сумнів – діти вимовляють слово з 

недовірливою інтонацією, поводять головою із сторони в сторону і т.д. Коли це 

завдання стає легким та звичним для більшості учасників, є третій етап. Будь-яка 

група слів до теми чергового уроку вимовляється із певною емоцією. Вчитель так 

само записує назви емоцій на дошці на початку. Потім діти називають перше 

слово з теми. Вчитель вказує на емоцію на дошці і учні повторюють те ж саме 

слово з вказаною емоцією. Можна вказувати емоції у довільному порядку, 

поступово піднімаючи швидкість їх зміни і, таким чином, тренуючи дітей легко і 

швидко управляти своєю емоційністю та давати їх вихід у безпечній та ігровій 

формі.  

Психологічний вплив: 

Гра створює веселу та довірливу атмосферу, в якій діти непомітно для себе 

отримують мовні та психологічні навички. Дуже важливо, щоб вчитель виконував 

вправу разом з учнями, на початкових порах експресивно демонструючи кожну 

емоцію, для того щоб допомогти дітям прикладом та разом з ними бути 

включеним у емоційну гру. 
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«Цифри» 

Хід гри: 

В грі бере участь до 10 учасників. Вони стоять або сидять у колі. Задача 

полягає у рахунку від 1 до 10 за певними умовами. Цифровий порядок лічби має 

бути збережений, але порядок учасників рахунку є довільним. Не можна рахувати 

по колу, проти чи за годинниковою стрілкою або іншим порядковим чином. Один 

учасник за один раз може назвати лише один порядковий номер. При цьому 

жодне спілкування, в тому числі жестами, мімікою, між учасниками заборонене. 

Якщо два учасники одночасно назвали номер, або порядок лічби порушився 

(будь-яким іншим словом чи номером замість того, що на черзі) відлік 

починається спочатку. Так потрібно дорахувати до 10. Той учасник, що 

промовить цифру 10, є переможцем раунду і має певний привілей. Він задає 

«правило» для наступного раунду. Тобто, він має замінити будь-яку цифру з 

порядку на свій варіант. Це може бути слово, дія, рух, вигук, або емоційне 

забарвлення. Наприклад, потрібно сказати цифру 5, виражаючи здивування або 

тупнути ногою замість цифри 9. Раунд починається знову, тепер із заданим новим 

«правилом». Якщо хтось порушує це правило, відлік вважається зламаним і 

починається знову. Тим часом другий учасник або той самий можуть знов досягти 

привілею, назвавши номер 10 у рахунку. Тоді задається ще одне правило за тим 

самим принципом і додається до відліку в наступному раунді разом з уже 

створеним. Змінювати правило минулого учасника в якості свого дозволяється. 

Гра триває доти, доки всі цифри не будуть замінені багато разів і азарт учасників 

не вщухне.  

Психологічний вплив: 

Секрет гри полягає у тому, щоб «пропустити вперед іншого». Спочатку діти 

починають швидко наперебій вигукувати цифри і систематично програють. Тоді 

вони починають робити це повільніше, роздивляючись одне одного і ніби 

«домовляючись очима» або просто намагаючись «відчути момент». Таким чином, 

вони дають змогу іншим назвати слово перш ніж говорити самим і це укріплює 

шанси всіх учасників на виграш. Другим складним моментом у грі є назва 
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фінальної цифри 10. Кожен намагається зробити це першим і спочатку не 

виходить в жодного. Проте коли кожен приймає рішення поступитися на користь 

іншого, всі разом учасники досягають успіху. Це дає змогу відчути командну 

перемогу, навіть якщо для цього потрібно було поступитися індивідуальною, 

розвиває певне «комунікативне відчуття» та увагу до навколишніх у спілкуванні, 

а також, розвиває емоційний інтелект. Особливо якщо частіше додавати у версію 

емоцій або зробити умову емоційно забарвлювати будь-яке нове «правило». До 

того ж, вправа є дуже хорошим тренажером уваги, адже постійно треба тримати в 

голові нові правила рахунку та слідкувати за ним. І, звісно ж, відбувається 

тренування лінгвістичних навичок, зокрема, вимови і розуміння інструкцій 

іноземною мовою.  

 

«Бомба» 

Хід гри: 

Для гри викликається до 10 учасників. Якщо є більша кількість учасників, 

вони лишаються глядачами та «звуковою допомогою». Коли бомба має 

«вибухати», вони всі разом вигукують звук вибуху максимально експресивно. Це 

породжує додатковий азарт гри як у глядачів, так і в учасників. 

Вчитель малює на дошці бомбу (ядро з запалом) і домальовує довгу мотузку 

запалу і вогник на кінці. Учасникам задається слово чи словосполучення, яке 

важко їм дається у вимові. Тоді вони стають у коло і один з них отримує у руки 

маленький м’ячик (будь-який предмет, що легко тримати у руці), який гратиме 

роль бомби. За командою вчителя учасники по колу передають предмет, при 

цьому вимовляючи слово. Вчитель тим часом повільно веде рукою по 

намальованому запалу, витираючи його (запал горить), при цьому контролюючи 

правильність вимови. Важливо! «Бомбу» можна передати лише при умові 

правильної вимови слова. Якщо учень помилився, вчитель не дозволяє йому 

передати «вибухівку» доти, доки учень не зможе правильно вимовити задане 

слово. Атмосфера напружується, спортивний азарт глядачів та учасників зростає, 

глядачі починають відчувати спортивний азарт і коли запал доходить кінця, дуже 
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емоційно разом кричать «Бууууууум!». Учасник, у якого в цей момент 

знаходилася «бомба», вибуває з гри та сідає до глядачів. Гра продовжується. 

Слово чи словосполучення змінюється кожний раунд, зростаючи у складності. В 

фіналі лишається тільки один учасник, який і стає переможцем. Якщо група 

велика, можна провести своєрідний турнір, провівши серію ігор та  фінал між 

переможцями кожної гри.  

Психологічний вплив: 

В нашій модифікації для розвитку емоційного інтелекту ми додали правило, 

за яким кожен раунд проводиться з відповідною емоцією і учаснику потрібно не 

лише правильно вимовити слово, а й правильно зобразити емоцію. Варто 

зауважити, що ця версія призначена для групи, учасники якої вже досить 

спрацьовані між собою та з конкретним викладачем, мають досвід лінгвістичних 

та психологічних ігор, а також ігор на розвиток емоційного інтелекту. 

 

«Please» 

Хід гри: 

Діти стають перед вчителем. Він дає їм прості команди на зразок «Підніміть 

руки в гору», «Стрибайте», «Плескайте в долоні». Вони мають виконувати 

команди. Проте, є одна умова. Команду слід виконувати лише тоді, коли вчитель 

додає до неї слово «Please» (Будь ласка). Якщо учасник виконав команду без 

додатку «Please» або не виконав, коли «Please» прозвучав, він вибуває. І так доти, 

поки не лишається один переможець. Він може стати новим ведучим. 

В молодших групах можна проводити гру без вибування гравців або надавати 

шанси у вигляді «життів» (на зразок комп’ютерних ігор). Наприклад, у кожного є 

по два «життя», тобто два права на помилку, використавши яких він вибуває. 

Психологічний вплив: 

Окрім очевидної вправи для фізичної розминки, а також вивчення команд та 

рухів іноземною мовою є певний психологічний зміст. Зокрема, важливість 

ввічливого спілкування. Досить часто, молодшим дітям психологічно важко 

проговорювати слова ввічливості, подяки, вибачення і ця проста вправа дуже 
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легко привчає дитину до слова «будь ласка», перетворюючи його із 

комунікативно складного у звичне, знайоме та легко вживане у спілкуванні.  

   

  «Зміни стілець» («Changechair») 

  Хід гри: 

  Стільці у класі необхідно поставити у коло (повинно бути на 1 стілець 

менше, ніж учнів). Ведучий (на першому рацнді це може бути вчитель) повинен 

закінчити речення «Пересядь, якщо ти…», і назвати характерну ознаку 

(«…дівчинка/хлопець/любиш істи фрукти/маєш червону футболку тощо»). Ті, хто 

відповідає названій ознаці, мають змінити стілець, на якому вони сидять. 

Наприклад, «Пересядь, якщо ти бачив море». Всі, хто бачив море, повинні 

пересісти. 

Психологічний вплив: 

  Гра чудово тренує сприймання на слух з лінгвістичної точки зору, є 

відмінною розминкою, дозволяє студентам сміливо виявляти емоції, зменшує 

емоційну напругу, дозволяє всім учасникам брати учать на рівних умовах, 

розкриває особистісно студентів одне перед одним та і цілому сприяє ефективній 

соціалізації – чим більше студенти грають у цю гри, тим більше знайомляться 

одне з одним та сприймають одне одного за членів своєї референтної групи. 

 

«Гарячий стілець» («Hotchair») 

Хід гри: 

Залежно від розміру класу формується 2-4 команди. Представник (капітан) 

від кожної команди сідає на стілець, навпроти своєї команди. За спинами 

капітанів вчитель пише або показує слово. Команда повинна пояснити це слово 

капітану не вимовляючи ні звуку. Отримує бали та виграє та команда, капітан якої 

першим правильно назвав слово. 

Психологічний вплив: 

Розвиток групової взаємодії, самооцінки внаслідок принесення своїй групі 

виграшних балів, соціалізації. 
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«Брехня чи правда?» («2 truths, 1 lie») 

Хід гри: 

Кожний учень пише три речення, що описують його. Два мають бути 

фактами, а одне – вигадане, неправдиве. Задачею класу є відгадати, які визнчення 

є правдивими.  

Психологічний вплив: 

Гра допомагає згуртувати колектив, викликає цікавість у дітей одне до 

одного. До того ж, тренує вміння фантазувати та розпізнавати брехню, що є 

важливою навичкою соціалізації та підвищує емоційний інтелект. 

 

«Знайти мафію!» («Find a killer») 

Хід гри: 

Всі учні заплющують очі. Вчитель проходить між ними і торкається одного 

з учнів. Він – мафія, але це відомо тільки йому та вчителю. Коли група відкриває 

очі, їх задачею є знайти, хто з них мафія. Вони можуть виявити правду, задаючи 

питання вчителю, проте кількість питань обмежена лише трьома. Тому класу 

необхідно домовитися між собою та задати максимально влучні та змістовні 

запитання. 

Психологічний вплив: 

Гра на встановлення емоційного контакту в групі та розвиток ефективної 

взаємодії. 

 

«Історії» 

Сторітелінг є дуже важливим інструментом життєвого психологічного та 

пізнавального розвитку. Так чи інакше, всі ми стикаємося з історіями, вигадуємо 

їх, бачимо у мистецтві, чуємо від інших людей. Існує думка, що і себе кожна 

людина сприймає як певну історію, яка постійно доповнюється та переписується 

за рахунок досвіду, ставлення до себе, інших людей, зміни точку зору. Важко 

переоцінити ефективність роботи з історіями у педагогіці та психології. Нижче 
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наведені декілька прикладів ігор та вправ зі сторітелінгу, які поєднують у собі 

лінгвістично-пізнавальний та психологічно-розвиваючий зміст. 

 

«Казка» 

Хід гри: 

Дітям видаються невеликі за розміром аркуші паперу (Папір для нотаток 

чудово підійде) і ручки чи олівці для письма. На верхній частині листка кожному 

потрібно написати власну чи загальну назву персонажа. Це може бути будь-хто на 

розсуд учасника: тварина, персонаж мультфільму, відома особистість, один з 

учнів, вчитель тощо. Бажано писати слово так, щоб інші учасники не мали змоги 

його побачити. Після цього верхню частину аркуша потрібно загнути таким 

чином, щоб прикрити написане слово. Тепер папірці із загнутим верхом потрібно 

передати по колу всім учасникам. Таким чином вони змістилися на одного гравця. 

Після цього під загином аркуша від минулого учасника потрібно написати свою 

відповідь на наступне завдання. Наступне завдання: придумати назву місця 

знаходження. Парк, школа, Діснейленд тощо. Написати і також приховати свою 

відповідь, загнув ще трохи аркуша. Знову передати по колу. Знову відповісти на 

питання. І так доти, поки вчитель (ведучий) не задасть усі питання. Ось їх повний 

перелік:  

1. Хто? – назва чи ім’я персонажа. 

2. Де? – місце дії. 

3. Хто? - назва чи ім’я ще одного персонажа. 

4. Що робить? 

5. Предмет 

6. Дія 

7. Подія 

В кінці викладач збирає всі листочки і по черзі зачитує утворені «казки». 

Інша версія гри з історіями: 
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Гравці отримують картки з персонажами, місцями дії, предметами, почуттями, 

емоціями та фразами. 

Їм потрібно взяти довільно 7 карток та скласти з ними речення. Потім всім 

гравцям потрібно поєднати утворені речення у зв’язну історію. 

 

 «Ситуативна гра - Маски» (“Masks») 

Хід гри: 

Кожен тягне з мішка картку з «маскою-персонажем». Учасникам 

пропонуються ситуації, на які ті по черзі відповідають з позиції масок, інші 

учасники повинні відгадати, яка «маска» зараз на людині та обговорити переваги 

та недоліки цього типу поведінки. (маски людей: груба, підла, невпевнена, 

упевнена, вперта людина). Матеріал для друку карток. З однієї сторони назва 

маски, з іншої – орієнтовна стратегія поведінки. 

Маски:  

- Груба людина. Я кажу так, як я хочу. Думка і почуття іншого з цього приводу 

мене не цікавить. 

- Підла людина. Так-так, як скажете… (Все одно я зроблю так, як мені краще. Але 

мене не повинні в цьому запідозрити) 

- Невпевнена людина (не плутати з ввічливою). Навіть не знаю, що можна 

зробити в цій ситуації. Такого в мене ще не було, і мене не вчили, як треба діяти. 

У випадку, якщо я знаю як робити, а інші кажуть, що це не так, я краще зміню 

свою думку. 

- Впевнена людина. Чому ви вважаєте, що це не правильно? Я не заважаю (не 

зачіпаю) інших, тому маю право робити те, що вважаю за потрібне. Але якщо 

критика мене є справедливою, я зміню свою поведінку. Мені не потрібно нічого 

нікому доводити. Я знаю, що роблю та чого хочу. 

- Вперта людина. Так, бо я так хочу. Ну то й що, що я так не хочу? Я все одно це 

буду робити. 
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Ситуації: оголошуються перед всієї групою. 

1) 2 людини. Ви сидите за партою та про щось пліткуєте. Раптом голосно над 

чимось смієтеся. Вчитель підіймає Вас та каже йти до класного керівника. 

2) 3 людини. Разом з 2 друзями ти виконуєш групове завдання з хімії «Побутова 

хімія домашнього виробництва». Ніхто ще не готувався, а на дворі пізній вечір. 

Зараз ви спілкуєтесь по телефону (або зібрались у дворі). 

3) 2 людина (інші учасники грають «чергу»). Ти стоїш у черзі до лікаря вже 20 

хвилин, і тут якийсь чоловік, щось незрозуміло пояснюючи, намагається: 

а. стати прямо перед тобою 

б. стати через 2-3 людини перед тобою 

4) 1 людина. Тобі подобається дівчина (хлопець), який очевидно подобається 

твоєму другу (подрузі). Але вас ще не знайомили. Ви хочете піти з нею (ним) на 

побачення.  
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