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Передмова

Шановні читачі!
Пропонуємо Вашій увазі навчально-методичний посібник «Вчимося самостійності», 

що покликаний допомогти спеціалістам соціальної сфери та представникам громадських 
організацій у роботі з соціальної інтеграції та працевлаштування вразливих категорій 
молоді, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розробка та видання навчально-методичного посібника є одним з компонентів 
проекту «Кожен має право на працю: партнерство заради покращення можливостей 
працевлаштування соціальних сиріт», розпочатого у 2010 році Фондом Східна Європа. 
Проект, що фінансується Всесвітнім Дитячим Фондом (WCF) та Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) через Фонд Євразія, має на меті сприяння соціальній 
інтеграції молодих людей, позбавлених батьківської опіки.

В Україні проживає близько 100 000 дітей, позбавлених батьківської опіки1. Вирушаючи 
у самостійне доросле життя, більшість з них складно адаптується в суспільстві та 
має проблеми із влаштуванням на роботу. Звичайно, факторів, що спричиняють ці 
проблеми, багато, однак основими є: недостатня поінформованість про власні права та 
пільги, занижена мотивація, обмежений доступ до потрібної інформації. Крім того, діти, 
позбавлені батьківської опіки, зустрічаються з проблемами, пов’язаними з організацією 
побуту, харчування, створенням сім’ї, плануванням кар’єри тощо. Розпочинаючи 
самостійне життя та не маючи достатнього життєвого досвіду, вони часто виявляються 
не готовими до вирішення таких проблем. 

Метою навчально-методичного посібника «Вчимося самостійності» є допомога 
спеціалістам, які працюють з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, у навчанні цієї категорії дітей, наданні методичних рекомендацій та 
презентації конкретних тренінгових модулів, спрямованих на розвиток вмінь та навичок, 
життєвих компетенцій, необхідних для благополучного самостійного життя. 

Запропонована авторами програма тренінгових занять є практичним інструментом 
в руках тренерів, які ще до виходу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, із навчального закладу, допоможуть здобути необхідні для подальшого 
самостійного життя знання, вміння та навички.

Фонд Східна Європа висловлює щиру вдячність Всесвітньому Дитячому Фонду, 
авторському колективу, який працював над цим посібником, редактору, рецензентам та 
партнерам у Житомирській області.

Ми впевнені, що молоді люди, які зустрілися з «дорослими проблемами» змалечку, 
беручи участь у пропонованих тренінгових заняттях, зможуть краще пізнати себе та 
розкрити свій потенціал, стануть впевненішими та самостійнішими, створять власну 
модель незалежного успішного життя.

 
Бажаємо всім, хто працює в цій сфері, плідної роботи, натхнення та успіхів!

Віктор Лях, 
Виконавчий директор 

Фонду Східна Європа

1 www.ukrstat.gov.ua
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Вступ 
 

Шановні тренери!
Перехід до самостійного життя – важливий момент для будь-якої молодої людини. 

Діти і підлітки, що виховуються в установах державного піклування, є найбільш 
вразливими. Покидаючи інтернатні заклади і виходячи у самостійне життя, вони часто-
густо відчувають покинутість та непотрібність дорослому світу, зневірюються у власних 
силах й розгублюються перед майбутнім. 

Підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, що залишилися без 
батьківського піклування, завжди була гострою соціальною проблемою. Процес 
набуття навичок самостійності пов’язаний із серйозними стресами та переживаннями, 
супроводжується труднощами і не завжди проходить успішно. Причини виникнення 
труднощів входження дитини-сироти у систему соціальних відносин можуть бути 
абсолютно різними. Перш за все, вони пов’язані з неадекватним сприйняттям сиротами 
тих вимог, які пред’являє до них соціум. 

Нерідко проблеми полягають у тому, що діти-сироти та діти, позбавлені батьків-
ського піклування, не пристосовані до самостійного життя, мають замкнене коло 
спілкування і гіперопіку з боку працівників дитячих будинків та інтернатів. Залишаючи 
інтернатні заклади, випускники опиняються перед вибором життєвого шляху і повинні 
замислюватися про свою освіту і працевлаштування. Тому, як складеться самостійне 
життя випускників після закінчення інтернату, залежить від зусиль фахівців, що 
працюють з дітьми-сиротами та дітьми, що залишилися без піклування батьків. 

Вступаючи в доросле життя, перед випускниками інтернатних закладів постають 
проблеми відсутності житла, пошуку роботи, організації побуту, харчування, 
забезпечення себе прожитковим мінімумом, взаємодії з широким соціумом, організації 
вільного часу, отримання медичної допомоги, створення і збереження власної сім’ї тощо. 
Тому постає питання про надання підліткам, які залишились без сімейного оточення, 
необхідних знань та навичок шляхом спеціальної практичної підготовки. Фонд Східна 
Європа в рамках проекту «Кожен має право на працю: партнерство заради покращення 
можливостей працевлаштування соціальних сиріт» започаткував у 2010 році проведення 
серії тренінгів із працівниками соціальної сфери у галузі професійно-технічної освіти – 
тренерами тренінгових занять із дітьми-сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського 
піклування. У межах реалізації цього проекту й виникла ідея розробки даного навчально-
методичного посібника, орієнтованого на тренерів.

У підготовці посібника брали участь: Галустян Ю. (керівник авторського колективу, 
вступ, розділ 1, тренінгові модулі 4, 5), Каравай А. (розділ 1, тренінгові модулі 1, 2, 6), 
Кочарян А. (розділ 1, тренінгові модулі 5, 6, 7), Мельник Т. (тренінговий модуль 3). 
Авторський колектив представляє два розділи. Перший розділ присвячено практичним 
питанням проведення тренінгових занять. Тим, хто ніколи не проводив тренінги 
самостійно, доцільно починати з якомога уважнішого знайомства з матеріалами саме 
першого розділу. При плануванні кожного нового тренінгу тренер збагачує свої матеріали 
власним досвідом, набутим у ході практичної роботи. Тим, хто має значний досвід 
тренерської роботи, корисним буде огляд основних технік та вправ, зміст яких збагатить 
і урізноманітнить наявний методичний арсенал, допоможе пожвавити спілкування, 
підтримати й підвищити інтерес учасників тренінгу у складних навчальних ситуаціях. 

У другому розділі представлені тренінгові модулі із семи тем, які, на нашу думку, є 
вкрай важливими для соціалізації молоді, позбавленої батьківського піклування, у період 
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входження у самостійне життя. Авторський колектив обрав найбільш актуальні проблеми 
для висвітлення на тренінгових заняттях, а саме: «Навички спілкування», «Навички 
управління власним часом та фінансами», «Права людини», «Сім’я», «Здоровий спосіб 
життя», «Профорієнтація та працевлаштування» та «Безпека в Інтернеті». Структура 
кожного тренінгового модулю передбачає стислий виклад теоретичного матеріалу 
у вигляді міні-лекцій, різноманітних інтерактивних вправ для закріплення матеріалу 
(мозкові штурми, групові дискусії, рольові ігри тощо). У додатках Ви знайдете анкету для 
заповнення учасниками після завершення тренінгу, а також дві життєві історії вихованців 
(для прикладу того, як можна змінити життя на краще). 

З метою максимальної допомоги тренерам-початківцям, на деяких аспектах 
тренінгових модулів зроблено особливий наголос. Для зручності використання матеріалів 
пропонується диск, на якому знаходиться повний зміст даного навчально-методичного 
посібника. Крім того, на диску містяться відеоматеріали та презентації до тренінгових 
модулів, які пропонуються до використання під час проведення тренінгів. 

Сподіваємося, що проведення тренінгових занять допоможе молодим людям, які 
обирають власний життєвий шлях, стати частиною громади, у якій вони проживають, а 
Вам – сформувати в учасників тренінгу навички планування та уміння приймати рішення, 
виконувати взяті на себе зобов’язання та нести відповідальність за свої дії. Бажаємо Вам 
успіхів та плідної тренерської роботи!

   З повагою,
Галустян Ю. М.,  

керівник авторського колективу
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Розділ 1.

Практикум проведення 
тренінгів

1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Теорія має сенс лише тоді, коли вона допомагає нам на практи-
ці. Наступні розділи посібника складаються виключно із практич-
ної частини – готових тренінгових розробок. Підхід викладання 
сучасних інтерактивних тренінгових методик носить неформаль-
ний характер. Це не суха теорія. Теорію навіть можна порівняти 
з одягом – якщо светр пасує нам і за розміром, і за кольором, і за 
фасоном, то він і зігріє, і створить відповідний імідж.

Якщо ж наш светрик замалий, застарий чи просто не вписується в наш стиль, то краще 
б нам його і не вдягати. Тому, читаючи цей розділ про теоретичні засади роботи тренера, 
обов’язково подумки приміряйте цього светрика та погляньте на себе критичним оком у 
своє внутрішнє дзеркало. І якщо Вам наш светрик не пасуватиме, то шукайте свого. Але 
пам’ятайте, що голим теж ходити не можна, і що якийсь светрик все одно потрібний. 

Все це стосується і тренерської роботи – коли тренер будує та підкріплює свою 
роботу чіткими теоретичними засадами, то його робота автоматично стає зрозумілішою, 
прозорішою та якіснішою як для учасників та замовників тренінгу, так і для самого себе. 
При цьому кожен тренер (як і кожен педагог) сам обирає собі одну з багатьох концепцій, 
на якій будує свою роботу. Тобто, у цьому розділі ми пропонуємо вам одну з теоретичних 
концепцій тренерської роботи – концепцію, побудовану на понятті неформальної 
освіти. Звичайно, існують і інші, які варті уваги, але ми використовуємо саме цю. Тому 
пропонуємо її і Вам.

Що таке неформальна освіта?

З самої назви «неформальна освіта» можна здогадатися, що вона виникла та існує 
в певному протиставленні до формальної освіти. Тобто, якщо формальна освіта – це 
організована система освіти, яка має чітку ієрархію, офіційну та затверджену державою 
програму та підлягає обов’язковій сертифікації (середня школа, ВНЗ, професійно-
технічний навчальний заклад тощо), то неформальною освітою за логікою мають бути 
всі додаткові, «позашкільні» освітні пропозиції, які мають більш гнучку структуру як 
щодо змісту, так і форми. 

Але варто зауважити, що якщо формальну освіту визначено достатньо чітко, то з 
приводу неформальної освіти поки що не досягнуто цілковитої згоди. Це можна пояснити 
як відмінностями у традиціях неформальної освіти різних країн, так і відносною 
молодістю цього поняття. Така невизначеність призводить до обростання неформальної 
освіти некоректними трактуваннями та відвертими міфами. Хтось каже, що неформальна 
освіта взагалі не має будь-яких рамок чи структури, хтось навпаки намагається «загнати» 
заходи та інститути неформальної освіти у вузькі рамки сертифікації, а дехто навіть ховає 
за цим поняттям сумнівні непрофесійні психологічні або езотеричні практики.
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Корисна інформація «під олівець»

Тренеру-початківцю варто з самого початку ознайомитися з 
поняттям неформальної освіти та пам’ятати, що вона:
	має чіткі внутрішні принципи та певні рамки;
	дуже важко піддається сертифікації;
	не є і не може бути інструментом психотерапевтичної, релі гій-

ної чи езотеричної роботи.
Намагаючись розібратися у понятті неформальної освіти, варто звернутися до досвіду 

західних європейських колег, які над цим питанням працюють дещо довше та інтенсивніше. 
На європейському рівні більш-менш загально визнане визначення неформальної освіти 
розробили фахівці Ради Європи спільно з Європейською комісією2. 

У рамках проекту «Європейський центр знань про молодь» неформальна освіта 
розуміється як будь-яка організована поза межами формальної освіти освітня 
діяльність, яка доповнює формальну освіту, забезпечуючи освоєння тих умінь 
і навичок, які необхідні для соціально та економічно активного громадянина 
країни. Ця освітня діяльність є структурованою, має освітню мету, певні часові 
рамки, інфраструктурну підтримку і відбувається усвідомлено. Отримані знання, 
як правило, не сертифікуються, хоча це є можливим.

Корисна інформація «під олівець»

Тренер-початківець може взяти собі до уваги такі важливі пункти:
	неформальна освіта не протиставляє себе формальній освіті і не 

має на меті замінити формальну освіту, а тільки доповнює її;
	неформальна освіта часто працює у сфері соціальної, громад-

ської та економічної освіти громадян;
	неформальна освіта має певну інфраструктурну підтримку 

(спеціалізовані інститути і організації, а також теоретичні 
дослідження)3.

Для ще глибшого розуміння поняття3неформальної освіти часто допомагає її розгляд 
у системі з іншими «новими» типами та моделями освіти (Таблиця 1.1), а саме:

Таблиця 1.1. 
Порівняння формальної та неформальної форм освіти

Освіта протягом всього життя Неформальна освіта Позаформальна освіта
lifelong learning nonformal education informal education

отримання необхідних знань та 
життєвих навичок протягом всього 
життя (наприклад, освітні програми 
для пенсіонерів, жінок «35+» 
тощо). 

освоєння умінь і навичок, 
необхідних для соціально 
та економічно активного 
громадянина країни, поза 
формальною освітою.

(неусвідомлене) отримання 
знань та формування ціннос-
тей через часто неконтро-
льований потік інформації 
через ЗМІ, Інтернет тощо.

 
Ці нові моделі вже встигли стати важливими складовими сучасного освітнього простору. 

Таким чином, феномен освіти розширює сфери свого існування: межі між навчанням і вільним 
часом стають менш чіткими, з’являються нові комбінації роботи та навчання, вільний час 
інвестується в освоєння мов або знайомство з іншими країнами та культурами.

2 European Youth Knowledge Centre, ел. ресурс: www.youth-partnership.net/youthpartnership/glossary.html 
3 Рекомендація 1437 (2000) Парламентської асамблеї Ради Європи «Про неформальну освіту», ел. ресурс: Бюро 
інформації Ради Європи, http://www.coe.kiev.ua/docs/pace/rec1437(2000).html
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Звідки взялася неформальна освіта та навіщо вона потрібна?
Протягом останніх двадцяти років питання неформальної освіти стали дуже 

актуальними в багатьох країнах. Такий інтерес пов’язаний з цілою низкою змін4, які 
наразі відбуваються майже у всьому світі. 

На рівні економіки у результаті науково-технічної революції та зростання доходів 
населення, європейські суспільства з індустріальних перетворилися (або поступово 
перетворюються) на постіндустріальні суспільства знання, де домінуючим 
виробничим ресурсом є інформація. Тому саме компетентному використанню 
інформаційного ресурсу сьогодні відведена особлива роль в освіті молодого покоління.

Корисна інформація «під олівець»

Іншими словами, одним з основних завдань неформальної освіти 
є підготовка (молоді) до самостійного життя. У сучасних умовах 
формальна освіта поступово втрачає свою монополію, бо вона вже 
не може дати стовідсоткової гарантії інтеграції на ринку праці. 
Неформальна освіта, у свою чергу, потенційно є однією з тих сил, які 
пропонують додаткові альтернативні форми навчання і додатковий 
новий зміст, які можуть допомогти людям у пристосуванні до 
постійних трансформацій суспільства.

На рівні сучасного суспільного розвитку суспільство загалом стає все більш 
дуалістичним. З одного боку, пропагуються демократія і плюралізм, а з іншого – 
культивується національна самобутність та навіть певний догматизм у релігійних, 
сексуальних та ґендерних питаннях. Формальна освіта не завжди вчить молоде покоління 
способу існування в таких неоднозначних умовах і ще рідше формує компетенції, необхідні 
сучасному громадянину для гармонійного життя та комунікації в суспільстві. Тому в 
багатьох європейських державах неформальна освіта позиціонується, в першу чергу, у 
сфері громадянської освіти (так зване civic education/active citizenship education).

Корисна інформація «під олівець»

Як будувати суспільство, де є місце для всіх? Чому важливо приймати 
на себе (часткову) відповідальність за процеси, які відбуваються 
в суспільстві, і як це робити? Як бути громадянином не тільки де-
юре, але і де-факто? Ці та інші питання стали лейтмотивом програм 
неформальної освіти у Західній та Центральній Європі.

Через глобалізацію та інтенсифікацію міграції і поліетнічності цілої низки держав, 
європейські суспільства стають все більш полікультурними. Про етнічну та культурну 
гомогенність цільової аудиторії в освіті вже не може бути й мови. Як свідчать результати 
великих міжнаціональних досліджень якості формальної освіти (PISA, IGLU, TIMSS і т. д.), 
школи не завжди в змозі продуктивно використовувати таке різноманіття.

Корисна інформація «під олівець»

Тому для неформальної освіти відкривається ще одна додаткова та 
принципово нова ніша в напрямку сприяння мирної міжкультурної 
взаємодії, формування толерантного ставлення до «іншого» та 
подолання проявів ксенофобії. Саме ця ніша на сьогодні дуже активно 
використовується та розвивається цілою низкою держаних програм 
та проектів неурядових організацій у багатьох країнах світу.

Крім того, варто пам’ятати, що питання освіти – це завжди питання політичного 
характеру. Дебати та резолюції з розробки національних навчальних планів в 

4 Богдзевич А., Иванова О., Назина А., Степанов М. Тренер – группа – семинар: Другой путь образования молодежи. – 
Берлин: МитОст, 2009. – 138 с.
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останні роки буквально струшують освітню політику, наче землетрус – і така ситуація 
спостерігається в багатьох країнах. Рішення щодо навчальних програм та стратегічних 
напрямків розвитку формальної освіти часто приймаються вузьким колом людей без 
реального залучення думки громадськості.

Корисна інформація «під олівець»

Неформальна освіта, навпаки, пропонує більш гнучкий підхід 
до процесу освіти, забезпечуючи активну участь самих учнів у 
формуванні програм навчання, роблячи зміст навчання більш 
плюралістичним і таким, який повніше відповідає різноманіттю 
думок та поглядів всередині відповідного суспільства.

Таким чином, всі вищеназвані аспекти політичного, економічного та соціального 
розвитку суспільства ведуть до того, що неформальна освіта не тільки підтверджує своє 
право на існування в сучасному світі, але й поступово стає його невід’ємним регулятивним 
складником. При цьому ми хотіли б ще раз повторити нашу думку та наголосити на тому, 
що неформальна освіта не є панацеєю від усіх проблем та хвороб, і не може замінити 
інші типи освіти (у тому числі, формальну). Бо якщо формальна освіта створює «загальну 
базу», то неформальна освіта розвиває її, поглиблюючи компетентність у сферах, які 
становлять інтерес для тих, хто навчається. Крім цього, неформальна освіта формує 
ті вміння, які виходять за межі цілей формальної освітньої системи (вміння справлятися 
з проблемами і стресовими ситуаціями, вміння критично мислити та брати участь у 
суспільно-політичних процесах, вміння жити в умовах різноманіття і динамічних змін у 
суспільстві, вміння вчитися і т. д.).

Тому кожному тренеру варто пам’ятати, що неформальна освіта будується на основі 
формальної та підтримує її, але не має на меті усувати недоліки формальної освіти чи 
запропонувати новий підхід до освіти загалом.

На яких принципах будується неформальна освіта та на що варто 
звертати особливу увагу тренеру?

Як ми вже зазначали вище, неформальна освіта не є простором для необмеженої 
жодними рамками освітньої діяльності. Вона ґрунтується на принципах5, найважливішими 
з яких є наступні:
	«Вчитися в дії» – цей принцип означає отримання різних вмінь та навичок під час 

практичної діяльності. Саме тому в рамках неформальної освіти та різного роду тренінгів 
ми, в першу чергу, маємо справу з практичними вправами (наприклад, з роботою в групах 
чи з рольовими іграми), які потім спільно аналізуються та виводяться на теоретичний 
рівень.
	«Вчитися взаємодіяти» – цей принцип передбачає отримання практичних 

знань про відмінності, які існують між людьми, навчання роботі в команді та спонукання 
до співпраці з оточуючими. Саме тому в рамках тренінгових занять, які будуються на 
принципах неформальної освіти, ми особливу увагу звертаємо на роботу в малих групах 
та на якісну розробку і чітке виконання правил роботи в групі під час тренінгу.

Корисна інформація «під олівець»

Тренеру-початківцю важливо пам’ятати один з основних постулатів 
неформальної освіти – люди найбільш ефективно навчаються 
один в одного та в групах; індивідуальне навчання часто є формою 
навчання, яке направлене проти природи людини, та часто є менш 
дієвою та результативною.

5 Семиволос Н., Закревская С. Прозрачное образование в действии: Методическое пособие по развитию молодежной 
инициативы в сфере высшего образования с использованием методики неформального образования молодежи. – 
 Запорожье: Из-во «Акцент», 2010. – 80 с.
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	«Навчатися вчитися» – цей принцип передбачає отримання навичок пошуку 
інформації та її обробки, аналізу власного досвіду і виявлення індивідуальних освітніх 
цілей, а також здатність застосовувати все назване вище в різних життєвих ситуаціях.

Дуже часто навіть дорослі люди не вміють самостійно навчатися, та не розпізнають 
величезний потенціал нових важливих знань та вмінь в оточуючих, та в самих собі. Тому, 
в рамках своєї роботи, тренер теоретично наголошує важливість навчання один в одного, 
та практично спонукає учасників до такого навчання протягом всього тренінгу.

Корисна інформація «під олівець»

Тренеру-початківцю варто чітко усвідомлювати та керуватися 
у своїй роботі наступним принципом – не давати рибку, щоб 
нагодувати іншого, а вчити іншого користуватися вудочкою, щоб 
він зміг самостійно виловити рибку та зробити собі обід. Звичайно, 
тренер може і має іноді давати готові поради та інструкції до дії; але 
треба зважати, щоб таких було не забагато, і намагатися побудувати 
програму так, щоб учасники самостійно дійшли практичних 
висновків та відкрили для себе вже існуючу теорію.

Пам’ятаймо також про те, що незалежно від того, на яку тему ми плануємо чи 
проводимо тренінг, основним методом неформальної освіти є дослідження у широкому 
розумінні цього слова. Той, хто навчається, веде багатопланове дослідження (або 
пізнання) навколишнього світу, яке відбувається на декількох рівнях. Тобто одним 
з завдань тренера є створення умов, щоб це (зажди дуже індивідуальне) дослідження 
проходило якомога ефективніше на всіх необхідних рівнях. Що це означає?
	На когнітивному рівні той, хто навчається, освоює факти, встановлює логічні 

зв’язки, осмислює теорії і відбудовує ланцюжок комплексної взаємодії окремих феноменів. 
Тобто, кажучи дуже узагальнено, когнітивний рівень – це рівень мозку (ключові дієслова – 
дізнаватися, вивчати, аналізувати). Наприклад, перебуваючи на тренінгу з прав людини, 
учасник дізнається про основні конвенції з прав людини, про виміри дискримінації та 
моделі боротьби з нею.
	На практичному рівні той, хто навчається, намагається реалізувати власні ідеї 

та рішення, і тренує навички. Знову ж таки, дуже узагальнено практичний рівень можна 
порівняти з руками (ключові дієслова – спробувати, апробувати, програти на практиці). 
У нашому випадку учасник складає власне резюме, програє на практиці співбесіду.
	Афективний або чуттєвий рівень навчання передбачає усвідомлення 

емоцій і цінностей стосовно будь-якого питання (ключові дієслова – усвідомлювати, 
відчувати, поставити себе на місце іншого). У нашому випадку той, хто навчається, може 
сформулювати своє ставлення до шкідливих звичок, здорового способу життя.

Як ми вже зазначали на самому початку цього розділу, теорія має сенс лише у випадку 
можливості та ефективності її використання на практиці. Це особливо стосується 
основних принципів неформальної освіти, а також рівнів, на яких тренер працює 
з учасниками. Тому ми ще раз нагадуємо Вам про основну метафору цього розділу та 
пропонуємо Вам приміряти светрик перед Вашим внутрішнім дзеркалом. Чи пасує він 
Вам? Коли б саме Ви могли його одягати? Які з Ваших переваг він ще більше підкреслює 
та які з Ваших (тимчасових) недоліків він міг би приховати? Чи Вам зручно у ньому?. . 
Можливий шлях практичного використання принципів та рівнів неформальної освіти 
також наведено нижче – ознайомтеся з ним. Можливо, вони відкриють для Вас нові 
неочікувані можливості догляду за Вашим светриком та варіанти його комбінування з 
іншими частинами Вашого гардеробу.
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Корисна інформація «під олівець»
Тренеру-початківцю, як і досвідченому тренеру, ми радимо завжди 
звертати особливу увагу на вищеназвані принципи неформальної 
освіти та рівні її роботи. Тому, складаючи програму для свого тренінгу, 
критично продивіться її та дайте відповідь на наступні питання:
	Чи включає моя програма достатньо практичних вправ, з яких 

учасники мають вийти на теорію (вчитися в дії)? 
	Чи є в моїй програмі вправи для роботи в команді? 
	Чи не даю я учасникам забагато готових порад, і чи можна було 

в якихось моментах створити умови для того, щоб вони самі 
дійшли до власних висновків?

	Чи збираюсь я працювати лише на когнітивному рівні (рівні 
розуміння) та чи включає моя програма також афективний 
рівень (вправи на сенсибілізацію) і практичний рівень (вправи 
на трансфер отриманих знань на практику)?

Які ролі мають той, хто навчає, та той, хто навчається? Що таке 
симетричність ролей?

Неформальна освіта цілою низкою аспектів відрізняється від освіти формальної. 
Зокрема, у неформальній освіті не діє система ролей, характерна для формального 
сектора, а саме «вчитель-учень» або «вихователь-вихованець». У вищенаведених поняттях 
занадто сильні статусні та рольові значення: «учитель» – той, хто вчить, «вихованець» – 
той, кого виховують. 

На відміну від таких чітких визначень, неформальна освіта оперує більш м’якими і, 
в певному сенсі, менш однозначними поняттями. Замість слів «учень» або «вихованець» 
використовується термін учасник – той, хто бере участь в освітньому процесі. При 
цьому мається на увазі, що брати участь можна в різних ролях, незалежно від статусу. 
Учасник може бути за різних обставин учнем, учителем, незалежним експертом, 
дослідником. А вчителя в дискурсі неформальної освіти заміняє тренер, модератор 
або фасилітатор6.

Тренер – це людина, яка веде тренінг, створюючи умови для ефективного навчання в 
групі, надаючи учасникам певні конкретні знання та, в окремих випадках, коректно 
виражаючи власну позицію стосовно теми тренінгу. При цьому, тренер є особою, 
обізнаною в тематиці тренінгу, але не обов’язково експертом в цій темі (тренер, 
у першу чергу, відповідає за методичну форму, а для більш глибокого змістовного 
наповнення тренер може на окремі модулі запрошувати експертів, які, у свою чергу, 
не мають бути досвідченими у сфері неформальної освіти).
У тих випадках, коли тренер веде дискусію чи диспут в групі учасників, він стає 
модератором (від лат. moderor – стримую), тобто нейтральною особою, що керує 
процесом дискусії, направляє та систематизує аспекти, які обговорюються, але не 
виражає власної думки та не пристає на бік жодної зі сторін.
Роль модератора є досить близькою до ролі фасилітатора (від англ. facilitate – 
сприяти) – особи, завданням якої є організація групової діяльності, слідкування 
за груповою динамікою та за регламентом тренінгу, а також сприяння створенню 
оптимальних умов для навчання. Тобто, фасилітатор безпосередньо не дає нових знань, 
а створює ідеальні умови для того, щоб учасники самостійно дійшли до цих знань.

Принципово важливим є те, що, не дивлячись на поточну роль того, хто навчає 
(тренер, модератор чи фасилітатор), його роль у процесі навчання є симетричною до 
ролі учасника. Іншими словами, позиціонування тренера на більш вищому щаблі в системі 

6 Богдзевич А., Иванова О., Назина А., Степанов М. Тренер – группа – семинар: Другой путь образования молодежи. – 
Берлин: МитОст, 2009. – 138 с.
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ієрархії майже відсутнє. І це є логічним, адже головна та найосновніша ціль тренера 
полягає не в передачі знань, а в створенні і підтримці умов, які сприяють оптимізації 
процесу навчання, а це може бути можливим лише за максимальної взаємної довіри та 
рівності між тренером і учасником.

Крім того, такі довіра та рівноправ’я є необхідними передумовами для того, щоб учасники 
могли досягти в рамках тренінгу однієї з найважливіших цілей, а саме індивідуальних 
відкриттів. Відкриття, які відбуваються в процесі взаємодії кожного учасника з групою на 
вищезгаданих трьох рівнях (когнітивному, афективному та практичному), є дуже важливим 
елементом неформальної освіти. Ці відкриття можуть бути пов’язані як зі спостереженнями за 
самим собою та іншими учасниками, так і з аналізом власних дій або, навпаки, бездіяльності. 
Такі відкриття формулюються, як правило, у дискусіях, в яких стикаються різні ціннісні 
орієнтації та різні розуміння одного і того ж феномена (саме тому дискусії та рефлексія в 
пленумі після проведення практичних вправ є такими важливими і не мають виконуватися 
виключно формально та занадто стисло). Учасник може робити такі відкриття, коли бачить, 
що його глибокі переконання не працюють на практиці. 

Але є одна умова для того, щоб подібні відкриття траплялися – необхідна мінімальна 
відкритість учасника, як мінімум, до гіпотетичної відмови від власної позиції. Якщо 
це присутнє, то неформальна освіта дає можливість пошуку, відкриттів, помилок і 
переосмислення власної позиції на основі особистого досвіду та аналізу того, що сталося 
в безпечних умовах, які створюються на тренінгу. Якщо це (ще) не присутнє, то часто 
максимум, що може зробити тренер – це, за можливості, сенсибілізувати такого учасника, 
але не вести його у тому напрямку, в якому учасник (ще) не готовий або не хоче йти.

Корисна інформація «під олівець»

Як тренеру-початківцю, так і досвідченому тренеру потрібна 
мудрість, щоб розуміти та приймати те, чого він може досягти 
з певною групою чи певним учасником, а що є на даному етапі 
неможливим. Пам’ятаєте про Маленького Принца, який казав, 
що ми відповідальні за тих, кого ми приручили? Так і тренер має 
давати учасникам тільки стільки знань, та сенсибілізувати їх рівно 
настільки, наскільки учасник зможе самостійно розібратися зі своїми 
відкриттями та адекватно обробити їх після закінчення тренінгу.

Таким чином, неформальна освіта, історія її виникнення та розвитку, а також основні 
принципи та рівні роботи в рамках неформальних освітніх заходів, пропонують як 
тренерам-початківцям, так і більш досвідченим тренерам, цілу низку постулатів та 
моделей, які можна випробовувати на власному досвіді. 

Неформальна освіта, з одного боку, створює умови для індивідуальних досліджень 
на когнітивному, афективному та практичному рівнях, і спрямована на створення умов 
для індивідуальних відкриттів. Це передбачає усвідомлення або зміну своєї позиції з 
певного питання, освоєння низки навичок та засвоєння нової інформації. З іншого боку, 
критичне дослідження оточення та індивідуальні відкриття неможливі поза рамками 
соціального контексту, комунікації з іншими учасниками освітнього процесу. Саме в 
дискусіях та груповій роботі з’являються нові ідеї і думки, протиставляються позиції, 
ведуться суперечки, шукаються нові підходи і рішення, перевіряється доцільність тієї чи 
іншої думки. 

Підвищенню тренерської ефективності та розвитку навичок міжособистісного 
спілкування сприяє дотримання певних правил. Ми поділяємо точку зору деяких авторів7, 
які пропонують наступні рекомендації: 

7 Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді // Авт. кол.: Левін Р., Бевз Г., Глав-
ник О., Яременко О. – К., 2004. – 168 с.
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Будьте самим собою – спроби наслідувати когось іншого виглядатимуть нещирими 
або штучними. Застосовуйте ефективні методи викладання, запозичені в інших, але 
застосовуйте їх у своєму власному стилі.

Створіть атмосферу взаємоповаги. Підтверджуйте цінність знань і досвіду дорослих 
слухачів та їх можливий внесок у заняття.

Намагайтесь персоналізувати свої стосунки з учасниками, знайомлячись з ними 
ближче. Звертайтесь до учасників по іменах, указаних на бейджиках. Звертайтесь до 
них на ім’я, вітаючись зранку, а також спілкуйтеся з ними під час перерви.

Реагуйте на невербальні сигнали своїх слухачів – чи не свідчить їх вираз обличчя про 
нерозуміння або незгоду? Якщо так, вирішуйте проблему, звертаючись безпосередньо 
до людини, яка щось не розуміє (або до всієї групи, якщо кілька учасників потребують 
пояснень чи мають запитання). Можливо, учасники втомилися і потребують перерви? 
Діагностуйте цю ситуацію. Якщо так, повідомте, що заняття буде закінчено за п’ять 
хвилин (якщо це відповідає регламенту) або зробіть коротку перерву; проведіть кілька 
вправ, аби учасники могли відпочити і переключитися.

Відведіть час для запитань, і поставтеся до них з належною повагою. Якщо Ви 
відповідатимете різко, поглядаючи на годинник і вживаючи зауваження на зразок  
«Я не знаю, як це сказати простіше», «Як я вже казав» тощо, тим самим руйнуватимете 
позитивне навчальне середовище. Якщо додаткові пояснення потрібні лише одному-
двом учасникам, запропонуйте їм зустрітися пізніше.

Уникайте ненормативної лексики і жартів. Намагайтеся заздалегідь визначити 
потенційно делікатні моменти і, за можливістю, уникайте їх.

Говоріть змістовно, ґендерно нейтральною мовою.

Ніколи не сперечайтеся з учасниками, оскільки невдоволення одного з них може 
поширитися й на інших. Існує декілька корисних фраз, що допомагають у потрібний 
момент розрядити ситуацію, наприклад, «Як показує мій досвід» (з особистим досвідом 
важко сперечатися), «Я так розумію, що це – Ваша особиста думка», «Я згоден, що 
можуть існувати винятки, наприклад…» тощо. Запропонуйте обговорити гострі 
моменти у приватній розмові з учасником, який намагається Вам заперечити.

Будьте дипломатичним, реагуючи на поведінку, яка викликає у Вас невдоволення. 
Наприклад, якщо один з учасників намагається нав’язати свою думку іншим, можна 
запросити учасників висловити свої думки. Учасникові, який відхиляється від 
теми обговорення, можна сказати: «Вибачте, що перериваю, але мені здається, ми 
відхилилися від теми. Ми ще не завершили обговорення» тощо. У деяких випадках, 
якщо поведінка надто деструктивна або неадекватна, необхідно поговорити з 
учасником особисто.

Виявляйте професіоналізм, будьте добре підготовлені, приходьте на заняття вчасно, 
проводьте їх організовано, використовуючи якісні матеріали. 

Будьте відкритим у спілкуванні зі слухачами під час занять у складі малих груп, 
у особистих розмовах під час перерв, перед початком та після завершення занять. 
Реагуйте на зауваження та запитання.

Зберігайте почуття гумору, терпіння, будьте гнучким та винахідливим.
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1.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

Інтерактивне (англ. interaction – взаємодія) навчання (відкритість 
до спілкування) – це в першу чергу діалогове навчання, у ході 
якого здійснюється взаємодія тренера та учасника тренінгу. Саме 
до інтерактивної форми навчання належить тренінг, у процесі 
якого вміло поєднуються пасивні, активні та інтерактивні методи 
навчання.

Тренінг (англ. training від to train – навчати, виховувати) – це організаційна форма 
навчально-виховної роботи, яка, спираючись на досвід і знання її учасників, забезпечує 
ефективне використання різних педагогічних методів, зокрема, інтерактивних, за рахунок 
створення позитивної атмосфери в групі, та спрямовується на отримання сформованих 
навичок і життєвих компетенцій. 

У широкому значенні тренінг – це:
− пізнання себе і навколишнього світу;
− зміна «Я» через спілкування;
− спілкування в довірливій атмосфері і неформальній обстановці;
− ефективна форма роботи для засвоєння знань;
− інструмент для формування вмінь і навичок.
Загальна мета тренінгових занять, які пропонуються у даному навчально-

методичному посібнику – підвищити компетентінсть у галузі комунікації, захисту прав, 
організації побуту та дозвілля, планування життєвих перспектив дітей-сиріт та дітей, які 
залишились без батьківського піклування.

Для досягнення цієї мети під час тренінгу учасники:
	отримають необхідні знання, уміння та навички;
	практично оволодіють необхідними навичками;
	розвинуть у себе мотиваційні установки, що визначають поведінку в спілкуванні;
	сформують у себе необхідні життєві компетенції.
Люди ефективніше засвоюють матеріал, якщо відчувають цілісне значення своїх 

власних знань та досвіду, й мають змогу поділитися ними в комфортному середовищі. 
Саме ці умови створює тренінг.

Програма тренінгу повинна бути побудована таким чином, щоб надана інформація 
закріплялась практичними справами. Різноманітність методів, що використовуються 
в тренінгах, пояснюється особливостями сприйняття людини. Почнемо з того, що 
мозок людини отримує та переробляє, тобто усвідомлює, інформацію у певний спосіб. 
Спочатку людина переймає ДОСВІД у вигляді теоретичної інформації. Далі наводиться 
ПРИКЛАД використання даного досвіду – на підтвердження наданої інформації. 
Наступний крок – ЗАСТОСУВАННЯ людиною отриманого досвіду шляхом вирішення 
власної проблеми (з його використанням). Далі йде УЗАГАЛЬНЕННЯ – це коли людина 
окреслює коло проблем, які можуть бути вирішені через застосування отриманого 
досвіду.

Отже, кожен з блоків інформації подається за такою схемою:

Досвід Приклад Застосування Узагальнення
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Корисна інформація «під олівець»

Тренінг як форма організації процесу навчання має свої особливості:
	стабільна група учасників;
	наявність певних принципів групової роботи;
	існування організаційних умов, за яких проходить тренінг;
	використання інтерактивних методів роботи із застосуванням 

різноманітних методик;
	обов’язкове використання особистого життєвого досвіду та 

знань учасників.

Тренінг має свої атрибути8

Атрибут (від лат. attributum – додане) – істотна ознака, властивість чого-небудь; 
ознака або предмет, які становлять характерну прикмету когось чи чогось.

До атрибутів тренінгу належать:
1. тренінгова група;
2. тривалість;
3. тренінгове коло; 
4. правила групи;
5. тренер;
6. матеріальне забезпечення;
7. методи;
8. структура.

Розглянемо їх детальніше. 
1. Тренінгова група – це спеціально створена група, учасники якої за сприяння 

тренера включаються в інтенсивне спілкування, спрямоване на досягнення визначеної 
мети та вирішення поставлених завдань. Тренінгова група зазвичай включає 15-20 осіб. 
Така кількість учасників дозволяє оптимально використати час та ефективно проводити 
навчання.

2. За тривалістю тренінгові заняття можуть бути різними: від 1,5–3-х годин 
(2–4 академічні години, тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох днів поспіль. За 
тривалістю найбільш вдалою формою групової роботи є марафон, тобто проведення 
занять тривалістю 6–8 годин щоденно протягом кількох днів. За такої форми роботи 
передбачається велика обідня перерва (не менше години) та дві перерви по 15–30 
хвилин через кожні 1,5–2 години роботи. Під час коротких перерв учасникам доцільно 
запропонувати напої (чай, каву, воду, соки тощо), можна й легку їжу (бутерброди, цукерки, 
печиво тощо). Вважається, що такої тривалості перерви достатньо для відновлення сил 
учасників. 

3. Тренінгове коло передбачає, що робочі місця для учасників у приміщенні можуть 
бути розташовані по-різному, але доцільно уникати «аудиторного» та «шкільного» стилів. 
Добре, коли стільці для учасників розташовуються півколом, – це сприяє створенню 
неформальної атмосфери, забезпечує можливість кожному бачити всіх учасників тренінгу, 
підкреслює рівнозначність позицій усіх учасників. Це сприяє створенню атмосфери 

8 Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді // Авт. кол.: Левін Р., Бевз Г., Глав-
ник О., Яременко О. – К., 2004. – 168 с.
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відкритості, розвитку довіри, уваги та інтересу учасників один до одного. Необхідно 
врахувати освітленість приміщення (не дуже приємно бути учасником тренінгу в 
приміщенні без вікон), тепловий режим та можливість постійного притоку свіжого повітря 
(не протягів). Досить важливо, щоб у приміщенні було достатньо місця для проведення 
рухливих ігор та інших рухливих форм роботи. Необхідно також враховувати, що на стінах 
мають закріплюватись плакати та різноманітні напрацювання учасників групи. Бажано 
закріплювати ці матеріали малярним скотчем, так як він не залишає слідів на стінах.

4. Правила групи: головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у 
тренінговій групі, – це правила, яких має дотримуватися кожний учасник. Основні з них: 
цінування часу, ввічливість, позитивність, розмова від свого імені, добровільна активність, 
конфіденційність, правило «піднятої руки» та ін. Правила приймаються на початку 
тренінгу всіма учасниками групи, і потрібні для того, щоб кожний учасник мав змогу:

• працювати в комфортних умовах;
• отримувати інформацію сам і не заважати отримувати інформацію іншим у 

зручний для кожного спосіб;
• відверто, без побоювань, висловлювати свої думки;
• дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені вислови, що наближатимуть 

тренінг до реального життя;
• бути впевненим, що надану ними інформацію використають тільки в інтересах 

учасників.
5. Тренінг проводить тренер, котрий спілкується з учасниками «на рівних», тобто 

є таким самим учасником тренінгової групи, як і інші. Але окрім цього він одночасно 
є й каталізатором усіх процесів, що відбуваються в групі, «водієм» групи на шляху до 
досягнення визначеної мети тренінгу (для цього він повинен розуміти настрій кожного 
учасника). Тренер відрізняється від інших учасників тим, що:

• володіє інформацією з означеної теми;
• знає методику проведення тренінгових занять;
• вміє працювати з аудиторією і володіє методикою навчання дорослих і дітей;
• володіє навичками ведення тренінгової групи (регулює групові процеси, знає, як 

зацікавити учасників, зняти напруження, спрямувати групу на конструктивне 
розв’язання проблеми тощо);

• постійно підвищує свій тренерський потенціал;
• знає методи оцінювання результатів тренінгу і вміє їх застосовувати;
• знає про відстрочені результати впливу тренінгу, як очікувані, так і неочікувані. 
6. Матеріальне забезпечення:
• ручки та блокноти або зошити для індивідуальних записів. Досить зручно 

заздалегідь підготувати роздруковані робочі зошити з планом тренінгу, стислим 
його викладенням та місцем для нотаток учасників;

• листи ватману;
• папір формату А4;
• ножиці, клей, скотч;
• кольоровий папір;
• маркери різних кольорів;
• бейджі;
• дошку або фліпчарт;
• стікери;
• непотрібні журнали, газети.
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7. У тренінгу використовуються різноманітні методи навчання, які спрямовані 
на стимуляцію взаємодії учасників. 

Метод – це спосіб досягнення мети, здійснення пізнання, засвоєння і перетворення 
об’єктів дійсності, який включає в себе загальні принципи і конкретні прийоми спілкування 
з тим чи іншим предметом.

Вибір методу залежить від:
• завдань програми навчання;
• тривалості програми;
• рівня підготовки учасників;
• минулого досвіду;
• необхідного обладнання;
• ступеня міжособистісної взаємодії учасників;
• ступеня можливої активності учасників;
• кількості та складу групи.
Розрізняють пасивні, активні та інтерактивні методи, які використуються в 

тренінгових програмах.
Так, яскравими представниками пасивного навчання є міні-лекція та презентація.

Міні-лекція

Міні-лекція – це інформативне повідомлення тренера з тієї чи іншої проблеми, яка 
обговорюватиметься під час тренінгу.

Завдання лектора – донести свої знання до групи. Завдання групи – прийняти та 
зберегти ці знання. Запорука успішної лекції чи бесіди – стійкий контакт з аудиторією і 
компетентність у даній сфері.

Міні-лекції відрізняються від повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. 
Зазвичай міні-лекції не перевищують 10–25 хвилин, і використовуються для того, щоб 
стисло донести нову інформацію до багатьох людей одночасно; розповісти, як виконувати 
певні дії, що їх згодом опановуватимуть самі учасники в ході практичних вправ; підбити 
підсумки роботи малих груп для всієї аудиторії.

Міні-лекції часто застосовуються як частини цілісної теми, яку не бажано викладати 
повноформатною лекцією, аби не втомлювати аудиторію. Тоді інформація надається по 
черзі кількома окремими сегментами (міні-лекціями), між якими застосовуються інші 
форми й методи навчання.

Презентації

Презентація – це інформативне повідомлення тренера, яке спрямоване на 
надання нових результатів, нової інформації з конкретного, досить вузького, 
практичного аспекту теми, яка є предметом навчання.

На відміну від міні-лекцій, які дають знання з багатьох аспектів певної теми, 
проведення презентацій потребує виконання таких необхідних умов:
	заздалегідь потренуватися у проведенні презентації, аби виглядати і почувати 

себе впевнено;
	заздалегідь організувати всі необхідні умови для проведення презентації 

(підготувати робоче місце, засоби наочності – плакати, слайди, демонстраційну 
апаратуру тощо);
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	в ході роботи періодично запитувати аудиторію щодо зрозумілості нової 
інформації, підтримувати постійний зворотний зв’язок;

	виявляти гнучкість, бути готовим до непередбачуваних обставин, адже 
презентована нова інформація для когось може виявитися такою, що заперечує 
його усталеним поглядам. 

До активних методів, які застосовуються під час тренінгу, належать «мозковий 
штурм» та дискусія.

«Мозковий штурм»

«Мозковий штурм» – це метод, при якому всі учасники можуть вільно (без критики 
й оцінювання з боку ведучого та інших учасників) висловлювати будь-які думки, 
навіть абсурдні та фантастичні, щодо поставленого питання або проблеми.

Ця форма спілкування виникла наприкінці 30-х років XX ст. з метою активізації творчої 
думки (використовувалися засоби для зниження критичності і самокритичності людини. 
Це сприяло підвищенню її впевненості в собі й готовності до творчого пошуку).

«Мозковий штурм» умовно поділяють на декілька етапів:
	генерація ідей;
	відбір кращої ідеї;
	аналіз.
Під час першого етапу «мозкового штурму» – генерації ідей – усі учасники мають 

право висувати свої пропозиції щодо вирішення поставленого завдання. Критику ідей 
заборонено. Усі учасники мають право спокійно висловлювати свої думки.

Наступний етап – відбір кращої ідеї. Під час цього етапу не прийнято наголошувати 
на авторстві тієї чи іншої ідеї. Вважають, що кращі ідеї є результатом колективної 
творчості.

Останній етап – аналіз ідей (учасники розподіляються на дві групи – прибічників і 
супротивників. Ними мають бути проаналізовані всі аргументи «за» й «проти» кожної ідеї).

6 правил проведення мозкового штурму: 
1. Відсутність критики
Вільний потік ідей можливий за умови відсутності страху бути критично оціненим. 

У даному випадку критика може розцінюватись як неприйняття не стільки ідей, скільки 
особи, яка цю ідею висуває. Також не варто показувати, що ідея не має цінності, ігноруючи 
при цьому вклад у спільну справу будь-кого, чи демонструючи це невербальними 
засобами.

2. Заохочення ідей
Тренер повинен зробити акцент на кількості пропозицій, а не на їх якості, оскільки 

на стадії оцінки у кожного з’явиться можливість висловитись стосовно тієї чи іншої 
пропозиції.

3. Рівноправність учасників
Найкращий спосіб уникнути домінування одного чи кількох членів групи – встановити 

схему, коли учасники висловлюють свої думки по черзі. Ця процедура може призвести 
до затримки процесу, зробивши його більш формалізованим, однак це компенсується за 
рахунок залучення до роботи усіх учасників.

4. Свобода асоціацій
Щоб отримати оптимальну кількість пропозицій, не слід накладати обмеження на 

процес висловлювань. Будь-яка ідея варта розгляду. 
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5. Запис усіх ідей
Письмове фіксування ідей та пропозицій надихає учасників на подальші роздуми.
6. Час для осмислення

Корисна інформація «під олівець»

З метою більшої ефективності роботи учасники мають дотримуватися 
певних правил:

1) слідкувати, щоб на розгляд виносилася лише одна проблема;
2) в обговоренні мають брати участь не більше 12-ти осіб;
3) учасників треба розмістити по колу, щоб вони бачили один 

одного і були рівноправними;
4) обмежити час обговорення до 30 хв. (доведено, що дефіцит часу 

породжує стрес і стимулює діяльність мозку).
У результативності «мозкового штурму» велику роль відводять тренеру (від нього 

залежить моральна і психологічна атмосфера групи, вміння організувати роботу так, щоб 
жодна пропозиція не була втрачена, щоб всі ідеї було обговорено, щоб висловлювання 
були не оціночними, а змістовними).

Для успішного «мозкового штурму» важливо вміти користуватись як вербальними, 
так і невербальними засобами. Це, насамперед, мовлення. Таке мовлення часто називають 
ораторською, або публічною, мовою. Промовляючи перед аудиторією, учасники 
«шліфують» уміння будувати і подавати свій виступ так, щоб він якнайкраще відповідав 
вимогам інформування, переконання, навіювання та заохочення. Звичайно, кожен 
промовець повинен мати певні мовні навички, відпрацьовану техніку.

«Мозковий штурм» використовується, коли потрібно:
	розкрити зміст того чи іншого поняття;
	знайти шляхи вирішення проблемної ситуації;
	з’ясувати, що учасники знають та як ставляться до того чи іншого питання, 

проблеми, явища тощо.

Інтер (лат. inter) – префікс, що означає перебування поміж чимось, кимось; актив 
(лат. actus) – привожу в рух;
Інтерактивний – рух, що відбувається між об’єктами: зовнішніми – між окремими 
людьми, внутрішніми – рух, активність, яка відбувається в самій людині, і яка 
призводить до змін її поглядів, думок, поведінки тощо.

Дискусія, обговорення

Дискусія – вільний вербальний обмін знаннями, ідеями чи думками між тренером 
та учасниками групи.

Дискусія як метод тренінгу, зазвичай обмежується одним питанням чи темою, та 
будується в певній послідовності. Дискусія у багатьох випадках зачіпає емоційну сферу 
учасників групи, однак вона не повинна перетворюватись у гарячу суперечку. Важливим 
елементом дискусії є демонстрація своїх поглядів на те чи інше питання; в ході дискусії 
повністю виключається можливість перебивати один одного: говорить один – решта 
слухають. Головними правилами ефективної дискусії є настуні:

• Розподіл часу та підготовка. Оскільки наявність системного підходу суттєво 
відрізняє дискусію від простої бесіди, незмінним правилом є виділення 
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достатнього часу для обговорення. Часові рамки повинні обговорюватись до 
початку дискусії. Це гарантує жвавість проходження процесу та досягнення 
необхідних висновків.

• Планування. Неможливо заздалегідь запланувати всі аспекти дискусії, але можна 
підготувати приблизний ескіз теми. Він повинен:
– знайомити з темою;
– встановлювати межі дискусії;
– демонструвати мету дискусії;
– налічувати ряд основних питань, які контролюють хід дискусії та забезпечують 

її спрямованість і стимуляцію у випадку, коли активність учасників буде 
згасати.

• Створення відповідного середовища. Найкраще дискусія проходить у дружній 
атмосфері, вільній від обмежень.

• Роль тренера. Роль тренера при проведенні дискусії найбільш наближена до 
ролі посередника. Він слідкує за активністю учасників. Наприкінці дискусії він 
узагальнює основні пункти, висловлені групою, та підсумовує усі досягнуті 
висновки.

Обговорення – це форма колективної дискусії, мета якої виявити істину через 
зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого 
обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх 
пробуджує бажання активно мислити.

Обговорення проводиться для того, щоб:
	узагальнити та підбити підсумки проведеної роботи;
	учасники усвідомили, сформували або змінили своє ставлення та переконання 

щодо обговорюваних питань.

Тренеру-початківцю

При проведенні обговорення тренеру необхідно:
	ставити тільки відкриті запитання, формулювати їх коротко та 

конкретно. Відкрите запитання не підводить до однозначної 
відповіді «так» чи «ні». Воно, як правило, починається зі слів 
«що», «коли», «який», «чому», «як»;

	бути уважним до всіх, забезпечувати всім учасникам 
рівні можливості в обговоренні, дякувати за питання та 
висловлювання;

	враховуючи вікові особливості цільової групи, не проводити 
обговорення занадто довго, бути готовим самому зробити 
необхідний висновок.

Тренер має відчути кульмінаційний момент, після якого, зазвичай, інтерес до 
обговорення зменшиться і підбити підсумки. Як правило, для повідомлення надається  
15-20 хвилин, для виступу – 3-5 хвилин. Якщо під впливом обговорення у частини 
учасників змінилися установки, це означає, що подіяв «ефект переконання». Він 
виявляється навіть тоді, коли у декого зароджуються сумніви щодо правильності своїх 
поглядів. «Нульовий ефект» обговорення буває тоді, коли погляди, думки більшості 
людей не змінюються – це може бути наслідком пасивного ставлення до дискусії та 
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браком підготовки до неї. Якщо в декого під час обговорення сформулюються погляди 
протилежні тим, які хотілося сформулювати під час організації, то це означає дію «ефекту 
бумеранга», тобто негативний результат обговорення.

Оксфордські дебати – це дискусійний метод, принцип якого побудований на 
стародавніх традиціях британської Палати громад. Оксфордські дебати можуть 
проводитися як дуже широко, з залученням великих команд, глядачів та з підготовкою 
заздалегідь, так і камерно й досить спонтанно, в простій тренінговій групі.

Дебати проводяться для того, щоб:
	учасники зрозуміли певну тему з двох сторін та спробували поставити себе на 

місце своїх опонентів;
	учасники вчилися активно слухати та формувати навички якісної аргументації 

своєї позиції.
Оксфордські дебати в камерному тренінговому варіанті проводяться за наступним 

планом:
1. Для дебатів обирається певна цікава тема, яка може викликати спільний інтерес 

в групі та має різні можливості відповіді (наприклад, «Чи мають жінки служити в 
армії?», «Чи треба вводити форму в школах?», «Чи потрібна суспільству смертна 
кара?» тощо).

2. З групи учасників вибираються 3 людини, які будуть в якості журі оцінювати 
аргументування учасників. Решта учасників діляться тренером на дві рівні групи, 
одна з яких має відповідати «за» висловлення, а інша – «проти». Як правило, 
тренер, за допомогою якогось методу, сам ділить учасників на групи; тоді в кожній 
групі будуть люди, які насправді не згодні з позицією своєї групи, але мають її 
захищати. Це навіть краще, бо учасники таким чином змінюють перспективу та 
вчаться ставити себе на місце свого потенціального супротивника.

3. Кожна команда отримує 15 хвилин для підготовки своїх аргументів. Потім 
проводяться самі дебати за наступною схемою:

«за»    «проти»
1 учасник   2 учасник

3 учасник   4 учасник

5 учасник   6 учасник

7 учасник   8 учасник (резюме)

Згідно цієї схеми кожний учасник отримує рівно 1 хвилину для висловлювання. При 
цьому дуже важливо, щоб це була дійсно 1 хвилина – якщо учасник говорить довше, 
його зупиняють; якщо учасник закінчить раніше, то тренер чекає до того моменту, поки 
пройде 1 хвилина, а потім надає слово наступному учаснику з іншої команди9. 

Перший учасник отримує 1 хвилину; решта учасників мають спочатку перефразувати 
вислів попереднього учасника, а потім навести зустрічний контраргумент. Останні 
учасники мають особливо відповідальне завдання, бо вони протягом однієї хвилини 

9 Семиволос Н., Закревская, С. Прозрачное образование в действии: Методическое пособие по развитию молодежной 
инициативы в сфере высшего образования с использованием методики неформального образования молодежи. – За-
порожье: Из-во «Акцент», 2010 – 80 с.
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мають резюмувати всі аргументи своєї групи та ще раз підсумувати, чому саме їх група 
права.

Після закінчення дебатів журі виносить свій вердикт, а потім під керівництвом 
тренера слідує рефлексія щодо всього процесу в групі. 

Тренеру-початківцю

При проведенні дебатів тренеру необхідно:
	з самого початку дуже чітко пояснити правила дебатів;
	за можливості перед дебатами також провести підготовчі 

вправи по аргументації та перефразуванню;
	дуже чітко та згідно всіх правил вести дебати, слідкувати за часом.

Яскравим представником інтерактивних методів тренінгу є робота в малих групах, 
рольова гра, кейс-стаді.

Робота в малих групах

Робота в малих групах – це метод, що полягає в організації виконання певних 
завдань групами з кількістю учасників від 3 до 5 осіб. Робота малих груп 
завершується презентацією колективної роботи й обговоренням її результатів у 
великій групі.

Сутність роботи у малих групах полягає в тому, що члени команди отримують одне 
спільне завдання, яке вони вирішують разом, у співпраці. 

Переваги:
	економія часу за рахунок співробітництва і розподілу праці;
	навчання і тренінг кооперативної поведінки;
	корегування помилкових чи негативних думок;
	активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
	ідентифікація з досягненнями групи і, як наслідок, подолання егоїстичних настанов;
	підготовка до майбутньої роботи в колективі.
Робота в малих групах дає всім учасникам (у тому числі і пасивним) можливість брати 

участь у роботі, практикувати навички співробітництва, міжособистістного спілкування 
(зокрема, уміння активно слухати, виробляти спільні думки, вирішувати виникаючі 
розбіжності). Робота в малій групі – невід’ємна частина багатьох інтерактивних методів, 
наприклад таких, як мозаїка, дебати, суспільні слухання, майже усі види імітацій та ін. 
У той же час робота в малих групах вимагає багато часу, тому цією формою не можна 
зловживати. Групову роботу доцільно використовувати, коли потрібно вирішити 
проблему, яку учні не можуть вирішити індивідуально.

Тренеру-початківцю

Організовуючи роботу учасників у малих групах, необхідно:
	використовувати різноманітні форми і прийоми об’єднання 

учасників у малі групи;
	чітко ставити завдання й визначати час на його виконання;
	під час самостійної роботи малих груп надавати необхідну 

допомогу, додаткові пояснення та підтримку;
	ознайомити учасників із правилами роботи в малих групах 

та, за необхідністю, допомогти розподілити «ролі». Важливо 
слідкувати, щоб кожного разу їх виконували інші учасники.



24 Pозділ 1. Практикум проведення тренінгів

Рольова гра

Рольова гра – це метод навчання, яким передбачається, що учасники, виконуючи 
ролі в заданих уявних ситуаціях, набувають певних знань і відпрацьовують 
необхідні навички.

Рольова гра – гра розважального характеру, в якій учасники приймають певні ролі та 
колективно створюють історію або слідують уже існуючій, у видуманих ситуаціях діючи 
відповідно до своїх ролей. У межах правил гравці можуть вільно імпровізувати; їхній 
вибір у кожній ситуації формує інсценування та результат гри.

Рольова гра – спосіб розширення досвіду учасників тренінгу шляхом несподіваної 
ситуації, в якій пропонується прийняти позицію (роль) когось із учасників і потім 
напрацювати спосіб, який дозволить привести цю ситуацію до логічного завершення.

Для того, щоб отримати максимальну користь від рольової гри, запропоновані ситуації 
повинні бути максимально наближеними до реального життя. Інструкція до рольової гри 
повинна детально описувати усі аспекти ситуації. Разом з тим, вона не повинна ставити 
жорстких умов, які б заважали учасникам групи виразити своє ставлення до того, як 
потрібно діяти в даній ситуації. Завдання рольової гри – створення моделей поведінки, 
характерних для повсякденного життя та для цілком реальних осіб. Слід підкреслити, 
що саме поведінка, а не вияв творчих здібностей та талантів учасників, є основою 
для подальшої дискусії. Ті учасники групи, які не приймають безпосередньої участі у 
розігруванні ситуації, беруть на себе функції спостерігачів.

Формулюванню цілей рольової гри треба надавати велике значення. Перед тим як 
відповісти на запитання, як буде проходити гра, треба відповісти на запитання, чому ми 
прагнемо навчити. При цьому мета гри повинна бути сформульована настільки чітко, щоб 
служити орієнтиром не тільки тренеру, а й учасникам гри, включаючи самих гравців.

Тому, щоб виконати таку функцію, мета гри не може бути однозначною. 
Можна виділити чотири цілі, які відповідають чотирьом рівням пізнання матеріалу гри:
	загальне знайомство з темою, поняттям, предметом або об’єктом (наприклад, 

участь у співбесіді із роботодавцем);
	засвоєння конкретних положень, необхідних для прийняття рішень у відповідності 

з відомими фактами;
	уміння застосовувати знання у практичній діяльності;
	аналіз отриманих результатів з метою отримання нових, більш обґрунтованих 

рішень.
Отже, рольова гра проводиться для того, щоб:
	визначити ставлення учасників до зазначених тем;
	набути власний досвід у вирішенні певних проблем;
	сформувати в учасниках свідому власну позицію щодо обговорюваних ситуацій 

та питань;
	напрацювати навички безпечної відповідальної поведінки.
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Тренеру-початківцю

Для проведення рольової гри необхідно:
	організувати чіткий розподіл ролей між учасниками так, щоб 

кожний мав свою роль;
	слідкувати, щоб ролі учасниками обиралися добровільно;
	попередити учасників, що при виконанні ролі необов’язково 

використовувати власні імена;
	після закінчення гри обов’язково провести з учасниками «вихід 

із ролей». Для цього наголосити, що гру закінчено й усі знову 
стають тими, ким вони є в реальному житті;

	у разі виконання учасником негативної ролі, після «виходу з 
ролі» надати йому доброзичливу підтримку: запропонувати 
групі подякувати, назвати учасника його реальним іменем, 
сказати комплімент і обов’язково поаплодувати.

Також доцільно ознайомитись з деякими рекомендаціями щодо підготовки та 
проведення гри. 

Залучення і мотивація учасників
– Для залучення учасників необхідно запропонувати їм зіграти в гру та пояснити, 

чому Ви обрали саме ігрову форму і для чого вона буде проводитись; чого ця гра 
вимагатиме від учасників;

– Участь у грі повинна бути добровільною; учасник, який не має відповідного 
настрою або бажання грати, може залишитися в позиції спостерігача або арбітра 
(якщо це передбачено грою);

– Для посилення мотивації участі в грі можна оговорити винагороду, яку отримають 
переможці та учасники. Така винагорода може бути матеріальною або моральною, 
реальною або символічною. Проте винагорода не повинна бути занадто цінною, 
інакше учасники будуть більш орієнтовані на досягнення результату, а не на 
процес гри, що не відповідає інтересам профілактичної роботи.

Визначення умов, завдань та пояснення правил гри
– Умови, завдання і правила гри мають визначатися чітко й однозначно. За 

необхідністю їх доцільно кілька разів повторити та пояснити на прикладах. Якщо 
умови та правила гри занадто складні, їх слід надрукувати та роздати учасникам;

– Не слід починати гру до тих пір, поки всі учасники зрозуміють її умови і правила;
– Правила гри не можна змінювати під час самої гри.
Підготовка учасників
– Відповідно до виду гри та її завдань підготовка учасників може включати пошук 

інформації, написання сценаріїв, виготовлення наочностей, декорацій та костюмів, 
розподіл ролей, репетицію, тренування тощо;

– Якщо завдання гри досить складні та виконуються малими групами (командами), 
кожній такій групі доцільно виділити фасилітатора. До завдань фасилітатора 
входить допомога команді у розподілі ролей та обов’язків, надання порад щодо 
джерел інформації тощо.

Ігрова дія 
– Порядок гри та дії тренера визначаються її сценарієм, умовами і правилами;
– Перед початком гри тренеру варто ще раз наголосити на правилах гри та 

критеріях визначення переможців (якщо гра носить змагальний характер);
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– У процесі гри тренер повинен чітко дотримуватись нейтральної позиції;
– У випадку, коли гра має складний сценарій, для контролю за дотриманням правил 

та визначенням переможців варто створити журі, бажано з числа нейтральних та 
авторитетних для учасників гри осіб.

Оголошення та аналіз результатів
– Після завершення гри необхідно чітко оголосити її результати, нагородити 

переможців (якщо це передбачено);
– Доцільно провести з учасниками обговорення результатів гри та набутого досвіду,  

запропонувати їм сформулювати висновки, зроблені ними під час гри;
– Після рольової гри необхідно провести процедуру зняття ролей (дебрифінга). 
 
Кейс-стаді

Кейс-стаді (проблемні ситуації) – це реальна ситуація, представлена групі для 
аналізу. Вона може бути запозичена з досвіду тренера, колег, з літературних описів, 
свідчень очевидців. Тренер також може сам описати реальну історію, яка мала місце 
в житті.

Використання методу кейсів в якості засобів навчання в тренінгових заняттях 
став достатньо популярним. У більшості випадків, при його використанні учасникам 
надається можливість знайомства із набором обставин, в основі яких лежать реальні чи 
уявні ситуації.

За допомогою цього методу можна проводити аналіз реальних ситуацій, визначати в 
них ключові проблемні питання, формулювати ідеї щодо можливого розв’язання таких 
ситуацій. Але слід пам’ятати, що застосування методу ситуаційних вправ вимагатиме від 
тренера значних витрат часу на підготовку – тим більших, чим складніша аналізована 
ситуація.

Особливості проведення аналізу ситуаційних вправ виявляються в тому, що:
• учасникам роздаються друковані матеріали з описом обраної ситуації;
• можна наприкінці опису визначити питання для аналізу, або на початку роботи 

запропонувати учасникам відповідні інструкції. Часто доцільно застосувати 
обидва прийоми разом;

• учасники мають відокремити суттєві факти від несуттєвих, зробити висновки і 
ухвалити рішення на підставі цих висновків;

• учасники мають пов’язати аналіз ситуаційної вправи з виявленими раніше 
матеріалами тренінгу;

• аналіз ситуаційних вправ зручно виконувати у складі малих груп, а згодом 
малі групи можуть представляти свої висновки всій групі для подальшого 
обговорення. 

8. Тренінг має чітко визначену структуру. Типова структура, мета та завдання 
тренінгу разом слугують основою для складання плану його проведення. Такий план 
може мати різні форми (таблиця, перелік послідовних дій, схема, мапа тощо), але 
принципово те (і це слід добре засвоїти майбутньому тренеру), що план тренінгу слід 
скласти обов’язково. Природно, це не означає, що тренінг пройде повністю так, як було 
заплановано, проте план допоможе тренеру дотримуватися основних питань, які мають 
бути опрацьовані в ході роботи групи, інакше неможливо досягти поставленої мети 
тренінгу. (Під час тренінгу неодмінно виникає багато побічних тем для обговорення, 
і кожна з них виявляється більш чи менш привабливою для учасників. Проте їх 
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опрацювання слугуватиме іншим цілям. Тим часом час заняття спливатиме, і обов’язкові 
питання можуть залишитися не розглянутими. Тож саме завчасно складений план 
допоможе дотримуватися обраної теми та дістатися бажаної мети). 

У загальному вигляді структура тренінгового заняття (див. табл. 1.2) складається 
з трьох основних частин: вступної, основної та заключної. Кожна частина має свої 
характерні особливості та елементи.

Таблиця 1.2. 
Структура тренінгу

В
СТ

У
П

Н
А

 Ч
А

СТ
И

Н
А

• Відкриття тре-
нінгу, привітання, 
знайомство

• Прийняття пра-
вил роботи групи

• Вступне слово
• Очікування

О
СН

О
В

Н
А

 Ч
А

СТ
И

Н
А

• Визначення 
рівня 
інформованості

• Надання 
інформації

• Формування 
практичних 
навичок

ЗА
К

Л
Ю

Ч
Н

А
 Ч

А
СТ

И
Н

А

• Підведення 
підсумків

• Зворотній 
зв’язок

I. Вступна частина складається з таких етапів:
1. Відкриття тренінгу, привітання, знайомство – етап, на якому тренер 

знайомиться з учасниками, повідомляє тему тренінгу, ознайомлює учасників із 
організаційними особливостями роботи під час тренінгу (тривалість тренінгу, перерви 
тощо).

2.  Прийняття правил роботи групи – етап, у ході якого на першому занятті учасники 
приймають, а надалі повторюють певні норми поведінки, яких мають дотримуватись під 
час тренінгового заняття всі його учасники. Правила записуються на листку фліпчарту 
і розташовуються на видному місці. Прийняття правил роботи групи – обов’язковий 
елемент даного етапу; бажано одразу оговорити і «покарання» для порушників правил. 
Форма покарання залежить від віку учасників. Прикладом може бути: прочитати вірш 
іноземною мовою, пригостити всіх цукерками та ін. У жодному випадку покарання не 
може бути пов’язане із дискримінацією або приниженням гідності учасника. 
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Тренеру-початківцю

Правила групи
Правила – це норми поведінки, про які учасники групи домовляються 
і за якими живуть під час проведення занять.
Правила приймаються всією групою разом із тренером на самому 
початку роботи групи. Вони потрібні для того, щоб кожен учасник 
міг відверто висловлюватися й виражати свої почуття та погляди, і 
не боявся стати об’єктом глузування й критики (позитивність).
Існує декілька основних правил, що допомагають забезпечити такі 
умови:

1.  Приходити вчасно.
2.  Вимкнути мобільні телефони.
3.  Бути позитивними.
4.  Бути активними.
5.  Говорити тільки за темою.
6.  Говорити від свого імені.
7.  Не критикувати.
8.  Говорити те, що думаєте.
9.  Говорити коротко й по черзі.
10. Бути толерантним.

3. Вступне слово тренера – етап, у ході якого тренер повідомляє учасникам про мету 
й основний зміст тренінгу. Вступна частина є важливою для налаштування учасників на 
активну творчу діяльність.

4. Очікування – на цьому етапі учасники визначаються щодо своїх очікувань від 
тренінгу. Визначення очікувань можна провести двома шляхами: учасники самі голосно 
по черзі проголошують свої очікування або ж записують на ватмані (див. у п. 1.3.2).

Важливо відмітити, що всі ці етапи є обов’язковими на кожному занятті й мають 
проводитися в зазначеній послідовності.

II. Основна частина включає такі етапи:
1. Визначення рівня інформованості та актуалізація проблеми – на цьому етапі 

тренер та учасники з’ясовують рівень знань й інформованості за темою, що обговорюється; 
визначають, чому проблема є актуальною й важливою для них і суспільства. Для цього 
тренер може ставити групі запитання, проводити «мозкові штурми», використовувати 
анкети, вікторини та інші інтерактивні вправи.

2. Надання інформації – під час проведення заняття інформація надається на різних 
етапах і в різних формах. Це можуть бути інформаційні повідомлення тренера, роздаткові 
матеріали, результати напрацювань учасників у малих групах тощо.

3. Формування практичних навичок – взявши участь у різноманітних формах 
роботи в ході тренінгу, учасники отримують практичні вміння та навички (комунікативні, 
прийняття рішень, розв’язання проблем).

III. До заключної частини тренінгового заняття входить:
Підведення підсумків (зворотній зв’язок) – на цьому етапі тренер та учасники 

обговорюють результати роботи, діляться думками і враженнями, закріплюють 
отримані знання. Підсумкове обговорення має бути максимально лаконічним, із чіткими 
висновками, що можуть формулювати як самі учасники, так і тренер. Бажано основні 
висновки заняття зафіксувати письмово на ватмані. Важливо отримати зворотній зв’язок. 
Тренер може запитати учасників «Що ви отримали від тренінгу?», «Чи виправдалися 
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ваші очікування?» Завдання тренера – підбити підсумок роботи. Ефективним способом 
оцінювання тренінгу є анкетування учасників (заповнення вихідної анкети). 

Рефлексія (від лат. reflexio – відображення) – осмислення людиною власних дій та 
їх закономірностей; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного 
світу людини; самоаналіз.

Тренінгові групи, так само як і люди, проходять певний життєвий шлях. Цей процес 
розвитку включає всі зміни, які відбуваються з індивідом та групою від початку роботи 
до завершення тренінгу. Успішна робота групи можлива лише за умови знаходження 
балансу між напругою та згуртованістю учасників. Надмірний рівень напруги породжує 
конфлікти, а надмірна згуртованість заважає здатності групи до конструктивного 
розвитку у напрямку досягнення мети тренінгу. Члени надмірно згуртованої групи 
виявляються задоволеними тренінговим спілкуванням, але група в цьому разі «вмирає» – 
не може знаходити ефективні способи вирішення тренінгових завдань, організувати з 
цією метою зіткнення різних точок зору і досвіду учасників.

Існують певні об’єктивні закономірності розвитку групи, які можуть бути описані 
чотирма стадіями, що їх переживає група за час свого існування (див. табл. 1.3)10. 

Таблиця 1.3.
Ідеальна модель динаміки групи

Частини 
тренінгу Стан Особливості динаміки групи

В
ст

уп
н

а

1. Формування, норму-
вання. 
Учасники орієнтують-
ся в ситуації тренінгу, 
визначають норми 
взаємодії.

Учасники спрямовують зусилля на з’ясування нової ситуації, 
відповідного визначення власної ролі. Вони, як правило, 
дещо напружені, збуджені.

О
сн

ов
н

а

2. Штурмування. 
Існує напруга, 
 зіткнення інтересів, 
можливий конфлікт, 
якому слід запобігти.

З боку деяких учасників виникають спроби домінування, 
«захоплення влади». Тренер (за допомогою великого ар-
сеналу вправ для переведення групи на конструктивний 
стиль роботи) активно контролює перебіг подій, спрямовує 
енергію на постановку проблеми та пошук шляхів її вирі-
шення, попереджує можливі деструктивні тенденції, адже 
їх розвиток може демобілізувати групу і змінити напрям 
розвитку. 

3. Функціонування.
Існує згода, співробіт-
ництво, компроміс, 
емоційна згурто-
ваність учасників.

Найбільш продуктивна стадія конструктивної роботи 
згуртованої групи. У цей час вирішуються всі основні 
завдання завдяки тому, що учасники навчилися 
дотримуватися правил тренінгу, ефективно розв’язувати 
проблеми, що виникають.

За
ве

р
ш

ал
ьн

а

4. Відмирання. 
Існує інтеграція осо-
бистісних та групових 
потреб, у  результаті 
чого група може 
зруйнуватися, якщо 
робота своєчасно не 
завершена.

Робота завершена, виникає багато емоцій, вражень, 
позитивних побажань. Проте тренінг не може замінити 
життя, тому тренеру важливо завершити всі групові 
процеси і сприяти прощанню так, щоб усі учасники відчули 
власні результати тренінгу, його достатність і відповідність 
очікуванням, що є найважливішим на цій стадії розвитку 
групи.

10  Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2003. – 272 с.
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Підказка тренеру-початківцю

Тренер має пам’ятати, що:
	стадії групової динаміки найбільш чітко і яскраво проявляються 

у тривалих тренінгах (два, три і більше днів);
	групова динаміка під час тренінгової роботи активізує кожного 

настільки, наскільки він включений у цей процес. Активність 
учасника в групі є еквівалентом ефективності його навчання;

	ефективність розвитку процесів групової динаміки у 
навчальних тренінгах значною мірою залежить від рівня 
довіри та згуртованості учасників групи;

	успішно вирішити всі поставлені завдання навчального 
тренінгу група може в тому разі, якщо досягне стадії 
функціонування (третьої стадії, для якої характерна стабільна 
працездатність групи).

Отже, знання тренера щодо сутності групової динаміки допомагає керувати процесом 
розвитку групи, спрямовувати її на досягнення бажаних результатів.

Під час підготовки тренінгу бажано використовувати більш спрощену (узагальнену) 
схему структури тренінгу. Як бачимо з таблиці 1.4, до кожної частини подано перелік 
рекомендованих вправ та загальний хронометраж етапу. 

Таблиця 1.4. 
Загальна рекомендована структура тренінгу

Частина Завдання Вправи Тривалість

Вступна Створення сприятливого 
психологічного простору.
Засвоєння правил роботи 
групи.
Налагодження зворотнього 
зв’язку «учасник-група» та 
«група-учасник».
Створення ситуації рефлексії.

Знайомство.
Правила.
Розминка.
Очікування.
Вправи на рефлексію.

До 15 хв. для 
тренінгів тривалістю 
1,5–3 год.
До 30 хв. для 
тренінгів тривалістю 
6–8 год.

Основна Оцінка рівня поінформованості 
щодо проблеми. 
Актуалізація проблеми та 
конкретних завдань для її 
вирішення.
Надання інформації, засвоєння 
знань.
Прищеплення умінь, навичок.
Підведення підсумків щодо 
змісту роботи.

Інтерактивні техніки.
Вправи на оцінку 
групових процесів, 
стану групи.

Розраховується як 
різниця загального 
часу тренінгу та 
часу, потрібного для 
проведення вступної 
та заключної частин 
разом.

Завершальна Підведення підсумків щодо 
процесу роботи.
Оцінка отриманого досвіду.
Налаштування учасників на 
атмосферу звичайного життя.

Вправи на рефлексію 
та відновлення сил 
учасників.
Завершення роботи.

До 15 хв. для 
тренінгів тривалістю 
1,5–3 год.
До 30 хв. для 
тренінгів тривалістю 
6–8 год.
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1.3. ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ
Інтерактивні вправи, як форма тренінгової роботи, надзвичайно ефективно 

допомагають тренеру вирішити основні завдання, що виникають у процесі групового 
навчання. Вони полегшують процедуру знайомства учасників тренінгу, дають 
можливість з’ясувати їхні очікування від тренінгу, сприяють досягненню згуртованості 
групи, полегшують міжособистісне спілкування, стимулюють взаємодію учасників 
між собою, допомагають сформувати команду однодумців, дають можливість тренеру 
правильно діагностувати стан групи в кожний період часу, своєчасно попередити 
можливі конфлікти між учасниками, чергувати інтелектуальну працю з необхідним 
фізичним навантаженням, загалом успішно розпочати, провести і завершити тренінг. 

Тренер використовує вправи для досягнення найрізноманітніших цілей – наприклад, 
для заохочення слухачів до відвертого спілкування, оприлюднення ними перед групою 
набутого професійного та життєвого досвіду; вирішення специфічних навчальних завдань 
щодо закріплення тренінгового матеріалу та вироблення потрібних навичок тощо. Вдало 
підібрані вправи роблять тренінг приємним і цікавим, створюють атмосферу дружнього 
до учасників середовища навчання. Далі у цьому розділі представлені найбільш поширені 
вправи, які неодноразово довели свою ефективність у практичній роботі.

1.3.1. Вправи на знайомство 

Вправа №1. – «Сірники» (5 хвилин)
Матеріал: пачка сірників.
Кожен учасник розповідає про себе, поки горить сірник. Учасники отримують пачку 

сірників і передають її по колу, розповідаючи про себе.

Вправа №2. – «Море» (15 хвилин)
Матеріал: На кожного учасника по одній намальованій паперовій рибі, маркери, 

плакат з намальованим морем.
Кожен з учасників отримує рибу та оформляє її, відповідаючи на питання та 

не вказуючи свого імені. На шаблоні риби записані початкові фрази пропозицій. 
Наприклад:
	Моя найбільша мрія – це…
	Моя улюблена страва – це…
Рекомендується включати як особисті питання, так і питання, пов’язані з тематикою 

семінару. Учасники відпускають «риб» у море, наклеюючи свою рибу на плакат. Потім 
кожен учасник виловлює собі одну рибу і шукає її автора – для цього він може розпитувати 
інших. Пошук «риб» проходить одночасно. Як тільки усі «риби» знайшлися, починається 
представлення учасників – кожен представляє ту «рибу», яку він упіймав. «Риба» може 
доповнити представлення і потім представляє свою «здобич».

Вправа №3. – «Без слів» (5 хвилин)
Учасникам пропонується протягом 2-3 хвилин вільно рухатись у приміщенні 

та встигнути за цей час привітати якомога більше людей. Робити це треба мовчки, без 
слів: мімікою, рукостисканням, обіймами тощо. При цьому кожен учасник має право 
використати кожен спосіб привітання лише один раз; для кожного наступного привітання 
необхідно вигадати новий спосіб.

Вправа №4. – «Рухавка» (10 хвилин)
Учасник, який починає вправу, називає групі своє ім’я та супроводжує його якимось 

рухом, який виражає його емоційний стан. Його сусід праворуч повторює ім’я та рухи 
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попереднього учасника, після чого називає своє ім’я та демонструє свій рух. Третій 
учасник повторює імена і рухи двох попередніх учасників, після чого додає свої і т. д.

Вправа №5. – «Збери привітання» (10 хвилин)
Учасникам протягом 30 секунд пропонується потиснути руки якомога більшої 

кількості учасників. Кожному учаснику можна потиснути руку лише один раз. Вправа 
має сенс, коли у групі більше 15 учасників.

Вправа №6. – «Таємниці мого імені» (10 хвилин)
Матеріал: аркуші паперу та олівець для кожного учасника.
Учасникам пропонується записати своє ім’я і підібрати на кожну літеру слово, 

яке характеризує учасника. На роздуми надається 4-5 хвилин. Вправа досить складна 
і можливо не всі учасники матимуть змогу придумати характеристики на кожну літеру. 
Вистачить 3-4 слова. Потім кожен учасник називає своє ім’я і ті характеристики, які йому 
вдалось пригадати.

Наприклад, ось як виглядає ім’я Антон:
А – Активний
Н – Незалежний
Т – Тихий
О – Охайний
Н – Ніжний

Вправа №7. – «Вітер дме» (5 хвилин)
Учасники розташовуються колом. Ведучий говорить: «Вітер дме на того, у кого…» 

і називає ознаки деяких учасників. Це можуть бути деталі одягу, ознаки їх зовнішності, 
психологічні якості, навички та ін. Учасники, які мають ці ознаки, повинні швидко 
помінятись місцями. Той, хто забарився – стає ведучим.

Вправа №8. – «Особистий момент» (5 хвилин)
Кількість учасників – без обмежень (за наявності великої групи, можна поділити її на 

підгрупи, які створюватимуть власні невеличкі кола). 
Учасники розміщуються на стільцях по колу. Тренер пропонує кожному знайти у себе 

будь-яку річ (на тілі, у кишені, гаманці, сумці тощо), яку учасник вважає унікальною для 
інших, але звичайною для себе, та розповісти групі історію цієї речі. Один член групи (або 
сам тренер) розпочинає вправу, далі по черзі її продовжують усі учасники. 

Модифікований варіант цієї вправи: перший учасник бере в руки якусь власну річ, і 
від її імені розповідає про себе (наприклад, «я – олівець Тетяни, знаю її не дуже давно, але 
можу розповісти про неї таке...»). Далі так само, по черзі, від імені будь-яких особистих 
речей розповідають про себе всі учасники групи. Під час вправи тренер зосереджує 
увагу членів групи на тому, що вміння розкритися перед іншими – важлива особистісна 
якість, що сприяє встановленню контакту з людьми. Якщо людина не відкрита, не 
бажає розповідати про свої переживання й надії, промахи й невдачі, це, з одного боку, 
створює в інших враження успішності, добробуту цієї людини, але з іншого – заважає 
взаємодопомозі та побудові щирих стосунків в групі.

Вправа №9. – «Цікаве ім’я» (5 хвилин) 
Учасники розміщуються на стільцях по колу. Тренер пропонує кожному розповісти 

про своє ім’я щось цікаве, кумедне та незвичайне. Мета – допомогти іншим запам’ятати 
ім’я промовця та асоціювати це ім’я з конкретною особою члена тренінгу. 
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Вправа №10. – «Знаки Зодіаку» (5 хвилин) 
Учасники розміщуються, стоячи по колу. Тренер пропонує учасникам вишикуватися 

в лінію, відповідно до місяця народження кожного (наприклад, щоб ліворуч стояли 
народжені в січні, далі – в лютому і т. д.), але повідомляти іншим свій місяць/день 
народження дозволяється лише мовчки, використовуючи рухи та міміку. Коли учасники 
вишикувалися, тренер просить їх назвати вголос день свого народження. Тренер сприяє 
тому, щоб можливі помилки й непорозуміння допомагали створенню веселої атмосфери, 
сприймалися з гумором, без образ.

Вправа №11. – «Моменти в житті» (5 хвилин) 
Учасники отримують письмове приладдя і розташовуються на стільцях по колу. 

Тренер пропонує кожному сформулювати тему щодо особистого життя (про незвичайний 
факт біографії, кумедну, дивовижну історію тощо), яку учасник може розповісти іншим 
членам групи. Тренер збирає аркуші, зачитує зміст і представляє автора.

Вправа №12. – «Інтерв’ю» (5 хвилин) 
Учасники стоять по колу. Тренер пропонує кожному обрати незнайомого партнера 

(або, якщо всі незнайомі і вагаються обрати пару, проводить вправу «розрахунок на 
перший-другий»). Учасники по черзі беруть один у одного інтерв’ю з метою дізнатися 
про іншого щонайменше три будь-яких факти. Далі кожний учасник пари по черзі 
представляє іншого учасника всій групі і розповідає, про що зміг дізнатися.

Вправа №13. – «Візитівка» (5 хвилин) 
Учасники розташовані на стільцях по колу, мають вільний доступ до канцелярського 

приладдя. Тренер пропонує кожному зробити графічне зображення візитівки для свого 
сусіда і представити його всій групі.

Вправа №14. – «Це чудово!» (5 хвилин) 
Учасники стоять півколом, достатньо великим, щоб промовцям було зручно 

виступати. Тренер пропонує кожному по черзі вийти в центр півкола і розповісти про 
якусь свою якість, уміння чи талант (наприклад, «я люблю танцювати», «я вмію стрибати 
через калюжі» тощо). У відповідь на кожне таке висловлювання, всі, хто стоїть у півколі, 
повинні хором відповісти: «Це чудово!» і одночасно підняти вгору великий палець. 

Вправа №15. – «Компліменти» (5 хвилин)
Матеріали – м’яч. 
Особливі вимоги до приміщення – достатність простору для кидання м’яча в колі. 
Учасники стоять у колі. Тренер пропонує придумати компліменти партнерам, перший 

говорить комплімент і кидає м’яча учаснику, якому цей комплімент призначений. Цей 
учасник кидає м’яча іншому, якому хоче сказати свій комплімент, і так далі. Тренер 
стежить, щоб комплімент отримав кожний учасник.

Вправа №16. – «П’ять добрих слів» (5 хвилин)
Матеріали – приладдя для письма й малювання. 
Учасники об’єднуються у підгрупи по п’ять осіб, розташовуються на стільцях колами, 

отримують вільний доступ до приладдя для письма й малювання. Тренер поропонує 
кожному учаснику обвести свою долоню на аркуші паперу й позначити на малюнку своє 
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ім’я. Далі аркуш передається сусідові праворуч, натомість попередній учасник одержує 
малюнок від сусіда ліворуч. В одному з «пальців» отриманого малюнка позначається 
якась приваблива риса власника «долоні» (наприклад, «ти дуже добрий», «ти завжди 
заступаєшся за слабких», «мені дуже подобаються твої історії» тощо). Вправа триває 
поки заповнена записами «долоня» повернеться до власника. Коли всі п’ятірки закінчили 
вправу, тренер збирає малюнки й зачитує «компліменти», а учасники групи повинні 
здогадатися, кому записи призначаються. Наприкінці вправи тренер повертає власникам 
їхні «долоні». Якщо регламент тренінгу дозволяє збільшити час на цю вправу, можна 
провести усне обговорення або письмово відповісти кожному учаснику на запитання 
«Які почуття у Вас виникли, коли Ви читали записи на своїй паперовій долоні? Чи всі Ваші 
чесноти, які написали інші, Вам відомі?».

Вправа №17. – «На якого казкового героя я схожий?» (5 хвилин)
Матеріали – м’яч. 
Особливі вимоги до приміщення – наявність простору для кидання м’яча в колі. 
Учасники стоять у колі. Тренер пропонує пригадати відомих казкових героїв, 

подивитися уважно на всіх присутніх, кожному учасникові обрати серед інших людину, 
яка викликає у нього асоціації з яким-небудь персонажем казки (героєм мультфільму). 
Тренер пропонує кожному запам’ятати, від кого він одержуватиме м’яча, і що при цьому 
буде сказано. Перший учасник, який має м’яча, кидає його обраній людині і говорить, кого 
саме нагадує адресат (наприклад: «Галино, мені здається, що ти схожа на Русалоньку» 
тощо). Той, у кого опинився м’яч, кидає його іншому учаснику, називаючи персонаж, 
з яким асоціюється ця людина. Вправа триває поки м’яч побуває в кожного учасника. 
Останній учасник, до якого потрапив м’яч, повертає його тому, від кого отримав, і 
висловлює свою думку щодо повідомленої асоціації (наприклад: «Вітю, ти сказав, що я 
схожа на Русалоньку, а насправді я ототожнюю себе з Дюймовочкою»). Доки всі учасники 
висловляться щодо отриманих асоціацій, вправа триває у зворотному напрямі.

1.3.2. Вправи на збір очікувань

Якщо учасники висловлюють свої сподівання і очікування щодо занять кожного 
дня, це допомагає тренеру визначити, на чому робити наголос, і створює певну особисту 
відповідальність учасників стосовно мети їхнього навчання.

Вправа №1. – «Незакінчені речення» (10 хвилин)
Матеріали – аркуші паперу, відповідно до кількості учасників, з чотирма незакін-

ченими реченнями, ручки. 
Тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу, на якому написані такі незакінчені 

речення: а) від тренера я очікую...; б) від інших учасників я очікую...; в) від себе я очікую...; 
г) мета, яку я маю намір досягти –.... Тренер пропонує кожному відповісти на запитання 
одразу, або після короткого обговорення в парах, малих групах чи всією групою, потім 
збирає заповнені аркуші. Коли тренінг завершиться, ці аркуші будуть знову роздані 
учасникам, щоб вони могли вирішити, якою мірою тренінг задовольнив їхні очікування. 
Це допоможе учасникам у виробленні підсумкової оцінки тренінгу.

Вправа №2. – «Чарівна подушка» (5 хвилин)
Особливі вимоги до приміщення – достатність простору для утворення кола.
Тренер повідомляє, що є чарівна подушка, яку покладено в центрі кола, і кожний 

учасник, по черзі, має, сидячи на ній, розповісти групі про свої очікування від тренінгу та 
про бажання, які виникають із цього приводу. 
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Вправа №3. – «Чотири сфери» (5 хвилин)
Тренер повідомляє, що люди зазвичай вкладають енергію в різні сфери свого життя, 

з яких можна умовно виділити такі: власне тіло, життєва діяльність, контакти з іншими 
людьми, фантазії. Він пропонує подумати й написати, як учасники використали б свою 
енергію й час, якщо можливості були б необмеженими; які бажання й очікування мають 
учасники на найближчий день, тиждень, місяць, півроку, п’ять років, розподіливши записи 
за такими чотирма сферами: а) що робитиме учасник для фізичного аспекту особи – 
зовнішньої краси, фізичного здоров’я (тіло); б) для професійної кар’єри, позапрофесійних 
інтересів (діяльність); в) для родини, друзів (контакти); г) для творчості, майбутнього, 
наприклад, для міста, країни, людства (фантазії).

Потім група коротко обговорює записані очікування/бажання, намагаючись уявити, 
чи рівномірно розподіляється енергія між цими чотирма сферами, чи рівноваги немає, а 
превалюють очікування в певних сферах.

Вправа №4. – «Цікавий учасник» (10 хвилин)
Матеріал: аркуш паперу відповідно до кількості учасників, маркери, олівці, ручки, 

приклад намальованого учасника на плакаті.
Кожен з учасників отримує аркуш паперу та завдання намалювати там учасника 

(себе), та написати або зобразити очікування від тренінгу за наступним принципом:
	Голова – що я хочу дізнатися? Які питання у мене в голові?
	Серце – чого я очікую від групи? Якою має бути атмосфера?
	Руки – Що я хочу зробити на тренінгу? Може, я хочу спробувати якийсь метод чи 

зробити енерджайзер?
	Спина – від чого я відвертаюся, чого я ні в якому разі не хочу на цьому тренінгу?
Учасники коротко презентують свої очікування в пленумі.

Вправа №5. – «Гра в карти» (10 хвилин) 
Матеріал: колода карт, фліпчартовий папір, маркери.
1. Учасники тягнуть по одній карті з колоди та об’єднуються в групи.
2. Кожна з 4 груп отримує завдання за 1 хвилину придумати стратегію та за 5 хвилин 

провести опитування в групі на своє запитання стосовно очікувань. Питання наступні:  
1) Які знання група вже має з цієї теми? 2) Які знання групі особливо важливо отримати? 
3) Що в жодному разі не має статися на цьому тренінгу? 4) Якою має бути атмосфера в 
групі та що може сама група для цього зробити?

3. Група отримує 10 хвилин, щоб підготувати презентацію про результати своїх 
опитувань на фліпчартах. Потім кожна група презентує результати в пленумі. 

Вправа №6. – «Квітка» (5 хвилин)
Матеріал: аркуш паперу А1 із зображенням квітки, стікери, 

олівці.
Тренер заздалегідь готує ватман А1 із зображенням квітки, але 

без пелюсток. Під час вправи учасникам роздаються різнокольорові 
стікери, на яких вони пишуть свої очікування.

Потім, по черзі, учасники підходять до квітки, голосно 
озвучують свої очікування (чи не озвучують, в залежності від рівня 
згуртованості учасників тренінгу) та наклеюють свій стікер.
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Таким чином квітка «обростає» яскравими пелюстками.
Як варіант це може бути «риба», а стікери із очікуванням наклеюються у вигляді 

луски.
Також це може бути і «посів» у вигляді «насіння» своїх очікувань. У такому варіанті 

цей ватман знадобиться наприкінці тренінгу під час проведення підсумків, коли учасники 
матимуть змогу одразу «повісити» на дерево «результат тренінгу», – таким чином 
очікування та результати будуть наочно представляти ефективність тренінгу. 

 

1.3.3. Вправи для згуртування групи

Вправа №1. – «Прядіння пряжі» (5 хвилин)
Матеріали – клубок довгої мотузки, килим на підлогу. 
Особливі вимоги до приміщення – наявність простору для розташування учасників 

по колу на підлозі.
Учасники групи сидять на підлозі на килимі за колом, у центрі якого лежить клубок 

мотузки. Тренер пропонує уявити, що група разом зараз прястиме пряжу. Перший учасник 
бере клубок, перебирає кінець мотузки пальцями, імітуючи прядіння, і одночасно 
розповідає про себе. За сигналом тренера кінець мотузки передається сусіду, той 
розповідає щось про себе, і так далі, доки коло замкнеться.

Вправа №2. – «Емоції та ситуації» (5 хвилин)
Особливі вимоги до приміщення – достатній простір для пересування всією групою. 

Учасники стоять у колі. Тренер інструктує: «Зараз ми ходитимемо по кімнаті, і той, чиє ім’я 
я назву, має запропонувати продовження ситуації, яку я розповідатиму. Я починаю: «Ми 
йдемо в гущавину лісу...». Далі, через кожні 20-30 секунд, тренер називає ім’я наступного 
учасника.

Вправа №3. – «Щоб говорити правду» (5 хвилин)
Учасники розташовані на стільцях по колу, по черзі повідомляють про себе чотири 

твердження. Три з них – правильні, одне – неправильне. Інші учасники, які слухають 
повідомлення, занотовують те, що вони вважають неправильним твердженням. Після 
того, як усі повідомлення зроблено, учасники порівнюють свої здогади. Під час цієї 
вправи інколи трапляються справжні сюрпризи. 

Вправа №4. – «Чим ми схожі» (5 хвилин)
Учасники сидять на стільцях по колу. Тренер запрошує в центр кола одного 

з учасників, підкреслюючи його подібність до себе за якоюсь більш чи менш 
узагальненою ознакою (наприклад, «Надіє, вийди, будь ласка, до мене, тому що у нас із 
тобою однаковий колір волосся», «Іване, вийди, будь ласка, до мене, тому що ми обидва 
є жителями Землі» тощо). Означений учасник виходить у центр кола, і, у свою чергу, 
запрошує вийти наступного учасника, схожість із яким називає. Вправа триває, доки 
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всі члени групи опиняться разом у центрі кола. Тренер підкреслює, що всі учасники 
подібні, тобто вони складають гурт.

Вправа №5. – «Перетворення» (5 хвилин)
Учасники сидять на стільцях по колу. Тренер пропонує учасникам завершити кілька 

речень на кшталт того: «Якби я був книгою, то був би...». Усі відповідають по черзі 
(відповіді, природно, зводяться до небагатьох варіантів, наприклад, словник, книга поезій, 
енциклопедія тощо). Подібним чином тренер пропонує ще кілька речень, замінюючи 
ключове слово, яким є узагальнююча категорія (книга, їжа, пісня, музика, явище природи, 
вид транспорту тощо). Знову відповіді різні (їжа – каша, пиріжок, картопля тощо; явище 
природи – дощ, вітер, сніг тощо), але всі вони стосуються однієї категорії. Наприкінці 
вправи тренер підкреслює, що при всій індивідуальній різниці асоціативного ряду всі 
відповіді належать до спільних категорій, тобто всі учасникі – особистості, але вони 
подібні один до одного, тому являють собою гурт. 

Вправа №6. – «Амеба» (10 хвилин)
Тренер пропонує учасникам зібратися разом в одному з кутів кімнати та покласти одну 

руку на плече іншого члена групи; пояснює, що в такий спосіб утворена «амеба», яка може 
рухатися лише всіма своїми частинами разом; якщо учасник у русі відпускає плече сусіда, 
він має негайно перехопитися за плече іншої людини. Тобто рухатися «амеба» може лише 
всіма частинами одночасно; у неї немає голови і хвоста (тобто лідерів та відстаючих); у 
будь-який момент будь-хто може стати «ведучою частиною амеби», переклавши руку на 
плече іншого члена групи, якщо так буде зручніше долати перешкоду рухові. Далі тренер 
споруджує короткий вузький прохід (наприклад, із зіставлених поряд стільців) до іншої 
частини кімнати, і пропонує «амебі» потрапити через цей прохід до іншого кута кімнати, 
не «загинувши», тобто не розриваючи цілісність частин. Коли група перебралася через 
прохід, тренер ініціює обговорення проблеми лідерства та скоординованої командної 
роботи, фокусуючи увагу на тому, що в залежності від ситуації будь-який член групи може 
у будь-який момент взяти на себе ініціативу, якщо це сприятиме вирішенню завдань 
тренінгу.

1.3.4. Вправи для сприяння міжособистісному спілкуванню

Вправа №1. – «Спитай – відповім» (2 хвилини на кожного учасника)
Тренер роздає кожному учаснику по одній пронумерованій картці з одним 

запитанням, яке стосується теми, котра вивчається на занятті; попереджає, що по ходу 
заняття запропонує відповісти на це запитання і що відповідь є невід’ємною частиною 
навчання. По ходу обговорення відповідної теми в доречних місцях тренер запитує: «У 
кого знаходиться картка номер...». Учасник, який отримав картку з відповідним номером, 
зачитує запитання вголос і дає відповідь. Ця вправа сприяє концентрації уваги до 
обговорюваного матеріалу, а також привчає учасників до постановки запитань. Крім того, 
по ходу заняття тренер заохочує учасників до постановки запитань, які вони формулюють 
самостійно.

Вправа №2. – «Розрізані квадрати» (20-30 хвилин)
Кількість учасників – дві-три малих групи по п’ять учасників, один-два спостерігача 

до кожної малої групи (якщо кількість учасників не відповідає цим вимогам, можна 
зменшити/збільшити чисельність малих груп або кількість учасників у кожній, відповідно 
змінюючи конфігурацію роздаткових матеріалів). 
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Матеріали – для кожної малої групи з п’яти осіб заздалегідь підготовлений набір з 
5 паперових квадратів, кожен з яких у випадковий спосіб розрізаний на 3 неоднакові 
частини. Всього 15 фрагментів для кожної малої групи, пронумерованих у випадковий 
спосіб. Контрольний лист для тренера, де зображено всі квадрати кожної малої групи та 
пронумеровано всі їх фрагменти. 

Тренер розподіляє учасників на малі групи по 5 осіб. Решта учасників призначаються 
спостерігачами. Тренер роздає членам кожної малої групи набір з 5 розрізаних 
квадратів, які складаються з 15 фрагментів, так, щоб кожен з членів команди отримав у 
випадковий спосіб по 3 фрагменти. Тренер ставить завдання кожній команді – скласти 5 
квадратів однакового розміру; попереджає, що всі фрагменти пронумеровані абсолютно 
випадково, і ці номери не можна брати до уваги. Інструктує, що учасники малої групи 
можуть обмінюватися будь-якою кількістю фрагментів необмежене число разів, але 
забороняється розмовляти та вказувати мовчки в будь-який спосіб, який фрагмент 
учаснику потрібен. Під час вправи, на виконання якої відведено 15 хвилин, спостерігачі 
уважно стежать за виконанням правил. Після вичерпання відведеного часу тренер ініціює 
обмірковування перебігу подій під час вправи та їх обговорення за схемою:
	Що сталося після того, як учасники закінчили складати свої квадрати? Чи вийшли 

вони з гри, чи продовжували зацікавлено стежити за іншими членами малої групи?
	Чи були в когось спроби накопичувати фрагменти, не віддаючи їх іншим?
	Який настрій переважав під час роботи, чи виявляв хтось невдоволення?
	Чи намагався хтось порушити правила, розмовляючи або вказуючи в інший спосіб, 

який фрагмент йому потрібен?
	Чи можна назвати певну критичну точку у взаєминах усередині малої групи, після 

проходження якої члени групи почали налагоджувати співпрацю?
	Які висновки можна зробити за результатами цієї вправи?

Вправа №3. – «Телепатія» (5 хвилин)
Особливі вимоги до приміщення – столи, стільці.
Учасники сидять на стільцях по колу; тренер пропонує кожному обрати собі пару. 

Один з членів пари переставляє стілець так, щоб сидіти спиною до другого. За сигналом 
тренера, пари починають «телепатію», яка полягає в тому, щоб зосередившися якомога 
уважніше один на одному, не подаючи один одному жодних сигналів, учасники пари тричі 
спробували одночасно обернутися та подивитися один на одного.

Вправа №4. – «Коло довіри» (5 хвилин)
Особливі вимоги до приміщення – столи, стільці. 
Учасники сидять на стільцях по колу; тренер пропонує задавати запитання сусіду 

ліворуч; попереджає, що характер кожного наступного запитання тренер повідомить 
після відповіді на попереднє. Тренер також попереджає, що в тому разі, коли поставлене 
сусідом запитання викликатиме негативну емоційну реакцію, небажання відповідати, – 
мовчати чи відмовлятися відповідати не забороняється. Далі тренер інструктує щодо 
першого запитання: «Запитайте сусіда зліва про якусь зовнішню річ, яка не стосується 
його особистості, наприклад, котра година». Після того, як всі учасники групи відповіли  
на поставлені їм сусідами запитання, тренер інструктує щодо другого запитання: 
«Запитайте сусіда зліва про особливості його зовнішнього вигляду, наприклад, з якого 
матеріалу зроблені його прикраси, одяг, взуття тощо». Після відповідей у такому ж 
порядку тренер повідомляє характер наступних запитань: про уподобання, наприклад, 
чи подобаються сусідові пісні співака/співачки...; про риси характеру, наприклад, «Мені 
здається, що ти весела людина. Чи це так?». Якщо на запитання сусід сам відповісти 
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не в змозі, потрібно, щоб до відповіді долучилися й інші учасники, наприклад: «Чи ти 
збираєшся ввечері дивитися відеофільм у компанії друзів?».

Після закінчення вправи тренер ініціює обговорення наявних рівнів довіри між 
учасниками, шляхів подолання міжособистісної дистанції в ході групової взаємодії.

Вправа №5. – «Моє послання у світ» (5 хвилин на кожного учасника)
Матеріали – приладдя для письма та малювання. 
Особливі вимоги до приміщення – столи, стільці.
Учасники сидять по колу; тренер повідомляє інструкцію:
1. Сформулюйте та запишіть коротке повідомлення, гасло, з яким Ви хотіли б 

звернутися до людей (Ваше послання у світ).
2. Визначте, хто з відомих персонажів (літературних, кінематографічних, казкових, 

політичних, спортивних, мистецьких тощо) найбільшою мірою відповідає Вашим 
вимогам для оприлюднення цього послання перед усім світом.

3. Складіть п’ятихвилинне повідомлення від імені цього персонажу, щоб якомога 
повніше відобразити в ньому суть Вашого послання у світ.

4. Продемонструйте по черзі свої послання, кожному відводиться не більше  
5 хвилин.

Під час виконання вправи тренер стежить за регламентом; через 5 хвилин перериває 
учасника незалежно від того, закінчив він промову чи ні. Корисно робити відеозапис, щоб 
учасники могли згодом побачити й почути себе самі, на власні очі оцінити доступність 
своїх послань для розуміння іншими людьми. Можна також, за індивідуальною згодою 
кожного учасника, дати іншим можливість висловити своє розуміння почутого, оцінити 
ступінь його зрозумілості та легкості сприйняття. Тренер ініціює обговорення виступів, 
звертає увагу учасників на ті елементи, завдяки яким промова була зрозумілою та 
прийнятною, або навпаки, викликала сумніви та недовіру (особливо зручно при цьому 
користуватися відеозаписом). 

Вправа №6. – «Непотріб» (10 хвилин)
Учасники сидять по колу; тренер пропонує кожному назвати одну річ, яка йому не 

потрібна, але не викликає відрази (наприклад, «чоботи 47-го розміру», «яскраво-зелена 
краватка», «каструля з діркою» тощо). Тренер записує ці речі; коли всі висловилися, 
пропонує учасникам розрекламувати чужі непотрібні речі так, щоб той, хто назвав 
відповідну річ, забажав її «придбати». Якщо в ході «рекламування» хтось припустить 
висловлювання, яке викличе погіршення емоційного стану, огиду іншого учасника, 
винний продовжує працювати стоячи; за повторної помилки – поза загальним колом і 
мовчки. Після закінчення вправи тренер ініціює обговорення результатів, фокусуючи 
увагу на ефективності емоційних, адресованих конкретній особі, висловлювань 
та неефективності дублювання або пародіювання відомих рекламних слоганів, 
недоцільності непереконливих, незакінчених формулювань. Ця вправа буває особливо 
корисною, коли тренінг спрямований на навчання учасників методам заохочення людей 
до участі в профілактичних програмах. 

Вправа №7. – «Моє уявлення про час» (5 хвилин)
Матеріали – приладдя для малювання. 
Особливі вимоги до приміщення – столи для малювання. 
Процедура: учасники сидять за столами; тренер повідомляє, що кожна людина 

уявляє час по-своєму; наприклад, тренер уявляє час як пісочний годинник, де пісок у 
нижній частині годинника – минуле, у верхній – майбутнє, пісок, котрий падає в даний 
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момент – сьогодення. Тренер пропонує кожному учаснику намалювати власне символічне 
зображення свого уявлення про час, позначивши минуле, сьогодення й майбутнє.

Вправа №8. – «Моє відчуття часу» (5 хвилин)
Тренер пропонує учасникам заплющити очі; за сигналом зосередитися на 

внутрішньому відчутті часу і відкрити очі тоді, коли, на їхню думку, пройде 1 хвилина. 
Про те, що, на його думку, 1 хвилина пройшла, кожний учасник повідомляє тренера 
мовчки, підняттям руки і розплющуючи очі. Тиша повинна тривати, поки всі не 
розплющать очі. Після закінчення вправи тренер звертає увагу учасників на те, що вони 
розділилися на три групи: ті, хто підняв руку раніше строку, пізніше строку та вчасно. 
Тренер фокусує увагу учасників на тому, що сприйняття часу може бути пов’язане з 
настроєм, емоційним станом людини, і все це значною мірою залежить від особливостей 
спілкування в групі. 

Вправа №9. – «Спілкування – це просто?» (10-15 хвилин)
Матеріали – приладдя для письма й малювання. 
Особливі вимоги до приміщення – столи для письма й малювання.
Тренер ставить завдання кожному учаснику протягом 2 хвилин зробити нескладний 

малюнок так, щоб «художник» міг згодом легко описати його іншому словами 
(наприклад, намалювати кілька симетричних геометричних фігур). Для економії 
часу можна скористатися заздалегідь підготовленими малюнками, які тренер роздає 
учасникам перед початком вправи. Тренер пропонує розділитися на пари, члени яких 
не показують один одному свої малюнки. Пара сідає спинами один до одного, перший 
учасник описує другому свій малюнок словами. Другий учасник намагається відтворити 
малюнок, виконуючи вказівки першого, але не ставлячи йому додаткових запитань. 
Учасники міняються ролями, але цього разу той, хто відтворює малюнок за описом 
партнера, уже може ставити додаткові запитання. Потім члени пари обмінюються 
результатами.

Коли всі учасники завершили роботу, тренер проводить обговорення результатів, 
фокусуючи увагу на тому, що процес спілкування складається з певних структурних 
компонентів, кожен з яких має певне значення. Доцільно обговорити роль кожного 
компонента для забезпечення ефективного спілкування, зокрема підкреслити, чому 
малюнки другого учасника пари, який мав можливість ставити додаткові запитання 
(мав зворотний зв’язок з відправником повідомлення), зазвичай були точнішими, ніж 
малюнки першого учасника. 

1.3.5. Вправи для стимулювання взаємодії та формування команди

Вправа №1. – «Перетягування канату» (10-15 хвилин)
Кількість учасників – оптимальна – 20 осіб, щоб утворити чотири команди по п’ять 

учасників у кожній. 
Матеріали – клейка стрічка (скотч), чотири відрізки міцного канату, кожний 

довжиною три-чотири метри, міцне залізне кільце (можна замінити відрізком канату, 
зав’язаним у кільце), яскрава стрічка-маркер. 

Особливі вимоги до приміщення – наявність простору для перетягування канату. 
У центрі приміщення клейкою стрічкою на підлозі позначається квадрат, приблизно 

розміром 30х30 см.; один кінець кожного відрізка каната прив’язується до металевого 
кільця (або кільця з канату, або чотири кінці відрізків канату зв’язуються разом у вузел); 
перевіряється міцність/надійність вузлів. До центрального кільця (вузла) прив’язується 
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яскрава стрічка-маркер, яка вказуватиме на рух центрального кільця (вузла) відносно 
квадрата, позначеного клейкою стрічкою на підлозі; центральне кільце розташовується 
посередині квадрата, а чотири вільні кінці відрізків каната розкладаються на підлозі в 
чотирьох напрямах симетрично.

Тренер пропонує кожній з чотирьох команд, що складаються з п’яти учасників, 
взятися за вільний кінець свого відрізка каната, потім чітко й зрозуміло пояснює правила 
гри приблизно в такий спосіб: «Мета цієї вправи – отримати максимальну кількість балів 
протягом 30 секунд. Бал зараховується щоразу, як стрічка-маркер перетинає будь-яку 
стрічку, котра є обмежувальною лінією сторони квадрата. Учасники мають 30 секунд, 
щоб обговорити тактику гри». Через 30 секунд після цієї інструкції тренер подає сигнал 
до початку гри, і кожна команда, як правило, починає тягти канат до себе, намагаючись 
заробити якомога більше балів на свій рахунок. Через 30 секунд тренер подає сигнал 
припинити вправу, запитує членів групи, скільки балів вони заробили, занотовує це 
число. Потім пропонує повторити вправу, але попереджає, що знов повторить правила 
гри і просить учасників слухати їх дуже уважно. 

Коли тренер удруге повторює правила гри, зазвичай хтось із групи звертає увагу на 
те, що мета гри полягає не в тому, щоб заробити найбільше балів для кожної команди 
окремо, а в тому, щоб заробити максимальну кількість балів для всієї групи з чотирьох 
команд. Тоді учасники починають ставити уточнюючі запитання стосовно умов та мети 
гри і, зрештою, з’ясовують, що йдеться не про змагання, а про колективну діяльність, 
і що доцільно виробити спільну тактику для всіх команд, аби діяти узгоджено, цілою 
групою. Якщо учасники за 30 відведених на домовлення секунд не встигнуть виробити 
успішну тактику, тренер може підказати, що набрати максимальну кількість балів можна, 
якщо кожна команда рухатиме канат по черзі без будь-яких зусиль, направляючи стрічку-
маркер через позначені сторони квадрата «по колу». Тобто спочатку стрічка-маркер має 
рухатися в напрямку сторони квадрата, найближчої до однієї команди, потім – назад до 
центру, далі – в напрямку сторони квадрата, найближчої до другої команди, і так далі, за 
колом до третьої, четвертої, знов до першої команди. Тоді учасники виконують вправу 
узгоджено, і підраховане число балів виявляється значно більшим, ніж було записане 
тренером за підсумками першого виконання вправи.

У ході короткої дискусії тренер наголошує на потребах у ході тренінгу та й у житті:  
а) уважно ставитися до інструкцій; б) мислити нестандартно, опиратися стереотипам  
(на зразок того, щоб тягти канат на себе); в) взаємодіяти та формувати команду з  
якомога більшого числа учасників (усієї групи), а не лише тих, хто близький за 
«офіційними» ознаками (у даному разі – був формально розподілений до однієї з 
чотирьох команд).

Вправа №2. – «Гаряче повітря» (15 хвилин)
Матеріали – значна кількість повітряних кульок різних кольорів та розмірів. 
Особливі вимоги до приміщення – достатність простору, у тому числі висоти стелі, 

для підкидання повітряних кульок. 
Тренер роздає всім учасникам кульки та нитки, пропонує наповнити кульки повітрям 

і зав’язати; поділяє гравців на групи (команди) відповідно до загальної кількості 
учасників (наприклад, 3–4 команди по 3–5 членів), пропонує підкидати кульки в повітря 
та відбивати їх, підтримуючи кульки постійно в польоті. Повідомляє основне правило 
гри – кожний учасник може відбивати власну кульку лише двічі поспіль, тобто перед тим, 
як відбити власну кульку втретє, учасник змушений хоча б один раз відбити будь-яку 
чужу кульку. Приблизно за хвилину тренер припиняє вправу і обговорює перебіг подій у 
наступному порядку:
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	Що спільного між цими повітряними кульками і членами однієї команди? 
(Можливі відповіді: «кульки, як і люди, різні за розмірами, формою та кольором»; 
«деякі можуть вийти з-під контролю, і їх можна втратити»; «аби утримувати їх 
разом, необхідно постійно докладати певних зусиль» тощо);

	Чи однаково легко було утримувати в польоті різні кульки? (Це запитання 
покликане звернути увагу на той факт, що деякі кульки, так само, як і людей, 
легше контролювати й підтримувати, ніж інші);

	Чи може одна людина без допомоги партнерів утримувати в повітрі одночасно 
всі кульки? (Увага фокусується на значущості командної роботи – хоча під час гри 
деякі гравці зіштовхувалися між собою, вони не звертали на це уваги, оскільки 
були зосереджені на досягненні групової мети).

Під час обговорення тренер звертає увагу учасників на ті висновки з гри, які найкраще 
ілюструють діяльність у групі, підтверджують переваги командної роботи, необхідність 
розвитку спеціальних навичок формування команди.

Вправа №3. – «Бджіл краще ловити на мед» (10 хвилин)
Тренер пропонує учасникам об’єднатися у пари, статить обличчям один до одного, 

одному члену пари пропонує стиснути руку в кулак і тримати кулак перед напарником. 
Повідомляє завдання одному з кожної пари – якомога швидше розтиснути кулак 
партнера. Через 10 секунд тренер зупиняє вправу і констатує, що більшість учасників 
намагалася змусити партнерів розтиснути кулак силою, проте чим більшу силу вони 
прикладали, тим більшим був опір. Тренер запитує, чи застосував хто-небудь інший 
спосіб спонукати партнера розтиснути кулак (наприклад, чемно попросити). Як правило, 
комусь із учасників спало на думку використати цей найпростішій спосіб. З приводу цієї 
вправи тренер ініціює обговорення ефективності різних управлінських навичок, методів 
запровадження змін, фокусуючи увагу на корисності дій без примусу, за умов поваги до 
інших, творчого сприяння змінам, відкритості до нестандартних ідей.

Вправа №4. – «Пазли» (5 хвилин)
Тренер пропонує учасникам утворити коло. Пояснює, що коли назве певне число, 

учасники мають утворити групи з названої кількості осіб (наприклад, назване тренером 
число «три» означає, що учасники мають утворити у випадковий спосіб кілька малих 
груп, кожна з яких складатиметься з трьох осіб). Тренер називає різні числа, спочатку не 
такі, як треба для роботи в малих групах, щоб учасники трохи порухалися. Зрештою лунає 
потрібне тренерові число, і учасники утворюють малі групи для подальшого ведення 
заняття.

Вправа №5. – «Будуємо автомобіль» (30 хвилин) 
Матеріали – Фліпчарт або дошка, папір та маркери за числом малих груп.
Тренер об’єднує учасників у малі групи по 4–6 осіб, роздає кожній групі аркуш паперу 

та декілька маркерів; пропонує членам кожної групи виконати на своєму аркуші паперу 
стилізований малюнок автомобіля. Для економії часу малюнки контура кузова автомобіля 
можна заздалегідь підготувати й роздати на занятті. Тренер інструктує учасників, що 
кожний член групи має додати до малюнка одну деталь, яка найбільше ілюструє його 
сильну рису, котру цей учасник може дати групі, або символізує характер його взаємин 
із групою (наприклад, хтось може намалювати фару й написати: «Я забезпечую групі 
довготермінове бачення майбутнього»).

На виконання малюнків надається 15 хвилин, після чого кожна мала група по черзі 
презентує свою роботу на дошці (фліпчарті) і пояснює свій малюнок аудиторії. Кожний 
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член малої групи по черзі показує свій власний внесок у зображення автомобіля і пояснює 
причини. Виконання цієї вправи допомагає учасникам краще усвідомити сильні сторони 
та потенційний внесок один одного.

Вправа №6. – «Паперовий кухоль» (10 хвилин)
Матеріали – приладдя для письма.
Тренер пропонує кожному учаснику протягом 30 секунд придумати й записати 

максимальну кількість варіантів використання паперового кухля. Тренер запитує 
учасників щодо кількості варіантів і записує найбільшу (як правило, це 4–6 варіантів). 
Далі тренер пропонує об’єднатися в малі групи у складі 2–3 учасників, попрацювати над 
цим завданням уже разом протягом 30 секунд. Тренер запитує групи щодо кількості 
варіантів і записує найбільшу (як правило, це вже 9–11 варіантів). Насамкінець тренер 
призначає кількох учасників для запису всіх ідей, які напрацює вся група разом протягом 
тих самих 30 секунд. Підрахунок покаже, як правило, що разом група здатна вигадати 
20–30 варіантів використання кухля. Тренер ініціює обговорення порівнянь процесу 
індивідуальної та групової роботи, досягнутих результатів.

Вправа №7. – «Зав’язування вузликів» (10-15 хвилин)
Матеріали – клубки ниток або мотузки за числом малих груп.
Тренер об’єднує учасників у малі групи по 6–10 осіб. Один з учасників починає гру, 

затискуючи кінець нитки в руці і передаючи клубок іншому, який так само затискає 
нитку в руці і передає клубок будь-якому іншому учасникові, тримаючи нитку в натяг. 
Аби ускладнити гру, можна щоразу обмотувати нитку довкола руки або пояса. Зрештою 
клубок має повернутися до того, хто починав гру. Тренер пропонує членам групи 
поекспериментувати з колективними переміщеннями. Що трапиться, коли хтось із 
учасників схоче відійти вбік або сісти? Якого виду співробітництво необхідно налагодити 
у групі для того, аби переміститися в інше місце, тримаючи нитку увесь час натягнутою 
і намагаючись її не розірвати?

Через декілька хвилин тренер пропонує змотати клубки та обговорити низку 
запитань, наприклад: чи помітили учасники, що деякі з них виявили більшу непокірність 
порівняно з іншими, деякі – більшу здатність до пристосування. Чи виокремилися зі 
складу груп лідери? Скільки їх було? Які види навичок спілкування спрацювали або не 
спрацювали? Тренер концентрує увагу учасників на тому, що будь-яка дія одного з членів 
команди впливає на інших.

1.3.6. Вправи для активізації учасників

Вправа №1. – «Кидання м’яча» (10-15 хвилин)
Матеріали – м’яч або пружна подушка.
Учасники утворюють коло; перший учасник голосно вимовляє своє ім’я так, щоб усі 

могли його почути, і кидає м’яч комусь іншому; той, хто ловить м’яч, називає своє ім’я, 
і кидає м’яч комусь іншому. Ця частина вправи триває, доки всі учасники спіймають і 
кинуть м’яч 2–3 рази; далі правила гри змінюються: учасники мають попередньо називати 
ім’я того, кому вони кидають м’яч. Ця частина вправи також триває, поки всі учасники 
спіймають і кинуть м’яч 2–3 рази, потім правила гри знов змінюються як у попередньому 
випадку. Так вправа виконується змінюючись, поки всі учасники не запам’ятають імена 
один одного.
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Вправа №2. – «Розповіді та зубочистки» (10 хвилин)
Матеріали – 12 зубочисток для кожного з учасників. 
Особливі вимоги до приміщення – столи, стільці.
Тренер розподіляє учасників на малі групи у складі 3–5 осіб; розсаджує підгрупи 

за окремими столами або на стільцях окремими колами; роздає всім учасникам по 12 
зубочисток; пропонує кожному розповісти членам малої групи щось про себе (наприклад, 
я маю кота…, мій улюблений колір – блакитний… тощо). Ті з членів підгрупи, які мають 
подібні інтереси, отримують від промовця зубочистку. Ті, хто не поділяє цих інтересів, 
віддають промовцеві по зубочистці. Учасники підраховують зубочистки; приблизно через 
5 хвилин тренер формує нові малі групи; знов відбуваються розповіді, обмін та підрахунок 
зубочисток. Наприкінці вправи тренер ініціює обговорення результатів, звертаючи увагу 
на те, що інтереси у людей не однакові, але обмін інформацією був корисний усім.

Вправа №3. – «Визначення послідовності» (20 хвилин)
Матеріали – підготовлений заздалегідь набір з п’яти карток для кожного учасника.
Особливі вимоги до приміщення – столи, стільці.
Тренер роздає кожному учаснику набір з п’яти карток, де на кожній картці написано 

один рік, випадково вибраний з хронологічної послідовності 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 
одна буква, випадково вибрана з послідовності A, Б, В, Г, одне число, випадково вибране з 
послідовності 3, 7, 12, 17, 25. Тренер пропонує кожному учаснику розкласти свої картки по 
порядку, але не дає жодних пояснень про те, що в даному разі буде вважатися «порядком» 
(чи пріоритетною є послідовність років, чи букв, чи чисел, чи більших значень, чи менших 
тощо); на виконання вправи відводить дві хвилини. Учасники по черзі повідомляють, як 
вони впорядкували свої картки на основі якогось варіанта власного уявлення про те, що 
в даному разі може вважатися «порядком». 

Тренер ініціює обговорення того, чому учасники впорядкували картки в той чи 
інший спосіб, які існують альтернативні варіанти впорядкування; звертає увагу на 
те, що реалізовані варіанти впорядкування часто обиралися тому, що учасники діяли 
в межах звичних уявлень, стереотипів, стандартних процедур; підкреслює важливість 
застосування творчого підходу, уникнення упереджених припущень і стандартів, 
відходу від звичних шаблонів, застосування нетрадиційних рішень та відкритості до 
нових ідей. Ця вправа допомагає учасникам усвідомити, що у процесі опрацювання 
інформації, отриманої на заняттях, вони часто роблять припущення стосовно способу її 
впорядкування, але через звичні шаблони мислення може бути заблоковане застосування 
творчого підходу.

Вправа №4. – «Фермер, будинок, землетрус» (5 хвилин)
Тренер об’єднує учасників на трійки так, щоб пара ставала обличчям один до одного 

і, з’єднуючи руки над головою, утворювала «дах» будинку. Третій учасник стає всередині 
будинку під «дахом», цей учасник буде «фермером». Учасники уважно слухають і 
виконують команди тренера: за командою «будинок!» двійки, які утворюють «будинки», 
мають знайти собі інших «фермерів», котрі в цей час нерухомо залишаються на своїх 
місцях; за командою «фермер!» на місці залишаються «будинки», а всі «фермери» мають 
знайти собі нові «будинки»; за командою «землетрус!» кожний член трійки повинен 
знайти собі нових партнерів. Вправа повторюється кілька разів, команди лунають у 
випадковому порядку.
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Вправа №5. – «Кіт та миша» (10 хвилин)
Кількість учасників – не менше 20 осіб. 
Тренер пропонує двом добровольцям виконувати ролі кота та миші; іншим 

учасникам – утворити 3 (або більше, залежно від чисельності групи) колони по 6 осіб у 
кожній так, щоб, простягнувши руки в сторони на рівні плечей, кожен міг взятися за руки з 
іншими учасниками сусідніх колон, а повертаючись ліворуч (або праворуч) на 90 градусів, 
міг взятися за руки з учасниками, що стоять попереду і позаду в колоні. Учасники уважно 
слухають і виконують команди тренера: за командою «вулиця!» учасники беруться за руки, 
утворюючи 6 паралельних «вулиць»; за командою «бульвар!» учасники повертаються на 
90 градусів, беруться за руки, утворюючи з новими сусідами 3 (або більше, залежно від 
чисельності групи) паралельних «бульварів», що стають перпендикулярними відносно 
«вулиць». (Перед грою тренер пропонує 3–4 рази потренуватися у зміні «вулиць» на 
«бульвари» і в зворотному напрямі.) Тренер повідомляє правило: «кіт» та «миша» не 
мають права бігати під руками учасників, а можуть рухатись лише вздовж «вулиць» та 
«бульварів», коли вони утворені.

Тренер дозволяє «миші» трохи відбігти від «кота» і подає сигнал до початку вправи; 
«кіт»намагається наздогнати «мишу»; час від часу через короткі інтервали лунає команда 
«вулиця!» або «бульвар!»; гра триває поки «кіт» спіймає «мишу»; після цього на ролі 
«кота» та «миші» запрошуються інші добровольці.

1.3.7. Вправи, що сприяють засвоєнню знань

Вправа №1. – «Мережа знань» (10-15 хвилин)
Матеріали – клубки ниток (мотузки) за числом малих груп.
Особливі вимоги до приміщення – достатність простору для розташування 2-4 малих 

груп за колами.
Тренер об’єднує групу у малі групи по 6–10 осіб; пропонує учасникам кожної малої 

групи розташуватися на стільцях колом; одному з учасників групи починати вправу, 
описуючи якийсь один із основних моментів заняття і тримаючи один кінець клубка. 
Після виступу промовець, утримуючи й далі в руках кінець мотузки, передає клубок до 
іншого учасника, який має охарактеризувати наступний момент, розглянутий на занятті. 
Цей учасник також фіксує в руці свою частину мотузки, і, закінчивши виступ, передає 
клубок комусь іншому (бажано передавати клубок не по колу, а навскоси, з одного краю 
групи до іншого). Вправа закінчується, коли розглянуто всі основні моменти заняття, що 
підлягають закріпленню. Тренер ініціює обговорення виступів, підкреслюючі основні 
тези заняття і те, як вони пов’язані між собою (як промовці – мотузкою) та як фрагменти 
набутого знання доповнюють і підтримують один одного.

Вправа №2. – «Мистецтво самоперевірки» (5-10 хвилин)
Тренер, після закінчення викладання навчального матеріалу, об’єднує учасників 

у пари; пропонує уявити, що один член пари щойно з’явився в аудиторії і йому треба 
допомогти швидко засвоїти все, що він пропустив. За сигналом тренера інший член пари 
протягом п’яти хвилин пояснює тому, хто «запізнився», ключові питання пройденого на 
занятті матеріалу, намагається показати, як цей матеріал можна застосувати на практиці. 
Після цього пояснення учасник, що «запізнився», додає важливу інформацію, яку не 
згадав «промовець».

Ця вправа допомагає учасникам краще запам’ятати вивчений матеріал; якщо такі 
самоперевірки проводити час від часу протягом дня, це виявляється більш ефективним, 
ніж щоденні перевірки, влаштовувані тренером, значно економить час для контролю 
навчання, і взагалі робить «тренерські іспити» непотрібними.
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Вправа №3. – «Лотерейна лихоманка» (20 хвилин)
Матеріали – підготовлений заздалегідь роздатковий інформаційний матеріал за 

темою попередньо проведеного заняття, розмножений відповідно до числа учасників, 
а також пронумеровані картки («лотерейні квитки») за числом учасників, «лотерейна 
скринька», приладдя для письма. 

Тренер дає кожному учаснику «лотерейний квиток» та пакет інформаційних 
матеріалів (цей пакет, позначений прізвищем учасника, може бути розташований на 
столі, приклеєний скотчем до стільця тощо); пропонує кожному учаснику записати 
номер свого білета та скласти всі «лотерейні квитки» у велику «лотерейну скриньку»; 
кожному учаснику написати 3–4 запитання за темою інформаційних матеріалів 
попередньо проведеного заняття. Далі тренер пропонує першому учаснику витягти 
зі скриньки квиток і оголосити його номер. Учасник, якому належить цей номер, має 
відповісти на одне запитання з переліку, підготовленого тим, хто витяг квиток (у разі 
необхідності тренер заохочує групу допомагати тому, хто відповідає на запитання). Далі 
той, хто відповідав на запитання, витягує зі скриньки наступний квиток і ставить його 
«власникові» запитання зі свого переліку. Вправа триває, поки кожний учасник отримає 
можливість поставити усі свої запитання та відповісти на запитання інших. (Тренер теж 
повинен мати свій перелік ключових запитань за темою пройденого матеріалу, щоб, за 
необхідності, коригувати й доповнювати запитання учасників та стежити, щоб не було 
повторів тощо).

Вправа №4. – «Завершення речення» (15-20 хвилин)
Матеріали – приладдя для письма. 
Особливі вимоги до приміщення – фліпчарт або дошка, столи, стільці.
Тренер демонструє учасникам записані на фліпчарті 4–5 незавершених речень, 

наприклад: «Я дізнався, що...», «Мене здивувало, що...», «Мені сподобалося, що...», 
«Можливо, було б краще, якби...» тощо; пропонує кожному учаснику записати свої 
відповіді та здати тренеру. Якщо дозволяє регламент тренінгу, корисно, щоб кожний 
учасник по черзі повідомив свої записи групі. Так можна обговорити та узагальнити 
найбільш актуальні відповіді, дізнатися про думки більшості учасників, виявити 
найбільш нез’ясовані питання.

Вправа №5. – «Оцінювання» (15 хвилин)
Матеріали – приладдя для письма, ресурсні матеріали (роздаткова інформація, 

підручники, книги, документи тощо) за темою пройденого матеріалу.
Особливі вимоги до приміщення – столи, стільці.
Тренер об’єднує учасників у три малі групи, присвоює кожній групі власний символ 

(номери – від 1 до 3; літери – від А до В; назви, які групи самі собі оберуть, наприклад, 
«професори», «магістри», «бакалаври» або «леви», «ведмеді», «вовки» тощо); пропонує 
кожній малій групі, користуючись розданими ресурсними матеріалами, сформулювати 
два запитання за тематикою заняття, яке пройшло раніше. Коли запитання підготовлено, 
всі ресурсні матеріали «закриваються» (здаються тренеру, відкладаються подалі від 
учасників тощо). Вправа починається з того, що перша мала група ставить своє перше 
запитання другій, яка має сформулювати максимально повну відповідь. Третя група після 
відповіді критикує другу і оцінює її відповідь за десятибальною шкалою, обґрунтовуючи 
свою оцінку. Далі групи міняються ролями: друга ставить третій своє перше запитання, 
а перша група оцінює відповідь і пояснює, як її можна поліпшити. Потім своє перше 
запитання третя група ставить першій, а друга оцінює відповідь. Процес триває, поки 
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кожна група поставить по одному запитанню двом іншим групам. Корисно влаштувати 
символічний приз для членів групи, яка набере найбільшу загальну кількість балів, 
виставлених колегами.

1.3.8. Вправи для діагностування стану групи та попередження 
конфліктів

Це найскладніша категорія вправ із числа тих, які взагалі застосовуються в тренінговій 
роботі. Вони потребують від тренера неабиякої майстерності, досвіду, знань психології 
особистості та особливостей поведінки людей різних психоемоційних типів, коли вони 
потрапляють у ситуації групової взаємодії. Але й тренеру-початківцю у своїй роботі 
не слід боятися застосовувати ці вправи або їх окремі компоненти, інакше неможливо 
опанувати відповідний досвід. Отже слід бути готовим до можливих невдач, спроби й 
помилки допоможуть зробити відповідні висновки на майбутнє. 

Нижче наведено лише дві вправи з великого арсеналу засобів діагностики групи та за-
побігання груповим конфліктам. Перша («Метафори») має допомогти самому тренеру від-
новити внутрішню рівновагу та обрати правильну тактику поведінки, якщо перебіг подій на 
тренінгу викликає занепокоєння. Друга («Стратегічна соціометрія») призначена для виве-
дення групи зі стану непродуктивної динаміки, якщо внутрішньогрупові процеси набувають 
небажаного повороту. Вона допомогає спрямувати учасників до позитивного розвитку. 

Вправа №1. – «Метафори» (5 хвилин)
Тренер, спрямувавши групу на обідню перерву або перерву до наступного дня 

тренінгу, діагностує свій внутрішній стан – чи не виник неясний неспокій, відчуття 
того, що в групі щось відбувалося не так, як потрібно. Якщо такий стан має місце, тренер 
повинен відверто відповісти собі на такі запитання:
	Яку головну інформацію про учасників я виявив під час заняття?
	Яку роль здебільшого я відігравав на занятті – пастуха, сторожа, магнітофона, 

наглядача, вішалки (учасники «повісили» на мене свої проблеми й пішли), унітаза 
(всупереч логіці тренінгу, учасники виплеснули на мене «бруд» негативних емоцій, 
безпосередньо не пов’язаних з конкретною темою заняття), ще чогось?

	Як би я узагальнено назвав цю групу? – стадо, загін спецпризначення, білі й 
пухнасті, тераріум, болото, ще якось?

Тепер тренер має поєднати обидві метафори: свою образну роль та уявну узагальнену 
назву групи. Зрозуміло, що бути, наприклад, пастухом стада тренеру не подобається. 
Але швидко змінити групу, яка вже прийшла на тренінг, вочевидь, неможливо. Отже 
доведеться змінити власну роль. Для її визначення, тренер ставить собі наступні 
запитання:
	Ким би я хотів працювати в цій групі – батьком-командиром, меліоратором або 

кимось іншим? Ким?
	Що, в ідеалі, станеться, якщо я зміню свою роль, імідж?
	Чого я можу (хочу) навчитися у цієї групи?
	Чого група хоче від мене?
Останні два запитання тренер має поставити групі на наступному занятті, щоб 

з’ясувати, наскільки збігаються очікування групи і тренера. Зазвичай у такий спосіб 
тренер може відкоригувати свій стан та настрій, краще підготуватися до наступного 
заняття. Якщо тренер відчуває, що проведеної «психотерапії» та «психодіагностики» 
для подальшої продуктивної роботи виявилося замало, він продовжує гру в метафори, 
ставлячи собі нові запитання:
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	На якого казкового, міфічного героя схожий кожний учасник?
	Який його девіз?
	Що я створюю в групі – трагедію, комедію, фарс, епос?
	А що хотів би створити?
Коли тренер застосовує цю вправу наприкінці тренінгу, не слід забувати, що 

закінчення тренінгу характеризується не лише виконанням усіх його завдань. Якщо 
динаміка розвитку групи була скерована правильно, то на кінець тренінгу припадає 
період розпаду групи, і це, безумовно, також справляє свій вплив на перебіг подій. Саме 
відповідно до наявного стану групи тренер приймає рішення щодо способу завершення 
тренінгу: а) театралізованим фіналом; б) влаштуванням зворотного зв’язку від учасників 
до тренера, зворотного зв’язку учасників одного до одного; в) тестуванням отриманих 
знань і навичок.

Вправа №2. – «Стратегічна соціометрія» (5 хвилин)
Тренер констатує та описує проблемну поведінку певного учасника (наприклад, 

«Михайло вже вдруге не може вибрати собі партнера для вправи!»); потім негайно 
звертається до іншого учасника із запитанням про те, як на поведінку першого учасника 
реагує хтось третій–четвертий (наприклад, «Тетяно, хто в групі хотів би сам підійти до 
Михайла, але соромиться?»). Тренер продовжує вправу або застосовує її через певний 
час, аж поки будуть усвідомлені «підводні течії» в групі. Тренеру корисно поставити 
самому собі ряд запитань після заняття, якщо він не має можливості обережно й тактовно 
з’ясувати їх під час заняття:
	Кого в групі роздратовує активність певного учасника?
	Хто в групі радіє, коли певний учасник у черговий раз задає запитання, які не 

стосуються теми тренінгу? 
	Хто заважає певному учасникові заявити про свої особисті ускладнення?
Корисно передбачити резерви вправ і часу.  Резерв вправ дає можливість переключи-

тися з емоційного обговорення або залагодити несприятливу ситуацію, поглиблено 
розглянути якусь тему, якщо залишатиметься вільний час (такий резерв зручніше 
створювати за рахунок простих вправ, які не потребують допоміжних та друкованих 
матеріалів). Резерв часу потрібен, якщо обговорення відбуватиметься занадто емоційно, 
затягнеться або виникне потреба у розгляді ще якихось проблем.
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Розділ 2.

Тренінгові модулі

2.1. ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ №1 
«НАВИЧКИ СПІЛКУВАННЯ»

Мета модуля: сформувати в учасників базове розуміння структури та комплексності 
комунікаційних процесів, ознайомити зі стратегіями вирішення конфліктів, основними 
правилами гарного тону, з правилами та персональними моделями роботи в команді, а 
також на практиці програти сценарії звернень до суспільних інститутів.

Структура модуля (7 год.)

Час Тематика Тривалість Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

1 год. 55 хв. Основи 
ефективного 
спілкування

10 хв. Знайомство Стікери для кожного 
учасника 

10 хв. Принципи роботи Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

10 хв. Очікування та 
побоювання

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери, стікери на кожного 
учасника

15 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №1 «Вбивці 
комунікації»

Рожеві та блакитні аркуші 
па пе ру, достатня кількість 
стільців

25 хв. Вправа №2 «Активне 
слухання»

Фліпчарт, ватман А1 або 
проектор і ноутбук

30 хв. Вправа №3 «4 канали 
одного послання (за 
Шульц фон Туном)»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

1 год. Гарні манери 
та правила 
поведінки

45 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1 або 
проектор і ноутбук

15 хв. Вправа №4 «Правила 
гарного тону»

Картки з завданнями, 
фліпчарт, маркери, або 
ноутбук та проектор

1 год. 20 хв. Робота в 
команді

35 хв. Міні-лекція Проектор, презентація 
PowerPoint (на диску у 
додатку)

15 хв. Вправа №5 «Літаюча 
машина для яйця»

Папір, 4 губки, клей, скотч, 
ножиці, 4 пачки жувальної 
гумки, 4 мотузки, 4 сирих 
яйця, 4 пластикових пакети

10 хв. Вправа №6 «Ролі в 
команді»

Презентація PowerPoint  
(на диску)

20 хв. Тест Роздруковані тести 
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Час Тематика Тривалість Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

1 год. Вирішення 
конфліктів

15 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
кольоровий папір, проектор

15 хв. Вправа №7 
«Армреслінг»

Цукерки як нагорода 
переможцю

30 хв. Вправа №8  
«Шляхи вирішення 
конфліктів»

Фліпчарт, ватман А1, кольо-
ровий папір, проектор, пре зен-
тація PowerPoint  (на диску)

1 год.
35 хв.

Основи 
співпраці з 
суспільними 
інститутами

20 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1
20 хв. Вправа №9 «Пошук 

інформації про суспіль-
ні інститути»

Доступ до телефону та 
Інтернету

30 хв. Вправа №10 «Як 
зверну  тися до суспіль-
ного інституту»

Матеріал для сценок 
учасників

10 хв. Вправа №11 
«Акваріум потреб»

Фліпчарт, ватман з намальова-
ним акваріумом, намальовані 
та вирізані рибки, маркери

15 хв. Рефлексія. 
Підведення підсумків 
тренінгу. Заповнення 
анкети 

Фліпчарт, ватман А1, 
кольоровий папір, анкета 
для заповнення учасниками 
(див. додаток А в кінці 
посібника)

Підказка тренеру-початківцю (про дотримання режиму та 
санітарно-гігієнічних норм)

У поданій структурі тренінгових занять не враховано час на перерви. 
Обов’язково робіть перерви тривалістю 5-10 хвилин через кожних 
45-50 хвилин роботи. Якщо тривалість тренінгового заняття 4 
години – друга перерва має бути 20-30 хвилин. Після великої перерви 
проведіть будь-яку гру на активізацію (див. Розділ 1). Слідкуйте за 
температурним режимом приміщення, в якому проводите тренінг, 
провітрюйте приміщення під час перерви.

ВСТУПНА ЧАСТИНА 

• повідомлення учасникам теми тренінгу;
• коротка інформація про організаторів тренінгу;
• представлення тренера (ів) та учасників (по колу);
• ознайомлення учасників із організаційними особливостями роботи на тренінгу 

(тренер повідомляє про тривалість тренінгу, перерви тощо);
• прийняття правил тренінгу. Правила записуються на листку фліпчарту і 

розташовуються на видному місці;
• збір очікувань (тренер роздає по одному кольоровому стікеру кожному учаснику і 

пропонує написати на ньому очікування від тренінгу). Це повинні бути конкретні 
очікування. Можливі різні варіанти проведення цього етапу, одним із яких є 
такий: учасники й учасниці по колу мають сказати: «Я очікую від сьогоднішнього 
заняття...». Для цього на видному місці розміщується ватман А1 із схематичним 
зображенням дерева (але без листя) та підґрунтя. Учасники наклеюють стікери – 
«насіння», на яких записують власні очікування від тренінгу та «саджають» їх у 
родючий ґрунт – прикріплюють під деревом на ватмані.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1 – Основи ефективного спілкування 

Міні-лекція

Підказка тренеру-початківцю

Хоча, як ми вже зазначали у пункті 1.1., тренер і не зобов’язаний на 
100% бути експертом у темі тренінгу, він все ж таки безперечно має 
бути теоретично підкованим. Тому перед кожним тренінгом – з більш 
або менш нової тематики – обов’язково прочитайте якомога більше 
базової теорії. Щоб дещо полегшити Вам це завдання, нижче наведе-
на теоретична інформація для ознайомлення тренера зі специфікою 
теми (таку ж структуру має решта модулів). Інтерактивні вправи, які 
базуються на цій теорії, Ви знайдете в наступному підпункті.

Комунікація має в сьогоднішньому світі набагато більше значення, ніж навіть 10 
років тому. Варто лише згадати, що суспільства багатьох країн світу (насамперед, Європи, 
у широкому розумінні) наразі переходять (або вже перейшли) від індустріальної моделі 
суспільств товару до постіндустріальних моделей суспільств знання та інформації. 
З цього логічно напрошується висновок, що вміння ефективно спілкуватися та 
обмінюватися найціннішим ресурсом постіндустріального суспільства – інформацією, 
сьогодні впевнено перетворюється з побутового «nice-to-have» на базову економічну 
передумову успіху на ринку праці. Крім того, з ростом додаткових інформаційних 
технологій потреба в навчанні ефективній (не)опосередкованій комунікації набуває 
особливого значення. Саме тому в дискурсі підготовки молоді до самостійного життя 
ми радимо починати саме з комунікаційного блоку, як з основи найважливіших вмінь та 
навичок, необхідних у сучасному суспільстві11.

Комунікація – (від лат. communicatio – з’єднання, повідомлення) це процес обміну 
між людьми цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, 
знання, ідеї, емоції тощо. Важливо розуміти, що цей обмін обумовлений цілим 
рядом соціально значимих оцінок і норм спілкування, прийнятих у даному 
суспільстві.
Дуже тісно з дискурсом навчання ефективній комунікації пов’язане поняття 
соціального інтелекту, як сукупності навичок людини, які забезпечують її 
гармонійну інтеграцію в соціальні, особисті та професійні відносини в суспільстві. 
Соціальний інтелект є передумовою спроможності розуміти свою поведінку та 
поведінку інших, а також будувати на цих знаннях ефективну комунікацію та 
співпрацю. Хороші новини для тренерів – згідно Дж. Гілфорду, який навіть розробив 
тест для вимірювання рівня соціального інтелекту, цей підвид інтелекту не 
залежить від розвитку інтелектуальних можливостей людини та може розвиватися 
за допомогою додаткових вправ.

Теорія комунікації (а тим більше, її практика) є занадто об’ємним поняттям, яке можна 
(і треба) розглядати та тренувати протягом тижнів та місяців тренінгів. Тому, в рамках 
відведеного нам у цьому тренінгу часу, ми зможемо лише торкнутися важливості цього 
поняття та одного з його аспектів. У рамках базових тренінгів для молоді, направлених 
на спонукання цільової групи до певних питань, ми радимо попрацювати над темою 

11 Лунева О. Социальный интеллект – условие успешной карьеры / Журнал «Знание. Понимание. Умение», 2006,  
№2 – стр. 53-58.
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«Активне (рефлексивне) слухання», або слухання – як отримання та сприйняття 
інформації – є першим та дійсно базовим кроком в комунікації.12

Корисна інформація «під олівець»

Слухання відбувається в нерефлексивній і рефлексивній формах. 
Нерефлексивне (умовно-пасивне) слухання полягає у простому 
невтручанні в мову співрозмовника. Рефлексивне (активне) 
слухання передбачає активний зворотний зв’язок з метою 
контролювання точності сприймання інформації, допомагає з’ясувати 
розуміння почутого. Використовують такі види рефлексивних 
відповідей:
	з’ясування («Будь ласка, уточніть це», «Я хочу перевірити, чи 

правильно тебе зрозумів, будь ласка, повтори ще раз...»);
	перефразування («Як я зрозумів, ти маєш на увазі...», «Інакше 

кажучи, Ви вважаєте, що...»);
	відображення почуттів («Мені здається, що...», «Напевне, Ви 

відчуваєте...»);
	резюмування («Підсумовуючи сказане Вами, можна...», 

«Вашою метою, як я зрозумів(ла), є...»)12.
Дуже важливим є те, що активне слухання не повинно використо -
вуватись як формальна ввічливість, воно має глибоко рефлекту-
ватись. Адже таке слухання часто є більш корисним для того, хто 
слухає, а не того, хто говорить. Бо як часто ми дійсно усвідомлено 
та без оцінювання слухаємо своїх співрозмовників?
Цікаво: перцептивне перекручування – це здатність людини 
змінювати або взагалі не сприймати інформацію, яка їй видається 
небезпечною, викликає почуття невпевненості або не відповідає 
уявленню про себе чи картину світу. Наприклад, якщо людина не 
хоче, то вона може дійсно не чути критики на свою адресу.

Для тренування активного слухання ми пропонуємо перші дві вправи (№1, 2); 
також можливо використання лише однієї вправи та послідуюча дискусія щодо питань, 
які виникли. У разі більш досвідченої групи, ми радимо другим кроком попрацювати з 
однією з моделей комунікації, яка комплексно показує, як загалом функціонує процес 
комунікації, і чому так часто виникають непорозуміння. 

Звичайно, в рамках теорії комунікації існує ціла низка моделей комунікації, деякі 
з яких є дещо лаконічнішими, а інші більш об’ємно охоплюють це поняття. Для цього 
тренінгу ми вибрали модель «4 каналів одного послання» (або модель «4 вух») Шульца 
фон Туна, яка є однією з коротших моделей. Проте, на нашу думку, вона досить легка в 
розумінні та дозволяє зрозуміти деякі важливі аспекти комунікації.

Корисна інформація «під олівець»

Модель чотирьох каналів демонструє багаторівневий характер 
повідомлень, які відправляються людьми в комунікації. На думку 
фон Туна будь-яке послання, яке ми чуємо, може бути послане по 
одному з 4 каналів: 
	канал інформації про стан речей містить безпосередньо ті 

факти і дані про стан речей, описані у повідомленні;

12 Кузін Ф. А. Культура ділового спілкування: Практичний посібник. – 6-е вид., доп. – М.: Ось-89, 2002. – 320 с.
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	канал заклику передає бажання мовця, щоб інший виконав 
певну дію;

	канал відносин висловлює сприйняття відносин між спів роз-
мовниками;

	канал відвертості («Я»-повідомлення) передає відчуття «Я»-
мовця – свідомо чи несвідомо, наприклад, інформацію про його 
ставлення до себе, його мотиви, системі цінностей, емоції і т. ін.

При цьому найголовнішим в цій моделі є те, що послання, яке було 
відправлене по одному з 4 каналів, може бути інтерпретоване 
співрозмовником іншим з 4 каналів (тобто, послання, що вийшло з 
рота каналу інформації може випадково попасти до вуха відносин). 
Це стосується кожного каналу і двох останніх особливо. Саме це і є, 
за фон Туном, однією з основних причин непорозумінь.

Наприклад: жінка веде машину, а чоловік сидить поруч і каже: «Дивися, там попереду 
зелений». Як це послання можна було б зрозуміти на кожному з 4 рівнів?
	канал конкретної інформації: «Світлофор зелений (може, ти не помітила, 

відволіклась…)»;
	канал заклику до дії: «Ну їдь же нарешті, не спи на дорозі!»;
	канал відносин: «У тебе уповільнена реакція в порівнянні зі мною», «Ти не 

подобаєшся мені і дратуєш мене», «Ти мені подобаєшся, і я намагаюсь бути чемним 
і допомагати тобі»;

	канал відвертості: «Я нетерплячий і сам вже хочу сісти за кермо», «Я поспішаю і 
хочу, щоб ми якомога швидше доїхали».

Яким саме каналом надсилав своє послання чоловік або що саме він мав на увазі, 
можна спробувати відгадати по контексту, тону або мові тіла. Саме тому важливо 
розвивати свою спостережливість, активне слухання та соціальний інтелект, бо так ми 
вчимося якомога комплексніше розуміти послання інших людей. Але, на жаль, і це не 
є панацеєю, і не зажди може врятувати нас від непорозумінь; тому, з метою мінімізації 
таких «технічних» проблем з попаданням у «неправильний» канал, в окремих випадках 
краще ще раз перепитати, що малося на увазі. 

Підказка тренеру-початківцю

Прочитали теорію? Ви впевнені, що Ви самі правильно та повністю 
все зрозуміли? Група учасників схильна задавати дуже неочікувані 
питання саме по тим аспектам, в яких тренер, можливо, і сам ще не 
до кінця впевнений. Тому перед тим, як пояснювати групі навіть 
найпростішу модель, зробіть наступне – перечитайте теоретичний 
опис декілька разів, спробуйте знайти альтернативний опис в 
Інтернеті, а також поясніть цю модель комусь зі своїх близьких.

Вправа №1. – «Вбивці комунікації» 
1. Група об’єднується в пари. Кожний учасник пари отримує рожевий або блакитний 

аркуш паперу; партнери в парі не мають показувати один одному, що написано 
на папірцях. Тренер пояснює, що на папірці написане таємне завдання кожного 
з учасників, з яким вони мають ознайомитися. Завдання на рожевому аркуші: 
«Розповісти своєму партнеру цікаву історію, яку ти дуже любиш»; завдання на 
блакитному аркуші: «Дуже неуважно слухати, що розповідатиме твій партнер». 
Потім пари сідають один навпроти одного та отримують 3 хвилини для виконання 
завдання.
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2. Після виконання завдання тренер просить пари прочитати завдання один одного. 
Потім слідує обмін та рефлексія в пленумі. Можливі питання:
	Чи було приємно та цікаво щось розповідати? Чому? 
	Чи було просто розповідати? Чи було просто не слухати? Чому?
	Що б змогло вам допомогти, щоб розпові дати було цікаво?

 Важливі для тренера ключові слова в дискусії – «автентичність», «щирість».
3. Тренер об’єднує учасників в групи по 4 особи (дві групи), які за декілька хвилин 

мають сформулювати 3 основних «вбивць» 
комунікації за результатами обговорення в 
групі. Потім іде збір «вбивць» у пленумі та 
візуалізація на фліпчарті.

Вправа №2. – «Активне слухання» 
1. Тренер запитує у групи, чи чули вони колись 

про активне слухання та що, на їх думку, воно 
означає.

2. Тренер робить презентацію активного слухання у формі фліпчарт-презентації з 
картками або презентації у програмі Power Point (див. теорію вище). Особливо 
важливо звернути увагу на рефлексивні відповіді (з’ясування, перефразування, 
відображення почуттів, резюмування) з низкою яскравих прикладів. Тренер 
має знову звернути увагу на користь, яку активне слухання приносить тому, хто 
слухає.

3. Потім учасники об’єднуються в групи по 3 людини – 1-ий учасник має розповісти 
щось за власним бажанням; 2-ий учасник має свідомо та активно слухати, 
використовуючи деякі з рефлексивних питань; 3-ій учасник спостерігає. На 
виконання завдання групи отримують 8 хвилин. 

4. Після виконання завдання слідує обмін та рефлексія в пленумі. Можливі 
питання:
	Чи було приємно та цікаво щось розповідати? Чому? 
	Чи було приємно активно слухати? Чи було просто активно слухати?
	Які з рефлексивних відповідей ви намагалися застосовувати? Які «пішли» 

добре, а які не дуже?

Підказка тренеру-початківцю

Нагадуємо про те, про що ми вже говорили в пункті 1.1. тренінг – 
це індивідуальне дослідження, і головним результатом тренінгу є 
індивідуальні відкриття кожного учасника. Ці відкриття, як правило, 
робляться (точніше, вербалізуються) саме на фазах заключної 
групової рефлексії після виконання завдання. Не намагайтеся 
підвести всіх учасників до однієї думки та не переймайтеся, якщо 
іноді учасники виходитимуть з рефлексії з відкритими питаннями. 
«Просто» задавайте питання та допомагайте учасникам зробити у 
відповідях свої власні маленькі відкриття.

 
Вправа №3. – «4 канали одного послання (за Шульц фон Туном)» 

1. На основі двох малюнків (дівчинка з 4 ротами та хлопчик з 4 парами вух) тренер 
презентує модель комунікації Шульц фон Туна (див. теорію вище). Тренер може 
спочатку показати малюнки і запитати у групи, що вони можуть означати, а потім 
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перейти до презентації. У рамках презентації дуже важливо навести конкретні 
гумористичні та серйозні приклади (принаймні 2), а потім попросити учасників 
навести приклади з власного життя.

2. Тренер розвішує аркуші паперу з назвами 4 каналів послання в різні кути 
тренінгового приміщення. Тренер зачитує підготовлені цитати (принаймні 4) з 
різних побутових (професійних) висловлювань, а учасники мають спонтанно, за 
першою асоціацією, позиціонуватися в куті, відповідному до їх розуміння цього 
висловлювання. Можливі приклади таких цитат:
	Я тільки що перемила увесь посуд.
	Наскільки я бачу, Ви не маєте досвіду роботи за фахом.
	Ти зробила домашнє завдання? 

 Тренер просить учасників з кожної групи прокоментувати свій вибір; при цьому 
учасники, скоріше за все, скажуть важливе слово «контекст». Тренер погоджується, 
що контекст дуже важливий, але просить учасників спробувати позиціонуватися 
так, як вони спонтанно розуміють цей контекст. 

3. Учасники повертаються в пленум, і тренер проводить рефлексію. Можливі 
питання:
	Чи легко було позиціонуватися в певному куті? Чому? 
	Чи зажди допомагає контекст чи тон точно зрозуміти канал? Що робити, 

якщо ані контекст, ані тон не дають нам зрозуміти, яким каналом надіслане 
повідомлення?

	Чи стояли Ви в якомусь куті найчастіше? Чи був кут, в який Ви не прийшли 
жодного разу? Як Ви думаєте, чому?

4. (Факультативно) Учасники діляться на 3 групи, кожна з яких отримує аркуш 
паперу з питаннями («Як можна запобігти виникненню непорозумінь?», «Що 
робити, якщо між тобою та іншою людиною вже виникло непорозуміння?», 
«Які непорозуміння стаються з тобою найчастіше?»). Група має обговорити своє 
питання та прийти до спільного висновку; потім слідує обмін в пленумі.

ТЕМА 2 – Гарні манери та правила поведінки 

Міні-лекція
З самого раннього дитинства ми розрізняємо приємних, менш приємних та зовсім 

неприємних людей. У чому причина такого різного сприйняття? І що робити, щоб 
завоювати прихильність оточуючих? Відповідь на це питання непроста і завжди 
індивідуальна, але майже завжди у ній гратиме 
роль один важливий фактор – про людей судять 
по їх поведінці в суспільстві. І якщо така поведінка 
є коректною, тобто не заважає іншим, а навпаки 
допомагає їм (хоча б ввічливим «дякую»), то ця 
людина, скоріше за все, буде інтегрована в громаду 
та сприйматиметься як приємна. Якщо поведінка 
людини є егоїстичною, і якщо людина не звертає уваги 
на оточуючих, котрим (словом чи ділом) потрібна 
підтримка, то така людина, скоріше за все, буде 
виключена з суспільства або з якоїсь його частини. 
Іншими словами, в модулі про етикет тренер говорить 
з учасниками про правила доброго співіснування та 
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взаємної підтримки в суспільстві, деякі з котрих з часом частково переросли у формальні 
правила, історію яких мало хто пам’ятає13.

Етикет (від фр. еtiquette – етикетка, напис) – це норми і правила, які відображають 
загальні уявлення громади про належну поведінку людей у суспільстві. У сучасному 
вигляді і значенні слово «етикет» було вперше вжито при дворі короля Франції 
Людовика ХIV – тоді гостям були роздані картки (етикетки) з викладом того, як 
вони повинні поводитися.

З давніх часів у кожному королівстві був свій етикет – свої правила пристойності та 
ціла наука, яку потрібно було вивчати і досконало володіти. Це була дуже важка, кропітка 
праця, але з часом правила поведінки спрощувалися і в більшості країн набули загальних 
досить демократичних рис. Так що і нам, і нашим учасниками пощастило – в основі 
сучасного етикету лежить не так багато досить простих правил поведінки: 

Корисна інформація «під олівець»

Додаткові матеріали шукайте на сайті правил з етикету  
http://etuket.com/

Правило №1. Основне правило можна сформулювати так: «Дівчата мають перевагу 
перед хлопцями. Жінки – перед чоловіками, старші перед молодшими. Люди з обмеженими 
можливостями чи хворі – перед здоровими». Наприклад, вони вирішують, чи починати 
розмову, першими входять до кімнати і т. д. Дівчатам, жінкам, людям похилого віку слід 
також поступатися місцем у громадському транспорті. По сходах хлопець повинен іти 
так, щоб мати можливість у разі необхідності допомогти дівчині – тобто піднімаючись, 
знаходитися за нею, а спускаючись – перед нею. 

Але при знайомстві роблять навпаки: спочатку називають дівчині ім’я хлопця, а 
старшій людині – ім’я молодшої. 

Правило №2. Пам’ятайте про мову тіла – щоб добре сприйматися в суспільстві, дуже 
важливо правильно тримати своє тіло. 

Особливо уважно треба слідкувати за рухами своїх рук. В багатьох установах 
вважається неприйнятним ходити занадто швидко чи перестрибувати через кілька 
східців на сходах. Також у формальних ситуаціях негарним тоном вважається упиратися 
руками в боки або засовувати їх у кишені.

Манера сидіти часто дозволяє судити про те, наскільки вихована людина. Сидіти 
потрібно рівно на передньому краї стільця (до речі, це дуже корисно і для постави), не 
розводячи при цьому коліна занадто широко.

Правило №3. Від багатьох досить поширених поганих звичок необхідно позбуватися. 
Наприклад, майже у всіх формальних ситуаціях чоловіку недопустимо ходити неголеним – 
це вважається негігієнічним та неестетичним. Особливо негарним тоном вважається мати 
недоглянуті руки або гризти нігті. У багатьох як хлопців, так і дівчат, є звичка розчісуватися у 
компанії інших людей, що також є ознакою невихованості. Взагалі, всі дії по догляду за собою 
(фарбування губ, витирання чобітків, підтягування шкарпеток тощо) мають відбуватися 
поза суспільством людей або в туалеті. Поганою звичкою в Україні вважається сякатися у 

13  Шнайдер-Флайг С. Большая книга этикета: хорошие манеры и уверенное поведение. – М.: «БММ», 2007 – 320 с.
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хустинку в присутності інших людей (але, наприклад, в Європі це вважається абсолютно 
нормальним, а дуже поганою манерою натомість вважається шморгати носом).

Правило №4. Мовний етикет або етикет спілкування також має дуже велике 
значення. 

Привітання – хто повинен вітатися першим? По встановленому звичаю, першими 
вітаються хлопці з дівчатами, чоловік з жінкою, молодші зі старшими. При зустрічі зі 
знайомими людьми обов’язково треба привітатися. Зі знайомими людьми вітайтеся не 
тільки тоді, коли Ви впевнені в тому, що вони Вас помітили, але й тоді, коли не впевнені 
в цьому. І не так важливо, якщо Ви в цьому випадку не отримаєте відповіді. Якщо Ви 
прийшли в гості, не забудьте, що той, хто прийшов пізніше, завжди перший вітається з 
усіма присутніми. Якщо Ви прийшли, коли всі сидять за столом, то Ви повинні спочатку 
привітатися з жінками, а потім з чоловіками.

Також прийнято вітатися не тільки зі знайомими, але й із людьми, які живуть по 
сусідству. 

Якщо Ви хочете звернутися до незнайомої людини з проханням, то спочатку також 
треба ввічливо привітатися, а потім вже перейти до справи. 

Правило №5. І знову мовний етикет – коли звертаються на «ти», а коли на «Ви»?
У минулі часи писалися цілі трактати про те, як люди повинні звертатися один до 

одного. У наші дні це питання не здається таким складним – «ти» кажуть один одному 
родичі, друзі, діти. Дорослі звичайно звертаються до дітей на «ти». На «Ви» звертаються 
до всіх незнайомих та старших від Вас людей.

Існують люди, які вважають, що звернення до когось на «ти» дає їм право вести себе в 
розмові зверхньо. Це глибоко помилкова думка – необхідно звертатися до всіх у ввічливій 
формі, незалежно від того, чи Ви з ними на «ти», чи на «Ви».

Правило №6. Розмови по телефону.
У наші дні телефон став, мабуть, найбільш поширеним засобом зв’язку, який 

допомагає нам у повсякденній роботі та приватному житті. Але не варто забувати, що не 
будь-який час підходить для розмов по телефону (у тому числі, по мобільному). Не слід 
телефонувати кому завгодно рано вранці чи пізно ввечері, а тим паче вночі, без крайньої 
на те потреби.

Починаючи розмову, не забудьте привітатися, а закінчуючи – попрощатися. Якщо у 
Вас гості або Ви з кимось спілкуєтесь на вулиці, а Вам хтось телефонує, то зведіть розмову 
до мінімуму. 

Окремою болючою темою є спілкування по мобільному телефону у людних місцях 
та громадському транспорті. Часто доводиться бачити, як хтось, їдучи у автобусі чи в 
маршрутці, весь час розмовляє по телефону, долучаючи до подробиць свого особистого 
та професійного життя всіх пасажирів у салоні. Не варто й казати, що це не просто ознака 
невихованості, але й смішна, а іноді й небезпечна своєю легковажністю поведінка. Коли 
Вам хтось телефонує, а Ви знаходитесь у громадському транспорті, де навколо багато 
людей, то просто вибачтесь, поясніть, що Ви зараз не можете розмовляти, і зателефонуйте 
пізніше.

Якщо Ви запам’ятаєте ці 6 простих правил14 і надалі будете ними користуватися, то 
можна з упевненістю сказати, що Ви оволоділи найважливішими основами сучасного 

14 TeenBloog (блог для підлітків) – http://teenbloog.org.ua
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етикету. Дотримання правил етикету ще не раз стане Вам у нагоді, бо виховані люди завжди 
мають перевагу перед іншими; це часто цінують і представники протилежної статі.

Корисна інформація «під олівець»

У якості бонусу дуже лаконічно надаємо 5 основних правил ділового 
етикету15: 

1) Пунктуальність. Запізнення є некоректним стосовно людини, 
яка на Вас чекає. Навіть найщиріші вибачення і запевнення 
про неможливість прийти вчасно, неспроможні повністю 
загладити провину. 

2) Не говоріть зайвого іншим. Не варто говорити про справи у 
власному бізнесі, оскільки іноді навіть найменший натяк може 
вплинути на діяльність конкурента. 

3) Не будьте егоїстом. Не можна успішно вести справи, не 
враховуючи думок та інтересів партнерів, клієнтів, покупців. 
Дуже важливо толерантно ставитися до свого опонента чи 
партнера, навчитися вислухати і пояснити свою точку зору. 

4) Одягайтеся так, як заведено в суспільстві. Одяг є 
демонстрацією Вашого смаку і статусу в суспільстві. Не варто 
легковажно ставитися до цього правила. 

5) Стежте за чистотою мови. Все, що Ви говорите і пишете, має 
бути викладене правильною мовою. Уміння спілкуватися, 
грамотно вести дискусію і переконувати опонента є дуже 
важливим для ведення переговорів. Однак не забувайте, що 
вміння слухати співрозмовника є не менш важливим аспектом 
спілкування.

Вправа №4. – «Правила гарного тону» 
1. Тренер об’єднує присутніх в малі групи по 3-4 учасника. Кожна група отримує на 

аркуші паперу опис правила гарного тону з прикладами (всього є 6 карток; ситуації 
надані в додатку до цього модуля). Група має протягом 10 хвилин придумати, як 
можна зіграти цю ситуацію неправильно, і до чого це може призвести.

2. Кожна пара програє в пленумі ситуацію неправильно. Вся група в пленумі 
обговорює, як треба було б поводитися в цій ситуації згідно з правилами 
гарного тону. Потім учасники вказують граючій групі, як треба зіграти, і сценка 
програється ще раз (або хтось з учасників грає разом або замість когось). 

3. У кінці граюча група показує правильний варіант, як треба поводитися в такій 
ситуації згідно з правилами гарного тону. Якщо варіант поведінки, обраний всією 
групою на другому кроці, та правильний варіант співпадають, то сценку в третій 
раз показувати не треба.

4. Тренер робить презентацію про етикет – поняття, історію появи та коротке 
нагадування про 6 основних правил (презентація робиться на фліпчарті за 
допомогою кольорових карток або на комп’ютері в програмі Power Point).

5. Рефлексія в пленумі. Можливі питання:
	Навіщо потрібні правила гарного тону і чи потрібні вони взагалі? Чому? 
	Які правила Ви вважаєте застарілими та які правила Ви б відмінили? Чому?
	Які нові правила гарного тону Ви б ввели в сучасному суспільстві? Чому?

15 Правила етикету – запорука виживання в діловому світі (сайт-блог) – http://etuket.com/
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Підказка тренеру-початківцю

На перших етапах тренерської роботи радимо звернути особливу 
увагу на чіткість та правильність постановки завдання для групи. Це 
часто здається дуже простою та автоматичною дією, але насправді 
потребує певного тренування. На початку тренерської діяльності Ви 
можете зіткнутися з тим, що група неспокійно реагує на завдання, 
намагається переробити правила його виконання чи постійно 
неправильно розуміє, що саме та навіщо треба зробити. Іноді така 
маленька частина вправи, як постановка завдання, може привнести 
хаос у всю вправу чи навіть зруйнувати її. Тому радимо Вам на 
початкових етапах дуже відповідально ставитися до постановки 
завдання – добре продумати його, чітко формулювати (можливо, 
навіть окремо записати для себе) та, за потреби, візуалізувати його 
для групи в процесі пояснення (записувати на фліпчарті кількість 
часу та етапів тощо).

ТЕМА 3 – Робота в команді 

Міні-лекція

Робота в команді є на сьогодні, поряд з комунікацією загалом, важливою передумовою 
для успіху як у професійному, так і в соціальному житті. Бо людина, яка вміє чітко 
розподіляти обов’язки, відкрито комунікувати в команді, підтримувати свою мотивацію 
та мотивацію інших, та й просто насолоджуватись процесом спільного творіння, 
однозначно встигає швидше та якісніше виконати певний обсяг роботи, ніж людина, яка 
звикла завжди все робити сама. 

«Якщо хочеш щось зробити, то зроби це сам», – це прислів’я є великою 
проблемою нашого суспільства, яке, з одного боку, є все-таки більш колективним, ніж 
індивідуалістичним, а, з іншого боку, з низки історичних причин та причин менталітету 
не вміє (або не хоче) довіряти іншим членам колективу. І тоді на виході ми отримуємо 
парадоксальну ситуацію, коли робота формально робиться в команді, але кожен член або 
робить її самостійно та абсолютно по-своєму, або перестає працювати взагалі, бо бачить 
недотримання домовленостей і роботу кожного члена лише на себе. Саме тому варто 
пам’ятати, що довіра – не сліпа і не байдужа, а мотивуюча довіра («Ти це зможеш, я в 
тебе вірю і я тобі довіряю») – є передумовою будь-якої справжньої роботи та ефективної 
роботи в команді. 

Крім того, варто пам’ятати, що формальна команда не завжди насправді є командою. 
Просто група людей, які мають завдання та, в ідеалі, ще і певні навички для вирішення 
певної цілі, є просто групою окремих індивідуумів зі спільної метою. Така група може 
стати командою лише тоді, коли з’являється ідентифікація з певною соціальною групою 
та відчуття ліктя (відчуття підтримки), які і дають зелене світло для оперативного та 
ефективного вирішення проблем.
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Корисна інформація «під олівець»

Для того, щоб це спрацювало, і щоб група людей стала командою, 
треба звертати особливу увагу на принципи організації командної 
форми роботи16:
	принцип колективного виконання роботи, тобто чіткий 

розподіл обов’язків;
	принцип колективної відповідальності за виконання роботи 

та виконання загального завдання;
	принцип єдиних стандартів (наприклад, єдині для всіх 

критерії оцінки та інструменти стимулювання чи нагороди);
	принцип адекватного стимулювання (у справжній команді 

мотивація її членів до виконання роботи є не тільки 
матеріальною, але й ідеальною);

	принцип автономного самоуправління командою (управ-
ління командою здійснюється її справжнім лідером, а не 
формальним керівником);

	принцип підвищеної дисципліни (як свідомий мотив 
поведінки).

 
Принцип колективного виконання роботи та чіткого розподілу обов’язків є, мабуть, одним 

з найосновніших. На нього звертають особливу увагу і учасники тренінгів для молоді. Це не 
дивно, адже від того, яку роль та чи інша людина виконуватиме в команді, часто залежить 
і успіх всієї діяльності команди, і навчальний ефект для відповідної особи. Існує ціла низка 
моделей та спроб класифікації основних потрібних ролей в команді; для цього тренінгу ми 
вибрали так звану «модель 4-ох гравців» за Кантором17, яка, на нашу думку, є достатньо 
зрозумілою для цільової групи та інформативною стосовно теми командної роботи.

Корисна інформація «під олівець»

Згідно «моделі 4-ох гравців» у кожній команді обов’язково мають 
бути люди, які виконують наступні обов’язки:
	mover (ініціатор) – ініціює роботу команди та приймає 

рішення про напрямок (наприклад, батько: «Давайте до 
березня зберемо гроші на ноутбук. Ноутбук потрібний і для 
навчання, і для розваг, тому це потрібна інвестиція»);

	follower (виконавець) – підтримує ідеї ініціатора і є хорошим 
виконавцем (наприклад, мати: «Так! Давай прорахуємо, коли 
ми зможемо зібрати на ноутбук»);

	opposer (опозиціонер) – ставить під сумнів та критично 
розглядає напрямок, обраний ініціатором (наприклад, дочка: 
«Але на той ноутбук, який ти хочеш, ми збиратимемо майже 
рік. А так, як ми збираємо – то і всі два. Є більш потрібні нам 
усім речі, наприклад, відпустка в Єгипті…»).

	bystander (спостерігач) – спостерігає та аналізує досвід 
інших, є відносно об’єктивним щодо решти (наприклад, бабуся: 
«Я чула, що комп’ютер може бути дешевшим та надійнішим. 
Та і не треба так перейматися та сваритися через якийсь 
ноутбук»).

16 Кузнецова І. Психологічні аспекти роботи в команді – http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=210159
17 Kantor D., Ober S. A Systemic Approach to Team Learning / The Systems Thinker – Cambridge, MA: Pegasus 
Communications – 1995.
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Згідно цієї моделі команда є своєрідним човном. І якщо якогось 
члена не вистачає, чи якісь члени команди виконують одну й ту ж 
роль (наприклад, в команді є два ініціатора і жодного виконавця), 
то човен втратить свою рівновагу і може навіть піти на дно.  
В цій моделі також особливо підкреслюється симетричність 
та важливість усіх ролей в команді. Будь-який член команди – 
ініціатор чи спостерігач – абсолютно однаково цінні для команди 
та потрібні їй.

На початкових етапах, у рамках стислого розгляду командної роботи ми радимо 
працювати саме з цими аспектами – визначенням правил командної роботи та розглядом 
можливих ролей в команді. На більш просунутих етапах можна братися за інші підтеми, 
наприклад, за стилі управління командою чи основні стадії життєвого циклу команди, 
які також стануть в нагоді цільовій групі та допоможуть на шляху до усвідомленого 
самостійного життя.

Вправа №5. – «Літаюча машина для яйця» (інтерактивна гра)
1. Тренер об’єднує учасників у 4 групи, кожна з яких отримує по однаковому набору 

матеріалів. Можливий набір матеріалів (набір можна варіювати): 1 сире яйце, 
1 кухонна губка, пластиковий пакет, однаковий набір паперу, ножиці, скотч,  
1 пачка жувальної гумки, 1 шматок мотузки. Групи отримують наступне 
завдання – зробити літаючу машину для яйця, яка могла б допомогти яйцю впасти 
з 2-ого поверху та не розбитися. Час для виконання – 15 хвилин. Потім слідують 
випробування – кожна команда викидає свої машини з 2-го поверху і перевіряє, 
чи залишилося яйце цілим.

2. Потім тренер проводить рефлексію в групі. Можливі питання для рефлексії:
	Як Ви себе почуваєте? Чому?
	Чому (не) вийшло, щоб яйце залишилося цілим? Чи Ви все одно задоволені 

процесом, не зважаючи на результат?
	Як працювала команда? Які фази командної роботи мали місце? Чи була фаза 

для планування (достатньою)? Чи був розподіл завдань у групі? Хто його 
зробив?

	Що допомагало команді? Що заважало?
 Можливі важливі ключові слова для рефлексії – «процес vs. результат», 

«особливості роботи команди в цейтноті», «креативний потенціал команди».
3. Факультативна частина: після рефлексії кожна команда ще раз збирається разом 

та отримує 5 хвилин, щоб сформулювати та записати на плакаті «5 золотих правил 
ефективної роботи в команді». По завершенню – презентація в пленумі.

Підказка тренеру-початківцю

Ця вправа, як і будь-які вправи, пов’язані зі значною наочністю та 
дуже яскравим ігровим аспектом – є, звичайно, улюбленою грою 
учасників та визначним пам’ятним моментом тренінгу. Тому дуже 
важливим для тренера є перевести враження від гри на інший 
рівень (на іншу мову) та в рамках рефлексії спочатку дати вихід усім 
жартам та сміху, але потім обов’язково м’яко та поступово перейти 
на більш серйозний теоретичний рівень.
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Вправа №6. – «Ролі в команді»
1. Тренер запитує у групи, чи знають вони щось про ролі в команді. Після короткого 

обговорення тренер презентує (на фліпчарті або на комп’ютері) ролі в команді 
згідно «моделі 4-ох командних гравців» (див. теоретичну інформацію до теми, 
диск). Протягом презентації тренер наводить приклади, а потім просить учасників 
також навести приклади з власного життєвого досвіду. Важливе ключове поняття: 
«необхідність кожної ролі».

2. Тренер просить учасників подумати та записати для себе: 
	яку роль вони виконували в попередньому методі;
	яку роль вони, як правило, виконують у власному житті; 
	якій ролі вони б ще хотіли навчитися.

 Потім слідує обговорення в групі. Важливі ключові слова: «необхідність кожної 
ролі», «командна компетентність», «автентичність».

3. Факультативно – учасники виконують тест з визначення власної ролі за 
розширеною моделлю (тест див. нижче). 

Тест  
Ролі в команді  

(дослідження самосприйняття)18

Інструкції 
У кожному розділі розподіліть 10 (десять) балів між твердженнями, котрі, на Вашу думку, найкраще описують 
Вашу поведінку. Ці бали можна розподілити між кількома твердженнями; можна навіть поставити порівну 
балів усім твердженням, або поставити 10 балів на одне-єдине твердження. Потім заповніть формуляр 
аналізу результатів та прочитайте про свої найчастіші моделі поведінки в команді в заключній таблиці. 

I. ЯКИЙ ВНЕСОК Я, НА МОЮ ДУМКУ, МОЖУ ЗРОБИТИ В КОМАНДУ 
a. Я вважаю, що швидко виявляю та використовую нові можливості. 
b. Я можу добре співпрацювати з дуже різними людьми. 
c. Генерувати ідеї – одна з моїх основних переваг. 
d. Я чітко виявляю людей, котрі, як я бачу, можуть зробити цінний внесок у досягнення цілей 

групи. 
e. Моя здатність доводити роботу до кінця пов’язана з моєю особистою ефективністю. 
f. Я готовий змиритися з тимчасовою непопулярністю, якщо результат вартий цього. 
g. Я швидко відчуваю, що саме спрацює в ситуації, з якою я знайомий. 
h. Я можу об’єктивно та не упереджено обґрунтувати альтернативні підходи до справи. 

II. МОЄЮ ВАДОЮ, З ТОЧКИ ЗОРУ КОМАНДНОЇ РОБОТИ, МОЖЕ БУТИ ТЕ, ЩО: 
a. Я некомфортно почуваюся, якщо заняття або збори проходять неструктуровано та 

неконтрольовано. 
b. Я схильний бути занадто щедрим щодо інших людей, які мають обґрунтовану точку зору, яку було 

розглянуто в недостатньому обсязі. 
c. Я багато розмовляю, коли група переходить до нових ідей. 
d. Моя об’єктивна точка зору не дозволяє мені з ентузіазмом приєднатися до колег. 
e. Мене інколи вважають вольовим та авторитарним, якщо треба щось зробити. 
f. Мені важко вести групу вперед, можливо, через те, що я занадто чутливий до атмосфери в групі. 
g. Я, буває, надто довго думаю над ідеями, що в мене з’явилися, й через це втрачаю орієнтацію в тому, 

що відбувається. 
h. Мої колеги, як правило, вважають, що я нервуюсь без потреби через дрібниці та через те, що щось 

може піти не так.

18  Сайт Національного банку України, «РОЛІ В КОМАНДІ – Дослідження самосприйняття», тест – http://www.bank.
gov.ua/Bank_Supervision/EUfunded%20project/Team%20roles%20features%20and%20questionnaire-1.pdf
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III. КОЛИ Я БЕРУ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ СПІЛЬНО З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ: 
a. Я здатен впливати на людей, не справляючи на них тиску. 
b. Моя пильність дозволяє уникнути помилок та упущень, що виникають через недбалість. 
c. Я готовий закликати всіх до справи, щоб не втрачати марно часу під час наради й не забувати про 

основну мету. 
d. Я завжди можу запропонувати щось оригінальне. 
e. Я завжди готовий у спільних інтересах підтримати добру пропозицію. 
f. Я уважно стежу за новими ідеями та подіями. 
g. Я вважаю, що інші люди високо цінують мою здатність тверезо все оцінити. 
h. На мене можна покластися в тому, що стосується організації всіх необхідних робіт. 

IV. ХАРАКТЕРНИМ ДЛЯ МЕНЕ ПІДХОДОМ ДО ГРУПОВОЇ РОБОТИ Є ТЕ, ЩО: 
a. Я маю власну зацікавленість – краще познайомитися з колегами. 
b. Я не проти поставити під сумнів погляди інших людей або залишитися в меншості. 
c. Я завжди можу знайти аргументи проти хибних пропозицій. 
d. Мені здається, що я маю талант забезпечувати виконання робіт після ухвалення плану. 
e. Я часто уникаю очевидного та вношу щось неочікуване. 
f. Я прагну до досконалості в будь-якій груповій роботі, в котрій я беру участь. 
g. Я готовий використовувати контакти поза групою. 
h. Хоча мене цікавлять усі думки, я без вагань роблю власні висновки, коли необхідно прийняти 

рішення.

V. МЕНЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ РОБОТА, ТОМУ ЩО: 
a. Мені подобається аналізувати ситуації та зважувати всі можливі варіанти вибору. 
b. Мене цікавить пошук практичних розв’язань проблем. 
c. Мені подобається відчувати, що я заохочую добрі робочі стосунки. 
d. Я можу справляти значний вплив на рішення. 
e. Я бачу людей, які можуть запропонувати щось нове. 
f. Я можу змусити людей погодитися діяти належним чином. 
g. Мені подобається мати змогу приділити всю свою увагу справі. 
h. Мені подобається брати участь у справі або проекті, який примушує мене мобілізувати свою уяву. 

VI. ЯКЩО МЕНІ РАПТОМ ДОРУЧАТЬ ЗРОБИТИ СКЛАДНУ СПРАВУ В ОБМЕЖЕНИЙ ТЕРМІН З 
НЕЗНАЙОМИМИ ЛЮДЬМИ: 

a. Спочатку мені закортить сховатися в куточку, щоб знайти вихід із глухого кута, перш ніж я 
розроблю якийсь підхід. 

b. Я буду готовий працювати з тим, хто виявить найбільш позитивне ставлення, якою б складною 
ця людина не була. 

c. Я знайду спосіб спростити завдання, визначивши, який внесок може зробити кожний учасник 
групи. 

d. Моя наполегливість допоможе зробити справу в поставлений строк. 
e. Вважаю, що залишуся незворушним і збережу здатність чітко мислити. 
f. Я завжди пам’ятатиму про мету, незважаючи на весь тиск. 
g. Я буду готовий взяти на себе ініціативу, якщо відчую, що група не просувається вперед. 
h. Я проведу обговорення, щоб заохотити нові ідеї та почати роботу. 

VII. КОЛИ Я СТИКАЮСЬ ІЗ ПРОБЛЕМАМИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ГРУПАХ: 
a. Мене, як правило, дратують ті, хто заважає просуватися вперед. 
b. Інші люди можуть критикувати мене через те, що я забагато аналізую й не користуюся інтуїцією. 
c. Моє бажання показати, що робота виконується як належить, може затримати її виконання. 
d. Мені швидко все набридає й я чекаю на те, що хтось із групи надихне мене до роботи. 
e. Мені важко почати роботу, якщо цілі визначені нечітко. 
f. Мені часом погано вдається роз’ясняти й пояснювати складнощі, з якими я стикаюся. 
g. Я неохоче вимагаю від інших робити щось, що я не можу зробити сам. 
h. Я вагаюсь, чи варто наполягати на своїх поглядах, коли стикаюся зі справжньою протидією. 

Формуляр аналізу результатів дослідження самосприйняття 

Перенесіть бали з попередніх розділів у подану нижче таблицю. Потім підрахуйте суму балів у кожному 
стовпчику для визначення сукупного балу розподілу ролей у команді. Зверніть увагу на ті моделі поведінки, 
які наберуть найбільшу та найменшу кількість балів (або взагалі не матимуть балів) – про них Ви можете 
прочитати в таблиці на наступній сторінці.
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РОЗДІЛ CW CH SH PL RI ME TW CF 

I. G d f c a h b е

II. a b e g c d f h 
III. h a c d f g e b 
IV. d h b e g c a f 
V. b f d h e a c g 
VI. f c g a h e b d 
VII. e g a f d b h c 

ВСЬОГО

Розширена таблиця ролей або моделей поведінки в команді

ТИП ПОЗНАЧКА ТИПОВІ РИСИ ПОЗИТИВНІ РИСИ ПРИПУСТИМІ ВАДИ 
Солдат компанії CW Консервативний, 

старанний, прогнозо-
ваний. 

Здатність організовувати, 
практичний здоровий 
глузд, висока працездатність, 
самодисципліна. 

Негнучкість, небажання роз-
глядати неперевірені ідеї. 

Голова CH Спокійний, впевнений 
у собі, керований.

Здатність об’єктивно по-
водитися з усіма, хто може 
зробити якийсь внесок 
у справу, добре відчуття 
мети. 

Рівень інтелекту та творчо-
го обдарування є не вищим 
від середнього. 

Творець SH Енергійний, дружній, 
динамічний. 

Енергійність і готовність 
протидіяти інерції, неефек-
тивності, самовдоволенню 
або самообману. 

Уразливість до провокацій, 
роздратування та нетер-
піння. 

Детектив PL Індивідуалістичний, 
серйозний,  
неортодоксальний. 

Обдарованість, уява, інте-
лект, знання. 

Літає у хмарах, схильний не 
звертати увагу на практичні 
дрібниці або протокол. 

Шукач ресурсів RI Екстраверт, ентузіаст, 
допитливий та това-
риський. 

Здатність контактувати 
з людьми й досліджувати 
все нове, здатність відпо-
відати на виклики. 

Втрачає зацікавленість, 
коли мине перша хвиля  
захоплення. 

Контролер-
оцінювач 

ME Тверезий, неемоцій-
ний, обачний. 

Розсудливість, розважли-
вість, практичність. 

Йому не вистачає натхнен-
ня, він не здатен мотивува-
ти інших. 

Командний 
гравець 

TW Соціально-
орієнтований, досить 
лагідний, чутливий. 

Здатність відгукуватися на 
людей і ситуації, підтриму-
вати командний дух. 

Нерішучість під час кризо-
вих моментів. 

Виконавець CF Старанний, упоряд-
кований, свідомий, 
тривожний. 

Здатність доводити справу 
до кінця, прагнення до до-
сконалості. 

Тенденція турбуватися з 
приводу дрібниць, небажан-
ня «відпускати» справу. 



Pозділ 2. Тренінгові модулі • №1«Навички спілкування» 65

ТЕМА 4 – Вирішення конфліктів
Міні-лекція

Конфлікт у нашому суспільстві часто сприймається як 
явище абсолютно негативне і щось таке, чого треба обов’язково 
всіма шляхами уникати. Але чи так це насправді?

Існують різні визначення поняття «конфлікту», і всі вони 
підкреслюють наявність певної суперечності у взаємодії 
людей. Тобто в основі конфліктів завжди лежить відсутність 
згоди між двома або більше сторонами – особами або групами. Така відсутність згоди 
може бути обумовлена наявністю різних думок, цінностей, цілей, досвіду і т. д. Проте 
сама тільки розбіжність в думках, на щастя, не завжди автоматично виражається у формі 
явного зіткнення; конфлікт має місце тільки тоді, коли існуючі суперечності порушують 
нормальну взаємодію людей та перешкоджають досягненню певних задач.

Більшість дослідників схильні вважати, що конфлікт є невід’ємною частиною 
життєдіяльності людей, а також джерелом змін, що відбуваються в суспільстві. З метою 
подолання розбіжностей люди вступають у відкриту конфліктну взаємодію, у процесі 
якої виявляється більше думок та більше альтернатив для виходу з ситуації – саме в 
цьому і полягає важливе позитивне значення конфлікту. Але пам’ятайте, що конфлікт 
дуже схожий на ліки – в певних дозах та під час захворювання «правильний» конфлікт 
допоможе видужати; але при неконтрольованому самолікуванні чи зловживанні може 
призвести до значної шкоди, чи навіть до звикання.

У сучасному світі, де людям доводиться все частіше та все інтенсивніше комунікувати 
з іншими людьми, – а тому й частіше стикатися з конфліктними ситуаціями – здатність 
вирішувати конфлікти стає все більш важливою та навіть обов’язковою якістю кожної 
людини, як на ринку праці, так і в особистому житті. 

Корисна інформація «під олівець»

Дослідники виділяють декілька стратегій вирішення конфліктів. 
Підсумовуючі низку різних моделей, можна говорити про наступні 
стратегії19:
	співробітництво (висока наступальність і висока спів праця) – 

дії спрямовані на спільне обговорення розбіжностей та на 
пошук рішення, яке задоволь нило б обидві сторони;

	протиборство (висока наступальність і слабка коопера-
тивність) – прагнення наполягти на своєму шляхом відкритої 
боротьби, застосування примусу та інших засобів тиску; 

	поступливість (слабка наступальність і висока коопера-
тивність) – орієнтованість на повне задоволення вимог 
партнера; 

	уникнення (слабка наступальність і слабка кооперативність) – 
прагнення вийти з ситуації, не поступаючись, але й не 
наполягаючи на своєму, утримуючись від викладення своєї 
позиції, уникаючи відповідальності за прийняте рішення;

	компроміс (середні значення наступальності і коопера тивності) – 
прагнення врегулювати розбіжності, поступа ючись у чомусь в 
обмін на поступки іншої сторони, прий няття «середніх» рішень, 
які задовольняють обидві сторо ни.

19 Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами управління: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 456 с.
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Залежно від конкретної ситуації правильною може бути кожна з вище названих 
стратегій, тому дуже бажано оволодіти максимально всіма з них (компетенція 
вирішувати конфлікти) та в кожній конфліктній ситуації свідомо вибирати одну. На жаль, 
багато людей мають тенден цію постійно користуватися однією стратегією, вважаючи, 
наприклад, протиборство єдино можливим засобом роз в’язання конфлікту. Важливо 
зрозуміти, що такою поведінкою людина обмежує сама себе і що ознакою сили людини є 
не сила її домінантності, а вміння адекватно використовувати різні стратегії.

Вправа №7. – «Армреслінг» (тематичний енерджайзер) 
1. Тренер об’єднує учасників у пари. Кожна пара отримує наступне завдання: «Зараз 

кожен із Вас може отримати одну чи навіть більше цукерок. Для цього Вам треба 
поборотися на руках з Вашим партнером. За кожну перемогу переможець отримує 
одну цукерку. Для виконання завдання Ви отримуєте 5 хвилин – за цей час Ви 
можете боротися будь-яку кількість разів».

2. Після виконання завдання тренер питає пари про їх рахунки та скільки вони 
мають цукерок. Потім слідує рефлексія та обговорення; можливі питання:
	Які стратегії Ви використовували в боротьбі? Чи були вони ефективними? Чому?
	Чому Ви просто по черзі не піддались один одному, щоб кожен з пари отримав 

якомога більше цукерок?

Вправа №8. – «Шляхи вирішення конфліктів» 
1. Тренер робить логічний міст до попередньої вправи та презентує 5 стратегій 

вирішення конфліктів (див. теоретичну інформацію до теми, диск).
2. В 5 місцях тренінгової кімнати тренер розвішує картки з назвами стратегій. Тренер 

ділить учасників на 5 груп, і ці групи мають за принципом каруселі переходити з 
кута в кут. У кожному куті група лишається 4 хвилини і має обговорити та дати 
спільну відповідь на 2 питання:
	В яких ситуаціях ця стратегія може бути найкращою? Чому?
	В яких ситуаціях застосування цієї стратегії є неприйнятним? Чому?

3. Потім слідує обмін у пленумі та візуалізація тренером отриманих відповідей на 
фліпчарті. Можливі ключові слова для обговорення: «контекст», «компетенція 
вирішувати конфлікти», «володіння різними шляхами та стратегіями вирішення 
конфліктів».

ТЕМА 5 – Основи співпраці з суспільними інститутами 

Міні-лекція

Блок співпраці з владою невипадково є останнім у нашому модулі з основ комунікації, 
адже в ньому поєднуються всі важливі комунікативні аспекти, про які йшлося до того. 
Щоб ефективно співпрацювати з державними та суспільними інститутами, треба уважно 
та активно слухати, вміти вирішувати конфлікти та, за потреби, працювати в команді 
зі своїми майстрами, соціальними педагогами тощо. Таким чином, ми пропонуємо 
розглянути співпрацю з державними та суспільними організаціями на рівні комунікації 
та можливих стратегій співпраці, а вже потім додатково перейти до локальних інституцій, 
які можуть бути корисними конкретно тій чи іншій цільовій аудиторії тренінгів.

Важливе значення для співпраці з суспільними інститутами має аналіз і прийняття до 
уваги потреб обох сторін інтеракції, у чому нам може допомоги «акваріум потреб». Усіх 
членів інтеркації «людина – суспільний інститут» можна порівняти з рибками, кожна з 
яких є трошки іншою (більшою чи меншою, або має інший колір) та рухається у своєму 
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напрямку. Кожна з цих рибок також має свої індивідуальні потреби 
та свій інтерес у цьому акваріумі (тобто, в цій інтеракції).

Наприклад, молода людина, яка позбавлена батьківської опіки, 
може мати потребу в отриманні максимально чіткої та зрозумілої 
інформації (бо вона, можливо, вперше звертається до такого 
органу і не має взагалі жодного досвіду роботи з документами). 
Або, якщо молода людина звертається до Центрів зайнятості, її 
головною потребою може бути знайти роботу саме в місті, не зважаючи на свою прописку 
в районі. У свою чергу, державний службовець або співробітник громадської організації 
може мати найпершою потребою швидке виконання своїх обов’язків стосовно даної 
молодої людини, щоб мати змогу перейти до решти термінових завдань, або направити 
молоду людину в організацію, яка безпосередньо займається цим питанням. 

Тепер уявімо собі, що всі ці рибки (учасники інтеракції) хаотично плавають в 
акваріумі (процесі інтеракції) в зовсім різних напрямках (з зовсім різними інтересами 
та потребами). І уявімо собі, що нам, заради успіху звертання в громадський інститут, 
треба спробувати зробити так, щоб ці рибки звернули одна на одну увагу та попливли 
в приблизно одному напрямку. Для цього треба чітко проаналізувати можливі потреби 
різних членів інтеракції та спробувати скорегувати своє звернення в певну організацію 
таким чином, щоб воно максимально відповідало напрямку їх потенційних потреб та 
думок. Звичайно, такий аналіз може бути і буде лише нашим тлумаченням та суб’єктивним 
баченням потреб інших людей, яке може і не співпасти з реальним станом речей. Але, як 
би там не було, ця невеличка вправа точно допоможе нам трохи більше усвідомити різні 
інтереси в рамках комунікації та спробувати скорегувати свою поведінку таким чином, 
щоб максимально зацікавити та включити в процес тих людей, до яких ми звертаємося 
по допомогу.

Серед основних державних та громадських інституцій, які займаються вирішенням 
питань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можна назвати такі 
як Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей,  управління у 
справах сім’ї та молоді, центр соціально-психологічної допомоги, соціальний гуртожиток, 
соціальний центр матері та дитини, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Дитячий 
Фонд ООН (ЮНІСЕФ), Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні 
та багато інших. Ознайомитися з діяльністю цих установ та знайти їх координати можна 
за допомогою мережі Інтернет. 

Вправа №9. – «Пошук інформації про суспільні інститути» 
1. Тренер об’єднує міні-групи по 4-5 людей. Кожна група отримує на картці проблему 

та має за 10 хвилин знайти контакти відповідного суспільного інституту, 
використовуючи всі можливі засоби (включаючи телефон та Інтернет). У тому 
числі, група має дізнатися про адресу, прийомні години цієї організації, а також, 
як дістатися до неї громадським транспортом.

 Можливі ситуації на картках:
	Твоя подруга почула від знайомих, що її хлопець має ВІЛ. Тепер твоя подруга 

хоче сама перевіритися, але анонімно. До кого їй звернутися?
	Ти в цьому році закінчуєш технікум та хочеш вже зараз ознайомитися з 

вакансіями по твоїй спеціальності. Куди ти можеш піти?
	Ти закінчуєш технікум і скоро не матимеш права на проживання в гуртожитку. 

Ти хочеш звернутися до держави з проханням допомогти тобі з приводу житла. 
У кого можна запитати стосовно цієї ситуації?
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2. Обговорення в пленумі найбільш ефективних стратегій пошуку інформації. 
Можливі ключові слова: «сарафанне радіо», використання власних контактів та 
Інтернету для пошуку інформації.

Підказка тренеру-початківцю

Якщо Ви вважаєте, що група може не справитися з цим завданням, 
його можна спробувати полегшити. При використанні полегшеного 
варіанту роздайте групам на картках не ситуації, а вже готові назви 
суспільних інститутів, інформацію про які треба знайти. Потім при 
обговоренні можна додатково зазначити, з якими питаннями можуть 
звертатися учасники до цих інститутів. 

Вправа №10. – «Як звернутися до суспільного інституту» (рольова гра)
1. Учасники об’єднуються в групи по 4 людини. Кожна група отримує один із 

суспільних інститутів. Кожна група отримує наступне завдання – програти типову 
на їх погляд ситуацію інтеракції з цим інститутом (2 учасників є молодими людьми, 
а 2 учасників є представниками суспільних інститутів).

2. Учасники демонструють ситуації. Тренер обговорює з групою кожну з ситуацій та 
коментує їх. Можливі питання для обговорення:
	Чи дійсно часто трапляються такі ситуації?
	Як треба себе вести і що треба робити, щоб ситуації звернення до суспільних 

інститутів закінчувалися для Вас якомога продуктивніше та позитивніше?

Вправа №11. – «Акваріум потреб»
1. Тренер презентує учасникам так званий «акваріум потреб» (див. теоретичну інформацію 

до теми). У рамках презентації тренер кріпить рибок до намальованого акваріуму; при 
цьому у кожної рибки є своя ціль та свій напрямок діяльності, що створює аналогію з 
минулою вправою та співпрацею зі суспільними інститутами загалом.

2. Тренер просить учасників згадати сценки з минулого методу та написати на окремій 
рибці ціль свого героя в тій інтеракції. Учасники наклеюють рибок на плакат з 
акваріумом та коментують. Підбиття підсумків та рефлексія; можливі питання:
	Що Ви зрозуміли для себе з цього завдання?
	Що Ви можете зробити, чи як Ви можете сприяти тому, щоб всі рибки в 

акваріумі пливли в схожому напрямку?

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
• підведення підсумків тренінгу (учасники по колу висловлюють власну думку 

щодо роботи тренінгу);
• виправдання (або ні) очікувань від тренінгу (учасники по колу згадують власні 

очікування й говорять про те, наскільки ці очікування протягом тренінгу 
виправдалися);

• заповнення учасниками вихідної анкети (див. додаток А);
• подяка учасникам за участь у тренінгу.
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Додаток №1 до вправи №4

ПРАВИЛА ГАРНОГО ТОНУ – СИТУАЦІЇ ДЛЯ ГРУП

№1. Дівчата мають перевагу перед хлопцями. Жінки – перед чоловіками, старші перед молодшими. Люди 
з обмеженими можливостями чи хворі – перед здоровими. Тобто, дівчина вирішує, чи починати розмову, 
перша входить до кімнати і т. д. Дівчатам, жінкам, людям похилого віку слід також поступатися місцем у 
громадському транспорті. По сходах хлопець повинен іти так, щоб мати можливість у разі необхідності 
допомогти дівчині – тобто піднімаючись, знаходитися за нею, а спускаючись – перед нею. 
Але при знайомстві роблять навпаки: спочатку називають дівчині ім’я хлопця, а старшій людині – ім’я 
молодшої. 

№2. Пам’ятайте про мову тіла – щоб добре сприйматися в суспільстві, дуже важливо правильно тримати 
своє тіло. Особливо уважно треба слідкувати за рухами своїх рук. В багатьох установах вважається 
неприйнятним ходити занадто швидко чи перестрибувати через кілька східців на сходах. Також у 
формальних ситуаціях дурним тоном вважається упиратися руками в боки або засовувати їх у кишені.
Манера сидіти часто дозволяє судити про те, наскільки людина вихована. Сидіти потрібно рівно на 
передньому краї стільця (до речі, це дуже корисно і для постави), не розводячи при цьому занадто коліна.

№3. Від багатьох досить поширених поганих звичок необхідно позбуватися.Наприклад, майже у всіх 
формальних ситуаціях чоловіку недопустимо ходити неголеним – це вважається негігієнічним та 
неестетичним. У багатьох як хлопців, так і дівчат є звичка розчісуватися у компанії інших людей, що 
також є ознакою невихованості. Взагалі, всі дії по догляду за собою (фарбування губ, витирання чобітків, 
підтягування шкарпеток тощо) мають відбуватися поза суспільством людей або в туалеті. Поганою 
звичкою в Україні вважається сякатися в хустинку у присутності інших людей (але, наприклад, в Європі це 
вважається абсолютно нормальним, а дуже поганою манерою, натомість, вважається шморгати носом).

№4. Мовний етикет або етикет спілкування також має дуже велике значення. 
Привітання – хто повинен вітатися першим? По встановленому звичаю, першими вітаються хлопці з 
дівчатами, чоловік з жінкою, молодші зі старшими. При зустрічі зі знайомими людьми обов’язково треба 
привітатися. Зі знайомими людьми вітайтеся не тільки тоді, коли Ви впевнені в тому, що вони Вас помітили, 
але й тоді, коли не впевнені в цьому. Якщо Ви прийшли в гості, не забудьте, що той, хто прийшов пізніше, 
завжди перший вітається з усіма присутніми. Якщо Ви прийшли, коли всі вже сидять за столом, потрібно 
спочатку привітатися з жінками, а потім з чоловіками.
Якщо Ви хочете звернутися до незнайомої людини з проханням, то спочатку також треба ввічливо 
привітатися, а потім вже перейти до справи. 

№5. І знову мовний етикет – коли звертаються на «ти», а коли на «Ви»?

У минулі часи писалися цілі трактати про те, як люди повинні звертатися один до одного. У наші дні це 
питання не здається таким складним – «ти» кажуть один одному родичі, друзі, діти. Дорослі звичайно 
звертаються до дітей на «ти». На «Ви» звертаються до всіх незнайомих та старших від Вас людей.
Існують люди, які вважають, що звернення до когось на «ти» дає їм право вести себе в розмові зверхньо. 
Це глибоко помилкова думка – необхідно звертатися до всіх у ввічливій формі, не залежно від того, чи Ви 
з ними на «ти», чи на «Ви».

№6. Розмови по телефону.

Не варто забувати, що не будь-який час підходить для розмов по телефону (у тому числі, по мобільному). 
Не слід телефонувати кому завгодно рано вранці чи пізно ввечері, а тим паче вночі, без крайньої на те 
потреби. Починаючи розмову, не забудьте привітатися, а закінчуючи – попрощатися. Якщо у Вас гості або 
Ви з кимось спілкуєтесь на вулиці, а Вам хтось телефонує, то зведіть розмову до мінімуму. 
Окремою болючою темою є спілкування по мобільному телефону у людних місцях та громадському 
транспорті. Часто доводиться бачити, як хтось, їдучи у автобусі чи маршрутці, розмовляє весь час по 
телефону, долучаючи до подробиць свого особистого та професійного життя всіх пасажирів у салоні. Не 
варто й казати, що це не просто ознака невихованості, але й смішна, а іноді і небезпечна своєю легковажністю 
поведінка. Коли Вам хтось телефонує, а Ви знаходитесь у громадському транспорті, де навколо багато людей, 
то просто вибачтесь, поясніть, що Ви зараз не можете розмовляти, і передзвоніть пізніше.
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2.2. ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ №2  
«НАВИЧКИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ ЧАСОМ  
ТА ФІНАНСАМИ» 

Мета модуля: надати учасникам базові знання та розвити практичні навички з 
управління власним часом та ефективного управління фінансами.

Структура модуля (4 год.)

Час Тематика Тривалість Зміст роботи Необхідні матеріали 
та обладнання

1 год. 55 хв. Основи 
управління 
власним 
часом

10 хв. Знайомство Стікери на кожного 
учасника

10 хв. Принципи роботи Фліпчарт, ватман А1, 
маркери 

20 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери 

10 хв. Вправа №1 «Відчуття 
часу»

10 хв. Вправа №2 «Крупа та 
яблука»

Скляна банка (на 1 чи  
2 літри), будь-яка 
крупа (1 кг), 3 яблука 
різного розміру

20 хв. Вправа №3 «Принцип 
Парето»

Аркуші паперу, ручки, 
ноутбук та проектор 
або фліпчарт, презента-
ція PowerPoint (на диску)

35 хв. Вправа №4 «Матриця 
Ейзенхауера»

Фліпчарт, плакати, 
роздрукований 
матеріал для учасників 
(у додатку), маркери

2 год. 05 хв. Ефективне 
управління 
домашніми 
фінансами

20 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

45 хв. Вправа №5 
«Принципи 
планування 
домашнього 
бюджету» 

Папір, маркери, 
роздатковий матеріал 
для учасників  
(у додатку)

15 хв. Вправа №6 «Культура 
споживання»

Фліпчарт та маркери

10 хв. Вправа №7 «Культура 
споживання»

Фліпчарт та маркери

20 хв. Вправа №8 
«Планування 
власного 18-річчя»

Фліпчарт та маркери

15 хв. Підбиття підсумків та 
оцінка. Заповнення 
анкети

Анкета для заповнення 
учасниками (див. 
додаток А в кінці 
посібника)
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Підказка тренеру-початківцю (про дотримання режиму та 
санітарно-гігієнічних норм)

У поданій структурі тренінгів не враховано час на перерви. 
Обов’язково робіть перерви тривалістю 5-10 хвилин через кожних 
45-50 хвилин роботи. Якщо тривалість тренінгу 4 години – друга 
перерва має бути 20-30 хвилин. Після великої перерви зробіть будь-
яку рухавку (див. Розділ 1). Слідкуйте за температурним режимом 
приміщення, в якому проводите тренінг, провітрюйте приміщення 
під час перерви.

ВСТУПНА ЧАСТИНА 

• повідомлення учасникам теми тренінгу;
• коротка інформація про організаторів тренінгу;
• представлення тренера й учасників (по колу);
• ознайомлення учасників з організаційними особливостями роботи на тренінгу 

(тренер повідомляє про тривалість тренінгу, перерви тощо);
• прийняття правил тренінгу. Правила записуються на листку фліпчарту і 

розташовуються на видному місці;
• збір очікувань (тренер роздає по одному кольоровому стікеру кожному учаснику і 

пропонує написати на ньому очікування від тренінгу). Це повинні бути конкретні 
очікування. Можливі різні варіанти проведення цього етапу, одним із яких є 
такий: учасники й учасниці по колу мають сказати: «Я очікую від сьогоднішнього 
заняття...». Для цього на видному місці розміщується ватман А1 із схематичним 
зображенням дерева (але без листя) та підґрунтя. Учасники наклеюють стікери – 
«насіння», на яких записують власні очікування від тренінгу та «саджають» їх у 
родючий ґрунт – прикріплюють під деревом на ватмані.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
ТЕМА 1 – Основи управління власним часом 

Міні-лекція

Час є дуже особливим ресурсом у нашому житті. Він нематеріальний (його неможливо 
взяти в руки) та відносний (кожен відчуває плин часу дуже 
індивідуально); час потрібен кожному з нас для виконання 
своїх професійних обов’язків та для задовільної організації 
особистого життя, але його чомусь майже завжди не 
вистачає. Час, наче пісок в пісочному годиннику, – нам може 
здаватися, що ми надійно тримаємо його у власних долонях, 
але він постійно тікає від нас, просочуюсь через найменші 
щілини між пальцями. Чи взагалі можливо управляти 
таким примхливим ресурсом, як час? Якщо так, то як, та за 
допомогою яких методів це можна робити?

Дуже багато практиків нададуть вам негативну 
відповідь на це питання – часом неможливо управляти (якщо необхідний для 
виконання певного завдання час пройшов, то він пройшов назавжди і його не повернеш); 
можна лише навчитися більш ефективно розподіляти той час, яким ми вже володіємо. 
Тобто, «управління часом» є досить відносною та приблизною назвою того, чим ми будемо 
займатися у цьому блоці. Важливо зрозуміти, що час не гумовий, і досить неправильним 
підходом до управління часом є намагання помістити в кінцевий та незмінний ресурс 
24 годин на добу те, на чого цього ресурсу просто не може вистачити. Тому в рамках 
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управління часом центральним є поняття не самого часу, а коректного визначення 
власних пріоритетів.

Наприклад, Б. Шефер у своїй аудіокнижці, присвяченій 
управлінню часом, пояснює це за допомогою однієї, на наш погляд, 
дуже вдалої метафори20. Так, він каже, що багато людей сприймають 
управління часом як набір вишуканих секретних методик, 
спрямованих на те, щоб більше встигати за свій звичайний день; 
для таких людей управління часом є своєрідним контрольним 
годинником. Насправді ж управління часом направлене скоріше на 

те, щоб люди могли точніше визначити для себе, на що саме вони хочуть витратити час  
протягом свого звичайного дня; тобто воно має стати для них компасом, який показує 
напрямок руху.

Звичайно, 1 години чи навіть цілого 1-денного тренінгу навряд чи вистачить на 
те, щоб людина, яка до того ще не замислювалась над власними пріоритетами в житті, 
визначила їх для себе. Тому нашим головним завданням у цьому тренінгу є наштовхнути 
молодь на те, що пріоретизування завдань у житті є дуже важливим, і що його можна 
досягнути за допомогою низки інструментів та постійної внутрішньої роботи. Одним з 
інструментів, який може допомогти нам відділяти пріоритетне від менш пріоритетного, 
є принцип Парето.

Корисна інформація «під олівець»

Принцип Парето (також відомий як «правило Парето», «правило 
80/20» або «принцип малої кількості причин») стверджує, що 
для багатьох явищ 80% наслідків викликані 20% причин21. Ця 
ідея знайшла застосування у багатьох галузях: наприклад, 20% 
злочинців скоюють 80% злочинів, 20% відсотків водіїв створюють 
80% аварій, 20% покупців дають 80% прибутків.
Цей принцип був відкритий Джозефом Мозесом Юраном, а названий 
ім’ям італійського економіста Вільфредо Парето, який помітив, що 
80% власності у Італії належить 20% населення країни.
Це правило можна (та рекомендується) застосовувати також у 
повсякденному житті. Не слід братися спочатку за найлегші, цікаві 
справи або такі, що вимагають мінімум часу, а необхідно приступати 
до питань з розумінням їх значимості і важливості. Спочатку – 
деякі «життєво важливі» проблеми, а вже потім – багаточисельні 
«другорядні». 
На практиці можна вирахувати 20% власного (робочого) часу 
та намагатися щоденно інвестувати цей час в дійсно важливі, 
пріоритетні та стратегічні завдання; тобто в такі завдання, які нас 
дійсно просувають у майбутнє (у професійному, соціальному або 
приватному сенсі). Такі стратегічні завдання для кожного можуть 
бути різними – це може бути заняття іноземною мовою, самоосвіта, 
написання наукової праці чи проекту, створення якісного резюме 
та пошук вакансій, розробка пропозицій по оптимізації робочого 
процесу, пошук нової оселі тощо.

Принцип Парето, навіть у випадку його повного та абсолютно коректного розуміння, 
може все ще здаватися учасникам занадто теоретичним для використання в реальному 

20 Шефер Б. Искусство управлять своим временем (аудиокурс). – Аудио Консульт, 2008.
21 Ричард Кох. Закон Парето или Принцип 80/20. – http://www.arbuz.uz/t_pareto.html
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повсякденному житті. В якості практичної матриці чи таблиці планування власного часу, 
яку можна запропонувати учасникам і яка також працює з поняттями пріоритетності, 
можна використати так звану матрицю Ейзенхауера (34-го президента США, який був 
відомий своєю особистою продуктивністю).

Корисна інформація «під олівець»

Суть цієї матриці полягає в тому, що кожне із завдань, яке потрібно 
виконати, необхідно розподіляти в одну з 4 груп:
	Важливі і термінові – сюди ми відносимо завдання, які є 

найважливішими, і ті завдання, невиконання яких може 
негативно вплинути на здоров’я,  принести збитки або завдати 
шкоди життю чи кар’єрі. Наприклад: написання статті, строк 
здачі якої закінчується, або надсилання резюме, яке у Вас 
запросив потенціальний роботодавець.

	Важливі і не термінові – сюди необхідно заносити ті пріоритетні 
та стратегічні завдання, які допоможуть нам у майбутньому. 
Саме на них необхідно сконцентровувати основну енергію, 
оскільки вони принесуть найбільшу користь в майбутньому 
(згадаймо принцип Парето). Наприклад: записатися на курси 
іноземної мови або пошукати в Інтернеті інформацію про нові 
проекти для молоді.

	Не важливі, але термінові – сюди відносяться щоденні 
рутинні завдання, виконувати які треба, але виконання яких 
не наблизять Вас до Вашої стратегічної цілі. Ці завдання часто 
можуть бути схожими на такі ж з групи А, проте це не так, бо не 
можна вважати важливим все, що потрібно зробити терміново. 
Наприклад: сплата рахунків за комунальні послуги чи написання 
заяви на продовження студентського квитка.

	Не важливі і не термінові – беззмістовні завдання, які 
взагалі не дадуть жодного результату; такі завдання, з іншого 
боку, часто здаються цікавими та захоплюючими. Їх іноді ще 
називають «убивцями часу», наприклад: неконтрольоване 
спілкування в соціальних мережах, занадто часті перекури або 
перерви під час роботи, зловживання комп’ютерними іграми.

	 Згідно матриці Ейзенхауера завдання треба виконувати саме 
в зазначеному вище порядку22.

На практиці матриця Ейзенхауера може виглядати як аркуш паперу, який розділений 
на 4 частини, в кожну з яких треба записати свої завдання (на день або на тиждень).

22  Аллен Д. Как привести дела в порядок: Искусство продуктивности без стресса. – М.: «Вильямс», 2007. – 368 с.
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Таблиця №2.2.1. 
Матриця Ейзенхауера

Важливе Неважливе

Термінове

A – Важливі і термінові

Список справ:

…….
…….
…….
…….
Що робити з цими справами: 
виконувати в першу чергу.

C – Не важливі, але термінові

Список справ:

…….
…….
…….
…….
Що робити з цими справами: 
спробувати виконати якомога швидше 
і без затримок; спробувати частково 
делегувати комусь іншому.

Не термінове

B – Важливі і не термінові

Список справ:

…….
…….
…….
…….
Що робити з цими справами: 
присвятити приблизно 20% (робочого) 
часу.

D – Не важливі і не термінові

Список справ:

…….
…….
…….
…….
Що робити з цими справами: 
мінімізувати або не робити взагалі.

Вправа №1. – «Відчуття часу» (тематичний енерджайзер)
1. Тренер просить учасників встати та закрити очі. Завданням кожного учасника 

є відкрити очі та сісти після того, як пройде 1 хвилина. Треба обов’язково 
зазначити, що учасники мають обов’язково відкрити очі перед тим, як сідати, щоб 
мінімізувати можливість падіння або поранення. Тренер намагається записати 
час, коли сідатимуть окремі учасники, та закінчує вправу лише тоді, коли сіла вся 
група.

2. Потім слідує коротка фаза рефлексії. Можливі питання для рефлексії:
	Яким чином Ви оцінювали, коли пройде одна хвилина?
	Чи були для Вас результати вправи (не-)очікуваними? Чи помічаєте Ви у своєму 

житті, що Ви неправильно оцінюєте час (занадто швидко або повільно)?

Підказка тренеру-початківцю

Існують деякі вправи, які вимагають якомога більшої тиші та 
концентрації в групі, серед них і перша вправа цього модулю. Тому 
перед початком проведення, тренеру важливо створити відповідну 
атмосферу в групі – спокійний голос тренера та нешвидкий темп 
пояснення, паузи (згадаймо театр – концентровані паузи актора 
посилюють концентрацію глядачів). Крім того, відкрито пояснити 
учасникам, що протягом цієї вправи дуже важливо вести себе 
якомога тихіше. Вказані дії можуть дуже допомогти тренеру в цьому 
непростому завданні.

Вправа №2. – «Крупа та яблука» 
1. Тренер каже, що для наступної вправи йому потрібні 2 волонтери. Коли 2 учасника 

підходять до тренера, він пояснює завдання: протягом 3 хвилин вони мають 
помістити в банку крупу і яблука. Решта групи може давати підказки.
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2. Після виконання завдання слідує фаза рефлексії. Можливі питання для 
рефлексії:
	Яким чином Ви працювали і що поміщали першим у банку – яблука чи крупу? 

Чому?
	Як Ви думаєте, що означає ця метафора стосовно управління часом? Що 

означають яблука та крупа? (Яблука є великими пріоритетними завданнями, 
а крупа символізує щоденні рутинні завдання. Ми намагаємося помістити в 
наш обмежений день (у банку) всі ці речі; але якщо ми спочатку помістимо в 
банку всю крупу, то місця для яблук вже не лишиться).

3. Тренер виходить на рівень пріоритетів та стратегічних завдань і розповідає про 
метафору годинника та компаса (для кращої наочності бажано намалювати їх).

Підказка тренеру-початківцю

Як тренер, Ви маєте з самого початку розуміти, що методи – це всього 
лише інструменти, вони як предмет одягу (який можна одягнути по-
різному чи який може мати різний колір, але суть та призначення 
поданого предмету гардеробу від цього не зміняться). Тому не 
сприймайте список матеріалу як кінцеву величину та залишайтеся 
креативними – є варіанти цієї вправи також з відром, піском і камінням, 
і ми впевнені, що є і інші вдалі, і не дуже складні для реалізації 
варіанти.

Вправа №3. – «Принцип Парето» 
1. Рефлексія №1. Тренер просить учасників якомога детальніше записати на аркуші 

паперу власний типовий робочий день (рекомендується запропонувати якийсь 
день з цього або минулого тижня, бо їх буде простіше згадати). На це завдання 
група отримує 10 хвилин максимум. Після того, як час буде вичерпано, слідує 
коротке обговорення в пленумі на тему «Що Вам спадає на думку, коли Ви 
дивитесь на свій розпорядок дня?».

2. Тренер презентує на фліпчарті або ноутбуці історію та зміст принципу Парето 
(20/80), а також детально, з прикладами, розповідає про можливість його 
використання в управлінні часом. 

3. Рефлексія №2. Учасники передивляються власний типовий розклад дня та 
намагаються його переробити згідно з принципом Парето. Коротке обговорення 
в групі з можливою темою «Що стало для Вас важливими пріоритетними 
завданнями, в які Ви хотіли б інвестувати 20% свого часу?».

Вправа №4. – «Матриця Ейзенхауера» 
1. Тренер ділить групу на 2 міні-групи. Кожна група отримує роздаткові матеріали з 

описом матриці Ейзенхауера (у додатку до цього модуля) та завдання за 15 хвилин 
приготувати презентацію на наступну тему:
	Як функціонує матриця Ейзенхауера?
	Наведіть приклад заповнення матриці Ейзенхауера на власному дні (тижні)? 

2. Презентації груп та обговорення в групі.

Підказка тренеру-початківцю

Видаючи учасникам теоретичний матеріал для самостійного 
ознайомлення, обов’язково проконтролюйте коректність його 
розуміння. Якщо група все одно неправильно зрозуміє матеріал, не 
переймайтеся та скоректуйте розуміння теорії своїми коментарями 
після презентації.
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ТЕМА 2 – Ефективне управління домашніми фінансами 

Міні-лекція

Немало молодих людей за декілька днів (тижнів) до стипендії виявляє, що в портмоне 
і на картці раптом закінчилися всі гроші, за виключенням хіба що дріб’язку на проїзд. 
Весь парадокс ситуації часто полягає в тому, що на стипендію, як правило, можна 
прожити увесь місяць, адже наша цільова група, зазвичай, вже забезпечена проживанням 
в гуртожитку та низкою інших пільг. 

Що робити? Виручити в такій ситуації (особливо, якщо вона неодноразово 
повторюється) може тільки скурпульозний облік фінансів, а це означає – планування і 
подальше дотримання свого власного бюджету. Бо, як каже відоме російське прислів’я: 
«Денежки счет любят», у протилежному випадку матеріальні ресурси мають властивість 
швидко та незрозумілим чином зникати.

Корисна інформація «під олівець»

Що таке бюджет? Простими словами – це постатейний перелік всіх 
прибутків і витрат за певний період.
Як можна вести облік домашнього бюджету? Існує ціла низка 
методів обліку домашнього бюджету, найпростішим з яких є 
достатньо проста розрахункова таблиця з декількома стовпцями. 
У базовому варіанті таких стовпців чотири: у першому стовпці 
вказується номер статті (№), у другому – найменування статті 
(наприклад, стаття «стипендія» в підпункті «Постійні прибутки»), 
у третьому стовпці під назвою «План» містяться суми, заплановані 
на певний період. І, нарешті, в останньому, четвертому, стовпці 
відображається фактичне виконання бюджету («Факт») – тобто 
скільки реально засобів було витрачено за звітний період. 
Бюджет ділиться на дві частини – прибуткову і витратну. У 
прибуткову частину потрапляють всі доходи (постійні та тимчасові), 
які планується одержати за певний час, а у витратній частині, 
відповідно, відображаються всі передбачувані витрати (первинні, 
вторинні, незаплановані та майбутні)23.

Практично така таблиця може виглядати наступним чином (наведені цифри не є 
орієнтиром, а, скоріше, дуже приблизним прикладом):

Таблиця №2.2.2. 
Домашній бюджет – приклад обліку

№ Найменування  
статті

План Факт

ПРИБУТКИ
1. Постійні прибутки: 

- стипендія
750 750

2. Тимчасові прибутки:
- тимчасова сезонна робота

600 300

РАЗОМ 1 350 1 050

23 Шемчук С. Бюджет сім’ї – методика викладання теми – «Трудове навчання», 2009, №2 (14) – С. 11-16. 
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№ Найменування  
статті

План Факт

ВИТРАТИ
1. Первинні витрати (абсолютно 

необхідно):
- продукти харчування
- перекуси не вдома
- побутова хімія
- засоби особистої гігієни
- транспортні витрати
- сплата за мобільний телефон

РАЗОМ

300
60
20
30
40
50

500

280
90
20
25
30
35

480
2. Вторинні витрати (необхідно):

- одяг та взуття
- косметика, парфуми
- канцелярське приладдя, 

книги
РАЗОМ

200
50

40
290

250
40

30
320

3. Незаплановані витрати (про всяк 
випадок):

- ліки, ремонт взуття, 
подарунки на день 
народження

РАЗОМ

80

80

100

120
4. Майбутні або бажані витрати (хочу):

- відкласти на поїздку до моря
- відкласти на майбутнє 

(винаймати оселю після 
закінчення училища)

РАЗОМ

240
240

480

130
–

130
РАЗОМ 1 350 1 050

Знову ж таки, на практиці ця таблиця заповнюється один раз перед початком 
місяця; потім протягом місяця треба вносити реальні витрати і лише в кінці місяця ми 
зможемо остаточно підбити суми в стовпчику «Факт». Можливо, перший час доведеться 
підраховувати суми по чеках і корінцях від квитанцій. Втім, домашній бюджет доступний 
та зручний тим, що не вимагає абсолютної математичної точності у підрахунках – 
найчастіше буває досить більш-менш точно вказати значення витрачених сум.

З підрахунком витрат, як правило, можуть виникнути певні труднощі: звичайно, 
розмір плати за мобільний та інших комунальних платежів більш-менш фіксований, але 
хто і коли досконало підраховував, скільки грошей в місяць йде на харчування або на 
транспорт? Тому абсолютно природно, що суми планованих витрат домашнього бюджету 
можуть бути і будуть лише приблизними; нам у бюджеті важливо лише обмежити певні 
рамки. Крім того, зазвичай, наданий порядок витрат не є випадковим – передбачається, 
що кошти мають витрачатися саме в такому порядку.

Дефіцитний бюджет – бюджет, в якому витрати перевищують доходи. 
Профіцитний бюджет – бюджет, в якому доходи перевищують витрати. 
Збалансований бюджет – бюджет, в якому витрати та доходи знаходяться на 
одному рівні. 
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Іноді буває, що в кінці певного періоду (за період найчастіше береться місяць) у Вас 
залишаються невитрачені гроші (профіцитний бюджет). Такий залишок можна залишити 
на наступний місяць (і занести в особливу статтю під назвою «Залишок засобів на початок 
періоду», щоб він фактично збільшив прибуткову частину бюджету на наступний період) 
або віднести на майбутні витрати.

Після підрахунку сум по всіх статтях обов’язково перевіряється, чи не перевищила 
витратна частина бюджету його прибуткову частину. Якщо ж витрати раптом перевищили 
доходи (тобто, в бюджеті мається дефіцит), то можливі два шляхи рішення виниклої 
проблеми: або скорочувати витрати по тих чи інших статтях, або ж шукати додаткові 
джерела фінансування. Крім того, існує ціла низка порад для оптимізації власного 
бюджету24 та скорочення небажаних витрат – їх ви зможете знайти в додатку до вправи 
5 наприкінці цього модуля.

Корисна інформація «під олівець»

До речі, значно спростити і прискорити процес сімейного 
бюджетування можуть спеціальні програми, – зокрема, X-Cash 
«Сімейний бюджет», «Домашня бухгалтерія», «Home Station 1.2. 
Бухгалтерія для будинку» або AceMoney Lite.

Також велике значення як для оптимізації домашнього бюджету, так і взагалі для 
відповідальної поведінки молоді в суспільстві, має культура споживання, яка включає 
в себе усвідомлений підхід до споживання та критичне осмислення того:
	що дійсно потрібне для життя і полегшує його, а що є просто маркетинговим 

трюком та даниною моді (ключові поняття – суспільство споживання, 
неконтрольоване споживання, споживання заради споживання);

	які з тих продуктів, які ми споживаємо, вироблені без шкоди (або з мінімальною 
шкодою) для навколишнього середовища та без застосування відкрито 
несправедливих умов праці;

	що з того, що ми споживаємо, вироблено з натуральних інгредієнтів без вмісту 
шкідливих для людини елементів.

Корисна інформація «під олівець»

Молоді люди мають зрозуміти декілька важливих правил, які 
стосуються культури споживання, а саме:
А. Деякі поради по протистоянню маркетинговим трюкам:
	Пам’ятай, що супермаркети використовують цілу низку 

маркетингових трюків, націлених на підвищення твоїх витрат. 
Наприклад, продукти харчування першої необхідності (хліб чи 
молоко) розташовані всередині магазину, щоб, йдучи до них, 
ти міг взяти в кошик ще щось незаплановане з солодощів. 
Найдешевші продукти економ-класу часто розташовані на 
нижніх полицях, а на рівні твоїх очей розташована більш 
дорога продукція (тому нахиляння можуть зекономити твої 
кошти). 

24  В добрый путь: Социально-правовое пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. /  
С. А. Свистун, Л. В. Хрипкова, Д. И. Сидоренко, А. Л. Васильев, А. В. Бредихина, Л. С. Капитонова, В. Е. Хохлова,  
О. М. Радомин, Т. В. Жорина. – Самара: АНО «Лисва», 2006.
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 І ще – не ходи в супермаркет голодним та уникай великих 
кошиків, якщо плануєш купити лише декілька продуктів (чим 
більший кошик, тим більше ми його наповнюємо).

	Якщо в супермаркеті бачиш акцію з великими знижками на 
певний товар, обов’язково перевір термін придатності цього 
товару та порівняй його ціну в іншому магазині без акції. Дуже 
часто ти будеш здивований.

	«Пластикові» гроші «улітають» набагато швидше! Ти часто 
платиш карткою? Спробуй брати кожен день з собою тільки 
певну суму (прорахуй, яку?) та трошки запасу про всяк 
випадок. Так ти вбережешся від імпульсивних покупок. А якщо 
щось дійсно захочеться і потрібно буде купити, то ти можеш це 
спокійно обміркувати і взяти гроші на цю покупку наступного 
дня!

	Дуже обережно стався до кредитних карток, бо це ще один 
маркетинговий трюк, який не тільки стимулює тебе робити 
непотрібні імпульсивні покупки, але й витрачати додаткові 
кошти на комісії та відсотки за користування кредиткою. 
Навіть якщо тобі пропонують кредитку нібито на умовах 
нульових відсотків, уважно ознайомся з умовами договору та 
пам’ятай, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

	Особливо часто ми витрачаємо набагато більше, ніж треба, 
при купівлі одежі. Дуже часто це трапляється через те, що ми 
переплачуємо лише за назву марки виробника. А ще частіше – 
тому що не вміємо комбінувати. Пам’ятай, що будь-який 
модник з твоїх улюблених серіалів дуже часто одягається 
за класичною та досить економною схемою – в першу чергу, 
купується так званий basic, тобто стандартний набір, який 
зажди в моді та який можна одягнути будь-де (чорний светр 
під горло, джинси, пряма спідниця до колін, біла або блакитна 
сорочка тощо). І потім до цього basic’у можна купувати по 
одному (!) більш яскравому та екстравагантному предмету 
гардеробу до одного набору одягу (кораловий шарфик, масивні 
сережки, яскраво-бірюзова блуза). Так ти будеш виглядати 
дуже стильно і не муситимеш викладати за це всі свої гроші.

	При купівлі одягу зважай на колір (якщо під нову блузку треба 
купити нову спідницю, босоніжки та сумку, то ця блузка просто 
не підходить до твого стилю) та на правила догляду за цим 
предметом гардеробу. 

	Забудь про TV-шоп та про акції, – де треба надсилати платні 
СМС – так ти ніколи не зекономиш, а заплатиш більше та 
купиш кота в мішку.
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Б. Вибрані поради щодо купівлі екологічно чистої продукції з 
натуральних складових:
	Подумай і про свій гаманець, і про навколишнє середовище – 

заведи собі модну еко-торбу і не купуй непотрібні 
поліетиленові пакети (виглядаєш прогресивно та економиш 
до 30 гривень на місяць). А торбинки з тканини можна навіть 
самому розмалювати графіті чи за улюбленими мотивами 
(поклади в торбу товсту газету, щоб фарба не пройшла на 
інший бік, намалюй щось текстильними фарбами і, коли 
фарба підсохне, закріпи малюнок гарячою праскою через 
газету; тоді еко-торбу можна буде спокійно прати при малих 
температурах). 

	При купівлі продуктів завжди зважай не тільки на термін 
придатності, але й на вміст та кількість усіх можливих 
консервантів та «Е».

Вправа №5. – «Принципи планування домашнього бюджету» 
1. Тренер об’єднує учасників у міні-групи по 5 осіб. Кожна група отримує роздатковий 

матеріал №2 до вправи №5 (див. наприкінці цього модуля) і отримує завдання: 
за 20 хвилин на фліпчарті спланувати середній зразковий бюджет для молодої 
людини їх віку та статі.

2. Після 15 хвилин роботи тренер приносить в групи ще по одному роздатковому 
матеріалу (роздатковий матеріал №3 до вправи №5), в якому йдеться про 
поради стосовно оптимізації бюджету. Скоріше за все, до цього часу учасники вже 
встигнуть доопрацювати бюджет до певного етапу та зіткнутися з необхідністю 
економії; можливо, ці поради зможуть допомогти їм у цьому.

3. Презентація та обговорення в пленумі. Можливі питання:
	З якими складнощами Ви зіткнулися при плануванні бюджету? Що вдалося 

легко? Як Ви думаєте, як можна уникнути або мінімізувати ці складнощі? 
	Чи могли б Ви використовувати цей метод на практиці для планування обліку 

власного домашнього бюджету?

Вправа №6. – «Культура споживання» (обговорення) 
1. Можливі питання для обговорення: 
	Як Ви думаєте, що таке культура споживання? Які приклади культури 

споживання Ви знаєте? 
	Навіщо потрібна і чи потрібна культура споживання? 
	Що таке відповідальне споживання та в чому воно може проявлятися?

Вправа №7. – «Культура споживання» (практичні поради)
1. Тренер об’єднує учасників у 2 групи. Одна група отримує завдання за 10 хвилин 

знайти якомога більше порад стосовно практичної культури споживання в плані 
того, як можна уникати впливу маркетингових та рекламних стратегій. Друга 
група має сформулювати поради, як можна купувати екологічно чисту продукцію 
з натуральної сировини.

2. Презентація в групі, обмін думками та рефлексія.
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Вправа №8. – «Планування власного 18-річчя» 
1. Тренер об’єднує учасників у 3 або 4 групи. Кожна група отримує наступне 

завдання: уявіть собі, що Ви готуєте на завтра вечірку на честь свого 18-річчя і 
маєте на це 350 гривень. У Вас дуже багато друзів, Ви хотіли б усіх запросити та 
розраховуєте на те, що прийде десь 15 людей. Заплануйте бюджет та меню вечірки. 
Для стимулювання груп можна запропонувати конкурс на кращий бюджет, згідно 
якого вийде найцікавіша вечірка.

2. Презентація в групі, обмін думками та рефлексія.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

• підведення підсумків тренінгу (учасники по колу висловлюють власну думку 
щодо роботи тренінгу);

• виправдання (або ні) очікувань від тренінгу (учасники по колу згадують власні 
очікування й говорять про те, наскільки ці очікування протягом тренінгу 
виправдалися);

• заповнення учасниками вихідної анкети (див. додаток А);
• подяка учасникам за участь у тренінгу.
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Додаток №1 до вправи №4

МАТРИЦЯ ЕЙЗЕНХАУЕРА

В якості практичної матриці чи таблиці планування власного часу, яка працює з поняттями 
пріоритетності, ми пропонуємо так звану матицю Ейзенхауера (34-го президента США, який був відомий 
своєю особистою продуктивністю).

На практиці матриця Ейзенхауера може виглядати як аркуш паперу, поділений на 4 частини, в кожну 
з яких треба записати свої завдання (на день або на тиждень):

Важливе Неважливе

Термінове

A – Важливі і термінові

Список справ:

…….

…….

…….

…….

Що робити з цими справами: виконувати в 
першу чергу.

Б – Не важливі, але термінові

Список справ:

…….

…….

…….

…….

Що робити з цими справами: спробувати 
виконати якомога швидше і без затримок; 
спробувати частково делегувати комусь 
іншому.

Не термінове

В – Важливі і не термінові

Список справ:

…….

…….

…….

…….

Що робити з цими справами: присвятити 
приблизно 20% (робочого) часу.

Г – Не важливі і не термінові

Список справ:

…….

…….

…….

…….

Що робити з цими справами: мінімізувати 
або не робити взагалі.

Коментарі до значення окремих граф:

1. Важливі і термінові – сюди ми відносимо найважливіші завдання, та завдання, невиконання яких 
може негативно вплинути на здоров’я,  принести збитки або завдати шкоди життю чи кар’єрі. 
Наприклад: написання статті, строк здачі якої закінчується, або надсилання резюме, яке у Вас 
запросив потенціальний роботодавець.

2. Важливі і не термінові – сюди необхідно заносити ті пріоритетні та стратегічні завдання, які 
допоможуть нам в майбутньому. Саме на них необхідно сконцентровувати основну енергію, 
оскільки вони принесуть найбільшу користь у майбутньому (згадаймо принцип Парето). 
Наприклад: записатися на курси іноземної мови або пошукати в Інтернеті інформацію про нові 
проекти для молоді.

3. Не важливі, але термінові – сюди відносяться щоденні рутинні завдання, виконувати які треба, 
але виконання яких не наблизять Вас до Вашої стратегічної цілі. Ці завдання часто можуть бути 
схожими на такі ж з групи А, проте це не так, бо не можна вважати важливим все, що потрібно 
зробити терміново. Наприклад: сплата рахунків за комунальні послуги чи написання заяви на 
продовження студентського квитка.

4. Не важливі і не термінові – беззмістовні завдання, які взагалі не дадуть жодного результату; такі 
завдання, проте, часто здаються цікавими та захоплюючими. Їх іноді ще називають «убивцями 
часу», наприклад: неконтрольоване спілкування в соціальних мережах, занадто часті перекури або 
перерви під час роботи, а також зловживання комп’ютерними іграми.

Згідно матриці Ейзенхауера завдання треба виконувати саме в зазначеному вище порядку.
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Додаток №2 до вправи №5

Таблиця для планування домашнього бюджету

№ Найменування статті План Факт

ПРИБУТКИ
1. Постійні прибутки: 

- …
- …
- …

2. Тимчасові прибутки:
- …
- …

РАЗОМ
ВИТРАТИ

1. Первинні витрати (абсолютно 
необхідно):
- …
- …
- …
- …

РАЗОМ
2. Вторинні витрати (необхідно):

- …
- …
- …
- …

РАЗОМ
3. Незаплановані витрати (про всяк 

випадок):
- …
РАЗОМ

4. Майбутні або бажані витрати (хочу):
- відкласти на …
- відкласти на …

РАЗОМ
РАЗОМ

Приклади витрат та доходів:

• постійні доходи: стипендія, заробітна платня тощо;
• тимчасові доходи: одноразова або тимчасова робота, премія, матеріальна допомога;
• первинні витрати (абсолютно необхідно): продукти харчування, кошти на проїзд у 

громадському транспорті, мінімальне поповнення мобільного телефону, сплата оренди 
квартири, комунальні витрати тощо;

• вторинні витрати (необхідно): одежа, взуття, косметика, канцелярське приладдя, книги, 
відпочинок тощо;

• незаплановані витрати (про всяк випадок): ліки, ремонт взуття, подарунок на день 
народження, терміновий ремонт крану на кухні тощо;

• майбутні або бажані витрати (хочу): заощадження на поїздку до моря або на майбутнє 
наймання квартири після закінчення училища, модний мобільний телефон тощо.
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Додаток №3 до вправи №5

Поради стосовно оптимізації бюджету

	Пам’ятай про обов’язкові комунальні платежі та сплачуй їх на початку місяця. До таких 
платежів відносяться:
	сплата за квартиру (як правило, вже включає сплату за вивіз сміття та прибирання 

під’їздів);
	сплата за спожиту електроенергію;
	сплата за воду;
	сплата за газ;
	сплата за опалення;
	сплата за кабельне телебачення, телефон та Інтернет;
	сплата за домофон;
	сплата за телефон. 

У залежності від того, чим ти користуєшся, до щомісячних витрат можуть також відноситися 
сплата за гараж, за земельну ділянку, за абонентську скриньку тощо.

	Одна з «чорних» дірок сімейного бюджету – це витрати на мобільний. Скільки ти 
витрачаєш на це щомісячно?

	Мудрий «планувальник» бюджету завжди намагатиметься відкладати гроші. В ідеалі ця 
цифра має складати 10% отриманих доходів; 5% можуть також знадобитися на випадок 
непередбачуваних ситуацій.

	При плануванні доходів подумай, чи маєш якісь вже непотрібні речі, які можна було б 
продати за 20% їх вартості через оголошення на спеціальних порталах в Інтернеті. 

	При плануванні витрат подумай, чи можна купити щось на двох з другом чи подружкою, – 
диски з фільмами, плеєр або необхідний для навчання інструмент чи книги.

	А що з того, що ти хочеш купити, можна зробити своїми руками? Адже багато людей 
мають це навіть за хобі.

	Ще у 2009 році українці витрачали більше 50% своїх доходів на продукти, що принаймні 
на 10% більше, ніж у країнах ЄС. «Чорними дірками» при цьому є перекуси не вдома, а 
також купівля батончиків та солодощів у кіосках (які в великих супермаркетах, особливо, 
при міні-оптовій закупівлі коштують приблизно на 15% дешевше). Чи можна щось 
зекономити у твоєму бюджеті з врахуванням цих даних?

	Дуже часто ми витрачаємо більше грошей на продукти тільки тому, що багато чого 
не доїдаємо та мусимо викидати на смітник. Тому – 1. Правильно зберігай продукти 
харчування; 2. Не купуй продукти харчування, термін придатності яких ось-ось 
закінчується; 3. Розраховуй своє реальне споживання продуктів і не купуй зайвого.  
І перестань нарешті викидати власні гроші на сміття!

	Ти закуповуєш основні продукти за списком раз на тиждень, чи кожного дня бігаєш 
в магазин? Зверни увагу, що при закупівлі продуктів за запланованим списком раз на 
тиждень ти економиш приблизно 20%. Не віриш? – Зберігай чеки!

	Щоб краще контролювати свої щоденні витрати, визнач місячну суму повсякденних 
витрат і розділи її на кількість днів – так ти одержиш суму, яку без побоювання можна 
витратити за день. Якщо ж раптом ти витратив більше запланованого, наступного дня 
готуйся затягнути пояс: необхідно відновити баланс.

	Якщо вирішиш урізати статті витрат, не роби це зразу з багатьма. Простіше та реальніше 
помісячно «відрізати» від статей, на яких ти хочеш зекономити.

	Просто для цікавості підрахуй, скільки на місяць ти витрачаєш на алкоголь та цигарки.  
А на рік?
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2.3. ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ №3 
«ПРАВА ЛЮДИНИ»

Мета модуля: сформувати в учасників розуміння своїх прав та прав інших людей, 
розвинути навички попередження та протидії дискримінації, насильству в сім’ї та 
торгівлі людьми.

Структура модуля (9 год. 40 хв.)

Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

4 год. Наші людські 
права.
Права дитини

10 хв. Знайомство Стікери для кожного учасника
10 хв. Принципи роботи Фліпчарт, ватман А1, маркери
10 хв. Очікування Фліпчарт, ватман А1, маркери, 

стікери на кожного учасника
15 хв. Міні-лекція 
35 хв. Вправа №1 «Уявна 

країна» 
Ватман А1 на кожну малу групу, 
маркери. Спрощений варіант 
Загальної Декларації прав 
людини

30 хв. Вправа №2 «Права 
людини в новинах»

Старі газети та журнали, 
щонайменше по одній на кожну 
гру, великі аркуші паперу та 
ручки, Загальна Декларація прав 
людини

20 хв. Вправа №3 «Права та 
обов’язки» 

Загальна Декларація прав 
людини, Інформація про права та 
обов’язки 

25 хв. Вправа №4 «Це Я» Короткий виклад вправ, 
передбачених Конвенцією про 
права дитини. Аркуш паперу для 
кожного, кольорові олівці або 
фарби учасникам

20 хв.  Вправа №5 «У пошуках 
скарбів» 

Текст Конвенції про права 
дитини, або короткий виклад 
Конвенції про права дитини

35 хв. Вправа №6 «Поглянь на 
мене» 

Короткий виклад Конвенції про 
права дитини, аркуші плакатного 
паперу, ручки, кольорові олівці 
або фарби

30 хв. Вправа №7 «Підсумкова 
Бліц-вікторина» 

Стікери на кожного учасника (за 
кількістю запитань вікторини), 
ручки
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Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

 1 год. 
30 хв.

Ґендерна 
рівність у 
суспільстві

15 хв. Вправа №8 «Чим ми 
відрізняємось»

Фліпчарт, ватман А1, маркери

15 хв. Міні-лекція «Ґендер та 
стать»

Фліпчарт, ватман А1, маркери, 
проектор

15 хв. Вправа №9 «Стать чи 
ґендер»

Фліпчарт, ватман А1, маркери

20 хв.  Вправа №10 
«Обговорення випадку» 

Фліпчарт, ватман А1, маркери

25 хв. Вправа №11 «Ми – різні, 
але ми – рівні»

Фліпчарт, ватмани А1, маркери

1год. 
30 хв. 

Попередження 
торгівлі 
людьми

15 хв. Вправа №12 «Що таке 
торгівля людьми»

Фліпчарт, ватман А1, маркери

15 хв. Міні-лекція «Торгівля 
людьми – порушення 
прав людини» 

Фліпчарт, ватман А1, маркери, 
проектор

35 хв. Вправа №13 Перегляд 
фільму «Станція 
призначення – життя»

Проектор, екран, комп’ютер, 
фільм (на диску)

25 хв. Вправа №14 «Щоб не 
стати жертвою торгівлі 
людьми»

Фліпчарт, ватмани А1, маркери

2год. 
30 хв.

Попередження 
насильства в 
сім’ї 

15 хв. Вправа №15 «Що таке 
насильство» 

Фліпчарт, ватман А1, маркери

15 хв. Міні-лекція «Насильство 
в сім’ї та його види»

Фліпчарт, ватман А1, маркери, 
проектор

20 хв. Вправа №16 «Міфи та 
факти» 

Фліпчарт, ватман А1, маркери

45 хв. Вправа №17 «Дерево 
насильства» 

Фліпчарт, ватмани А1, маркери

30 хв. Вправа №18 
«Обговорення випадків»

Листи паперу А4 з 
надрукованими текстами 
випадків (у додатку)

25 хв. Вправа №19 «Що ми 
можемо зробити» 

Фліпчарт, ватмани А1, маркери

10 хв. Підведення підсумків, 
заповнення анкети

Анкета для заповнення 
учасниками (див. додаток А  
у кінці посібника)

Підказка тренеру-початківцю (про дотримання режиму та 
санітарно-гігієнічних норм)

У поданій структурі тренінгів не враховано час на перерви. 
Обов’язково робіть перерви тривалістю 5-10 хвилин через кожних 
45-50 хвилин роботи. Якщо тривалість тренінгу 4 години – друга 
перерва має бути 20-30 хвилин. Після великої перерви зробіть будь-
яку рухавку (див. Розділ 1). Слідкуйте за температурним режимом 
приміщення, в якому проводите тренінг, провітрюйте приміщення 
під час перерви.
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ВСТУПНА ЧАСТИНА 
• повідомлення учасникам теми тренінгу;
• коротка інформація про організаторів тренінгу;
• представлення тренера й учасників (по колу);
• ознайомлення учасників із організаційними особливостями роботи на тренінгу 

(тренер повідомляє про тривалість тренінгу, перерви тощо);
• прийняття правил тренінгу. Правила записуються на листку фліпчарту і 

розташовуються на видному місці;
• збір очікувань (тренер роздає кожному учаснику по одному кольоровому стікеру і 

пропонує написати на ньому очікування від тренінгу). Це повинні бути конкретні 
очікування. Можливі різні варіанти проведення цього етапу, одним із яких є 
такий: учасники й учасниці по колу мають сказати: «Я очікую від сьогоднішнього 
заняття...». Для цього на видному місці розміщується ватман А1 із схематичним 
зображенням дерева (але без листя) та підґрунтя. Учасники наклеюють стікери – 
«насіння», на яких записують власні очікування від тренінгу та «саджають» їх у 
родючий ґрунт – прикріплюють під деревом на ватмані.

ТЕМА 1 – Наші людські права. Права дитини25

Міні-лекція «Що таке права людини»

Міні-лекцію варто розпочати із запитання до учасників, на зразок «Як часто Вам дово-
диться чути вислів «права людини», чи можете Ви пояснити, що потрібно розуміти під цим 
висловом». Зазвичай учасники відповідають, що вислів чули, але пояснення дати не можуть.

Права людини – це ті основні стандарти, без яких люди не можуть жити з відчуттям 
власної людської гідності. Права людини є підвалинами свободи, справедливості та 
миру. Повага до них є передумовою повного і цілісного розвитку окремої особи та всього 
суспільства в цілому.

У кожному куточку світу розвиток прав людини тісно пов’язаний з боротьбою за 
свободу та рівність. Основні засади прав людини, такі, як повага до життя людини та її 
гідності, можна знайти у більшості світових релігій і філософій. Ці засади проголошені 
Загальною Декларацією прав людини, де окреслюється, що повинні і чого не повинні 
робити уряди держав, щоб поважати людські права своїх громадян.

Особливості прав людини:
– Права людини не можна купити, заробити чи успадкувати. Людина має їх від 

народження – це «природні права» кожної людини.
– Права людини є однаковими для всіх людей, незалежно від раси, статі, 

віровизнання, політичних чи інших переконань, національного чи соціального 
походження. Усі ми народжені вільними і рівними у гідності та правах – права 
людини «універсальні».

– Права людини не можна відібрати – ніхто не сміє позбавити іншу людину цих прав за 
будь-яких умов. Люди наділені ними навіть тоді, коли закони їхніх країн не визнають 
прав людини чи коли уряди порушують їх: наприклад, коли в країні існує рабство, 
раби все одно мають права, хоч ті і порушуються – права людини «невід’ємні».

– Для того, щоб жити з гідністю, всі люди наділені правом на свободу, безпеку та 
гідні людини норми громадського життя – права людини «неподільні».

25 При підготовці даної теми були використані матеріали Посібника для початкового вивчення прав людини. 
Amnesty International, 1 Easton Street, London WCIX 8DJ, United Kindom. Український переклад видання підготовлено 
Українською асоціацією «Міжнародна амністія» за сприяння Міжнародного секретаріату Міжнародної амністії та 
Голандської секції Міжнародної амністії, 1997.
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Категорії прав
Права людини можна класифікувати відповідно до таких категорій:
1. Громадянські та політичні права (або права першого покоління). Вони 

зорієнтовані на свободу людини і передбачають право на життя, свободу і недоторканість 
особи, свободу від тортур і рабства, право брати участь у політичному житті, право 
на свободу переконань, слова, думки, сумління, і віросповідання, свободу зібрань та 
об’єднань.

2. Економічні та соціальні права (або права другого покоління). Вони зорієнтовані 
на безпеку людини і передбачають право на працю, освіту, достатній життєвий рівень, 
їжу, житло, охорону здоров’я та інше.

3. Права на здорове довкілля, культуру та розвиток (або права третього покоління).
Це означає право жити в чистому і захищеному від руйнації навколишньому 

середовищі, а також право на культурний, політичний та економічний розвиток.

Коли ми говоримо, що права людини притаманні кожному, ми розуміємо під цим 
також, що кожен з нас має обов’язок поважати права іншої людини.

Загальна Декларація прав людини. Найширше визнаний у світі документ у цьому 
плані – це Загальна Декларація прав людини. В її основу покладено визнання природженої 
цінності людського життя. Декларацію було одностайно схвалено ООН 10 грудня 1948 
року. В ній визначено список основних прав кожної людини у світі, незалежно від раси, 
кольору шкіри, статі, мови, віросповідання, політичних та інших поглядів, національного 
чи соціального походження, достатку або іншого статусу. В ній стверджується, що уряди 
зобов’язані захищати не тільки своїх громадян, а й громадян інших країн. З 1948 року 
Загальна Декларація стала міжнародним стандартом прав людини.

Вправа №1. – «Уявна країна» (робота в групах)
Ця вправа ознайомить учасників з Загальною Декларацією прав людини та ідеєю, що 

права людини випливають з її потреб. 
1. Об’єднайте учасників у малі групи по 5-6 осіб у кожній.
2. Прочитайте вголос поданий далі сценарій: 
«Уявіть собі, що Ви відкрили нову країну, де ще ніхто не жив, і в якій немає ні прав, 

ні законів. Ви будете першими поселенцями на цій новій необжитій землі. Вам нічого не 
відомо про те, який соціальний статус Ви матимете в цій країні».

3. Завдання групам:
• Кожен учасник повинен запропонувати три права людини, які, на його думку, 

мають бути гарантовані кожному громадянину цієї країни.
• Обговоріть у кожній групі всі пропозиції прав і виберіть 10, які вважаєте 

найважливішими.
• Дайте назву своїй країні і на великому аркуші запишіть 10 вибраних прав.
• Кожна група представляє свій список на загал. Слухаючи їх, складайте загальний 

список, куди записуйте всі права, що пропонуються групами. Деякі права будуть 
повторюватися, тому записуйте їх до «загального списку» тільки один раз і після 
кожного повтору ставте біля них якусь позначку.

• Після того, як групи запропонували свій перелік основних прав, позначте у 
«загальному списку» ті права, які заперечують одне одного. Чи можна якось 
раціоналізувати цей список? Чи можна згрупувати схожі правила?
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• Після того, як «загальний список» набуде остаточного вигляду, порівняйте його 
із спрощеним варіантом Загальної Декларації прав людини. Що є спільного /
відмінного між вашим переліком та Декларацією?

• Керуючись поданими нижче запитаннями, сформулюйте основні висновки 
проведеної роботи.

Запитання:
Чи змінилась під час виконання цієї вправи Ваша думка щодо того, які права 
людини найважливіші?
Яким би було життя, якби ми виключили деякі з цих прав?
Чи є ще якісь права, які Ви б хотіли додати до остаточного списку?
Чи залишилися якісь права, які пропонувалися Вами, але не увійшли до жодного 
списку?
Чим корисне складання такого списку?

Якщо вистачить часу, запропонуйте учасникам поставити позначку біля трьох прав, 
наведених у «загальному списку», які вони особисто вважають найважливішими, чи без 
яких, на їхню думку, ми могли б обійтися.

Вправа №2. – «Права людини в новинах» 
Цією вправою, з елементами аналізу та дискусії, зручно представити проблему прав 

людини учасникам – учням старших класів/курсів, які вже мають загальне уявлення 
про права людини. Вправа допомагає їм глибше зрозуміти, що таке права людини та 
усвідомити їхню роль у повсякденному житті.

• Запропонуйте учасникам об’єднатися в групи по 4 особи.
• У довільному порядку роздайте їм газети та журнали.
• На великому аркуші паперу накресліть велике коло, по овалу напишіть подані 

далі три вирази, але якомога на більшій відстані один від одного. (Це дасть змогу 
пізніше прикріпити до схеми якнайбільше вирізок з газет). Ось ці вирази: «Права 
заперечені», «Права захищені», «Права в дії».

• Запропонуйте учасникам переглянути роздані їм газети та журнали, і знайти 
повідомлення, які ілюструють кожний з трьох виразів. Порадьте учасникам 
використовувати матеріали, що подаються в газетах та журналах, включно з 
рекламою, оголошеннями та іншими розділами.

• Якщо є потреба, допоможіть учасникам з такими прикладами.
• Коли учасники закінчать виконувати попереднє завдання, запропонуйте їм 

переглянути Загальну Декларацію прав людини та знайти статтю чи статті, які 
мають відношення до заміток чи фотографій, знайдених ними в газетах.

• Тепер нехай кожна група учасників по черзі прикріпить свої знахідки на аркуші 
паперу. Вони мають супроводжуватися коментарями, чому був вибраний саме той 
приклад і які саме статті Декларації він ілюструє.

• У деяких випадках вибрані приклади можуть відображати ситуації, в яких одне і 
те ж право буде одночасно заперечене, захищене чи відображене в дії.

 Запитання:
- чи легко було визначити ситуації, які ілюструють заперечення прав, захист 

прав та прав у дії;
- чи були якісь випадки, які було важче проілюструвати прикладом? Чому?
- чи натрапляли на статті, матеріали яких стосувалися б усіх трьох виразів? 

Чому?
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Корисна інформація «під олівець

Інформація з приводу «негативних» та «позитивних» прав:
Термін «негативне право» застосовується для визначення таких 
прав, які дають нам змогу зупинити щось шкідливе чи неприємне, 
що чиниться щодо нас. Як приклад негативного права можна 
навести право не бути вбитим, не зазнавати знущань чи оберігати 
Ваші речі від крадіжки. Ці права є негативними, тому, що вони 
говорять «НІ» тому, хто мав би намір завдати Вам шкоди. Термін 
«позитивне право» застосовується для визначення таких прав, в 
яких проголошується Ваша свобода виконувати певні дії. Наприклад, 
право на оплату Вашої праці. Ці права є позитивними, тому що вони 
стверджують: «ТАК», Ви маєте таке право. І вони засвідчують іншим 
людям: «ТАК», вони повинні поважати Ваше право. Наприклад, Ваш 
роботодавець має обов’язок виплачувати Вам платню.

Вправа №3. – «Права та обов’язки» (робота в парах)
Ця вправа допоможе учасникам усвідомити поняття особистої відповідальності та 

обов’язку, покаже, що права пов’язані з відповідними обов’язками. 
1. Учасники об’єднуються в пари. Кожен учасник має написати п’ять важливих прав, 

які, на його (її) думку, він повинен мати в навчальному закладі, та п’ять важливих 
прав, якими він повинен користуватися вдома/в гуртожитку. Наприклад, право на 
особистий життєвий простір.

2. Запропонуйте учасникам обмінятися списками з іншими парами. Тепер кожен 
учасник мусить подумати над обов’язками, які випливають з кожного права, 
запропонованого їхнім партнером. Наприклад, обов’язок поважати життєвий 
простір людей, з якими вони живуть.

3. Кожна пара представляє решті учасників права та два відповідні обов’язки. Тренер 
записує права та обов’язки на дошці.

4. Хай тепер учасники прочитають інформацію про права та обов’язки.
5. Обговоріть з учасниками таке питання:

- Було Вам важко чи легко знаходити обов’язки, які відповідають кожному праву?

Інформація про права та обов’язки 
Кожне право має відповідний обов’язок. Наприклад, Ваше право на свободу слова 
обмежене Вашим обов’язком не говорити неправди, яка може принизити іншу 
особу та порушити право інших на гідність та добру репутацію. Рівновага між 
нашими правами та обов’язками поважати права інших людей означає, що ми, 
як правило, повинні користуватися нашими правами з певними обмеженнями. 
Трапляється багато ситуацій, коли права та обов’язки різних людей вступають 
у конфлікт між собою. Наприклад, у багатьох країнах є правило обов’язкового 
використання в автомобілях ременів безпеки. Багато людей противляться цьому 
правилу, аргументуючи це тим, що воно обмежує їх право на свободу дій. Уряди 
цих країн вимагають, щоб, будучи за кермом, люди відчували обов’язок перед 
персоналом лікарень, лікарями та рештою громадян робити все можливе, щоб, 
подорожуючи власним транспортом, уникати тілесних пошкоджень. Зрозуміло, 
що, не користуючись ременями безпеки і тому зазнаючи тілесних ушкоджень, такі 
водії відбирають час, гроші та місця в лікарнях від людей, які страждають на різні 
недуги, і тим самим обмежують право хворих людей на відповідне лікування.
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Вправа №4. – «Це Я» (творча робота учасників та обговорення у великому колі)
Через творчу роботу учасники підсилюють свою ідентичність і вчаться самоповаги. 

Запитання заохочують їх оцінювати позитивно відмінності між людьми.
1. Напишіть ім’я кожного учасника на аркуші або хай вони зроблять це самостійно.
2. Запропонуйте учасникам прикрасити свої імена кольоровими малюнками. Вони 

можуть розмальовувати самі літери або малювати довкола них свої улюблені 
предмети.

3. Посадіть учасників колом і запропонуйте кожному показати аркуш зі своїм іменем 
і пояснити улюблені предмети.

4. Поставте учасникам запитання, перелічені нижче, щоб вони усвідомили свою 
схожість і відмінності:
- Що ти знаєш/дізнався про інших людей?
- Чи ти взнав щось нове про себе?
- Що ти відчуваєш, коли бачиш написаним твоє ім’я?
- Як би виглядав світ, якби ми були однакові?

5. Проаналізуйте з учасниками короткий виклад Конвенції про права дитини. В яких 
правах йде мова про подібності між дітьми? А в яких – про відмінності?

6. Учасники сідають один проти одного та малюють одне одного. При цьому нехай 
вони розмовляють між собою, запитують про інтереси, минуле, мрії, сім’ю, роботу 
тощо і зображають це навколо портрету.

7. Запропонуйте учасникам ходити по кімнаті в той час, як грає музика. Коли музика 
припиняється, вони мають знайти партнера і поставити йому будь-які запитання. 
Наприклад, яка твоя улюблена страва, або який улюблений колір, чи маєш братів, 
сестер? Куди б ти хотів поїхати? Знову включіть музику і повторіть вправу, поки 
всі учасники не обміняються думками. В кінці задайте запитання, подібні до тих, 
що описані вище.

Вправа №5. – «У пошуках скарбів» 
За допомогою цієї вправи можна швидко ознайомити учасників з Конвенцією про 

права дитини. Цю вправу особливо корисно використовувати, коли група вперше 
знайомиться з курсом прав людини. Її можна також використати для ознайомлення з 
Загальною декларацією прав людини.

• Напишіть на аркуші паперу деякі статті Конвенції про права дитини і виріжте їх.
• Перед приходом учасників сховайте кожен аркуш у різних місцях кімнати.
• Коли учасники зайдуть до кімнати, скажіть їм, що в кімнаті заховані папірці, на 

яких записано щось важливе. Нехай вони їх шукають. Коли якусь статтю буде 
знайдено, попросіть того, хто знайшов, зачитати її і прокоментувати простими 
словами або навести приклад ситуації, коли ця стаття могла бути важливою.

• Нехай ті учасники, які знайшли папірці, залишать їх собі. Перед тим, як розпочати 
обговорення, учні знайомляться з Конвенцією про права дитини, як люди повинні 
допомагати одне одному, щоб досягти цих прав.

Вправа №6. – «Поглянь на мене» (робота в парах та обговорення у великому колі)
Вправа зміцнює самоповагу учасників, робить їх більш толерантними до інших і 

вчить поважати права інших.
• Об’єднайте учасників у пари.
• Один учасник з пари лягає на аркуш паперу.
• Інший учасник обмальовує його на папері.
• Учасник лежить на підлозі поряд зі своїм обрисом. Інший учасник може додати 

деталі до нього. Наприклад, деталі обличчя, кольору волосся, одягу і т. д.
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• Кожен учасник представляє портрет свого партнера, пояснюючи, що він дізнався 
нового про нього.

• Поставте учасникам запитання, наведені нижче. 
Запитання:

• Що ти відчуваєш, коли тебе малюють?
• Що ти відчуваєш, коли малюєш?
• Кожен потребує, щоб хтось піклувався про нього – це право, яке ми всі маємо. Що 

трапляється, коли люди не одержують достатньо уваги? 
• Якби ти перейшов до іншого навчального закладу, як би ти хотів, щоб люди 

поводилися з тобою?
• Як можна дізнатися, що ніхто в нашій групі не є самотнім?

Вправа №7. – «Підсумкова бліц-вікторина»
Ця вправа допоможе визначити, наскільки зросла обізнаність учасників, які особливі 

інтереси та позиції вони мають щодо прав людини.
• Перед заняттям запишіть запитання на аркуші паперу чи на дошці, а коли прийдуть 

учасники, зачитайте запитання і нехай вони перепишуть їх, не відповідаючи на 
них.

• Тепер запропонуйте учасникам протягом десяти хвилин обговорити між собою 
можливі відповіді на запитання, при цьому вільно переміщаючись по кімнаті. 
Учасник, який відповідає на запитання, повинен підписати свою відповідь. 

• Зберіть усі відповіді на кожне запитання і прикріпіть їх на дошці. Очевидно, на 
одне і те ж запитання будуть різні відповіді. Заохочуйте учасників обговорити свої 
відповіді.

• Очевидно, учасники не зможуть відповісти на всі запитання. Та й відповіді можуть 
бути помилковими. Пам’ятайте, що метою вікторини є акцентування уваги на 
проблемі прав людини, а не отримання «правильної» відповіді.

Запитання вікторини:
Чи можеш ти назвати…
• Якесь право людини?
• Країну, де порушуються права людини?
• Документ, який проголошує права людини?
• Групу людей, яку колись переслідували?
• Країну, в якій громадян позбавляють прав через колір шкіри?
• Країну, в якій громадян позбавляють прав через їх релігійні переконання?
• Країну, в якій права людей з різних груп суперечать одне одному?
• Організацію, яка бореться за права людини?
• Фільм або книжку про права людини?
• Країну, в якій людей піддають тортурам?
• Країну, в якій ситуація з правами людей покращилася?
• Право, якого ти позбавлений в навчальному закладі?
• Особистість, яка бореться за права людини?
• Право, в якому часто відмовляють жінкам?
• Право, яке повинні мати всі діти?
• Право, в якому відмовлено деяким громадянам твоєї країни?
• Право, яке мають дорослі, але якого позбавлений ти?
• Твоє право, яке не порушується?
• Порушення прав людини, яке турбує тебе особисто?
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ТЕМА 2 – Ґендерна рівність у суспільстві

Підказка тренеру-початківцю (стосовно правил при 
вивченні цієї теми та як провести знайомство)

Приймаючи правила, окрім уже відомих групі, запропонуйте 
правило бути чуйними до протилежної статі, обговоріть його з 
групою, запитайте, чи трапляються у житті ситуації, коли люди 
зазнають утисків через те, що належать саме до своєї статі. 
Розпочинаючи вивчення теми «Ґендерна рівність у суспільстві», 
знайом ство варто провести у такий спосіб: кожен учасник та учасни-
ця називають своє ім’я, та розповідають про себе через десять років.

Вправа №8. – «Чим ми відрізняємось» (мозковий штурм)
Вправа допоможе учасникам зрозуміти різницю між поняттями «стать» та «ґендер», 

і усвідомити основні поняття теорії ґендеру.
1. Запропонуйте учасникам поговорити про жінок та чоловіків. Розділіть великий 

аркуш паперу, закріплений на фліпчарті, поздовж на дві половини. Попросіть учасників 
відповідати одним словом на запитання «Які бувають жінки?». Записуйте ці вислови 
у першу колонку, намагайтеся почути від групи, що жінка – це мама. Якщо ніхто цього 
не проговорить, зробіть це самі. Коли вся колонка буде заповнена, попросіть групу 
відповідати на запитання «Які бувають чоловіки?» Серед характеристик чоловіків 
обов’язково мусить прозвучати «тато».

2. Запропонуйте групі зробити аналіз описаних характеристик таким способом: 
перевірити, чи характеристики жінок бувають притаманні чоловікам. Наприклад, чи 
бувають ніжні чоловіки, якщо відповідь «так», то від даної характеристики ставите 
стрілочку до колонки з «чоловічими» рисами. Коли підійдете до слова «мама», зробіть 
акцент, що жоден чоловік не може народити дитину, відповідно, стрілки ставити не можна 
і обведіть червоним маркером слово «мама». Коли слова у одній колонці закінчаться, 
аналогічно обговоріть характеристики, які прозвучали відносно чоловіків. У цій колонці 
від усіх характеристик будуть стояти стрілки, окрім слова «тато», яке потрібно обвести 
червоним маркером.

3. Висновок – як жінки так і чоловіки бувають мужніми та ніжними, красивими та 
охайними, розбишаками та залежними, сильними та слабкими і т. д. Але жоден чоловік 
не може народити дитину і годувати її груддю, а жодна жінка не може запліднити іншу 
жінку для продовження роду. Отже, чоловіки та жінки відрізняються по суті за статевими 
ознакими, усі решта характеристик можуть бути притаманні як жінкам, так і чоловікам. 

Міні-лекція «Ґендер та стать» 

Слово «ґендер» вперше було використано американкою Енн Оклі та іншими у 70-і 
роки минулого століття для опису соціально-визначених характеристик чоловіків 
та жінок на відміну від біологічно визначених. Така різниця між статтю та ґендером 
наголошується тому, що кожна жінка та кожний чоловік роблять те, що чекає від них 
суспільство, за винятком їх статевих функцій (народження дитини, годування груддю, 
вагітність). Це може змінюватися з часом, а також залежить від змін суспільних та 
культурних факторів26.

На перший погляд термін «ґендер» може здаватися чужим, але саме поняття дуже 
тісно пов’язане з життям кожної людини. Люди народжуються жіночої або чоловічої 
статі, а потім вчаться бути дівчатами або хлопцями, які виростають у жінок та чоловіків. 
Ґендер – поняття, що визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної статі 

26 Жіноче лідерство. Підручник для тренерів. // Жіночий консорціум ННД-США. – К., 1997.
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(sех), соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті, 
професійній діяльності, доступі до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці. 
Стать – це термін, що означає ті анатомо-біологічні особливості людей (в основному – в 
репродуктивній системі), на основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки. Його 
слід вживати тільки стосовно характеристик і поведінки, які випливають безпосередньо 
з біологічних відмінностей між чоловіками і жінками. Ґендер – це термін, який відображає 
відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між чоловічим і 
жіночим. У рамках цього підходу ґендер розуміється як організована модель соціальних 
відносин між жінками і чоловіками, яка не тільки характеризує їх спілкування і взаємодію 
в сім’ї, а й визначає їх соціальні відносини в основних інституціях суспільства. 

Від народження дитина потрапляє у світ, де існують забобони та упередження про те, 
якою повинна чи не повинна бути дівчинка чи хлопчик. У дорослому житті люди нерідко 
стикаються з нерозумінням іншими людьми своєї поведінки у виборі професії, виконання 
певних сімейних обов’язків, коли ця поведінка не відповідає загальноприйнятим ролям жінок 
та чоловіків. Таке нерозуміння у сім’ї породжує конфлікти, які базуються на стереотипних 
уявленнях про ролі чоловіків та жінок у родинних стосунках, і заперечує налаштування 
партнерських відносин між усіма членами родини, коли жінка працює і зайнята на роботі не 
менше часу, ніж чоловік. Якщо у сім’ї вважається, що лише жінка повинна доглядати дітей, 
готувати їжу, вести домашнє господарство, то на її плечі лягає величезний тягар обов’язків, 
що призводить до виникнення серйозних конфліктних ситуацій. 

На робочому місці ґендерні стереотипи нерідко заважають людям отримувати роботу 
чи рухатись вгору у своїй професії. Наприклад, роботодавці неохоче беруть на роботу, або 
взагалі відмовляють жінкам у прийомі на роботу, коли дізнаються, що ті мають дітей. У 
чоловіків, як правило, при прийомі на роботу ніхто не запитує про наявність дітей, тому 
що традиційно вважається, що дітьми в родині займається його дружина.

Проблема участі (або неучасті) жінок у процесах розвитку за останні роки надзвичайно 
зросла. Шляхи розв’язання цих проблем різняться залежно від розуміння положення 
жінки в розвитку, а також від самих ґендерних ролей. 

Права людини є універсальними – вони належать усім людям, у будь-якій ситуації, 
незалежно від соціального походження. Права людини є невід’ємними – це означає, що 
неможливо забрати їх у людини, і неможливо відмовитися від цих прав.

Загальна Декларація прав людини була прийнята і проголошена резолюцією 217А 
(Ш) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Генеральна Асамблея прoголосила 
Загальну Декларацію прав людини в якості завдання, до виконання якого повинні прагнути 
всі народи і держави. Мета – щоб кожна людина і кожний орган суспільства, постійно маючи 
на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом просвітництва і освіти сприяти повазі цих прав 
і свобод, та забезпечували, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, 
загальне і ефективне їх визнання, і здійснення як серед народів держав – членів Організації 
Об’єднаних Націй, так і серед народів, і територій, які знаходяться під їх юрисдикцією.

Стаття 21 Загальної Декларації прав людини проголошує право кожної людини 
брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або опосередковано через 
посередництво вільно обраних представників. Кожна людина має право рівного доступу 
до державної служби у своїй країні. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця 
воля повинна знаходити своє відображення в періодичних і нефальсифікованих виборах, 
які мають проводитись при загальному і рівному виборчому праві, шляхом таємного 
голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування.

У Європі найрозвиненішою є Європейська конвенція Прав і Основних Свобод Людини, 
яка була прийнята 1950 року й ратифікована у 1953 році. Уряди держав – членів Ради 
Європи, які підписали цю Конвенцію, беручи до уваги Загальну Декларацію прав людини, 
проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних націй, враховують, що ця 
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Декларація має на меті забезпечити загальне та ефективне визнання і дотримання прав, 
які в ній проголошені. 

18 грудня 1979 року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про 
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок. У цьому документі дано визначення 
дискримінації щодо жінок, а саме – «дискримінація щодо жінок» означає будь-
яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, яке спрямоване на 
ослаблення або зводить нанівець визнання, користування або здійснення жінками, 
незалежно від їхнього сімейного стану та на основі рівноправності чоловіків 
і жінок, прав людини і основних свобод у політичній, економічній, соціальній, 
культурній, громадській або будь-якій іншій галузі. Щодо участі жінок у політичному 
житті, держави-учасниці беруть на себе зобов’язання вжити всіх належних заходів 
для ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни, і, 
зокрема, забезпечити жінкам, на рівних правах із чоловіками, право:

а) голосувати на усіх виборах та загальних референдумах і обиратись в усі виборні 
органи;

б) брати участь у формулюванні та здійсненні політики уряду, та обіймати державні 
посади, а також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях державного 
управління;

в) брати участь у діяльності неурядових організацій та громадських об’єднань, які 
займаються проблемами суспільного та політичного життя країни (ст.7 Конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок). 

Основний закон нашої держави – Конституція України – проголошує рівність 
конституційних прав і свобод громадян; усі є рівними перед законом. Не може бути привілеїв 
чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними чи іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням 
жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, 
у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. 

Стаття 38 Конституції України: громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і 
бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування. Громадяни 
користуються рівним доступом до державної служби, а також до служби в органах 
місцевого самоврядування. У розділі ІІІ Конституції «Вибори. Референдум» визначено: 
«Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і 
відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення».

Як же реально реалізують своє право на участь у процесах прийняття рішень 
українські жінки?

В Україні з 450 депутатів Верховної Ради лише 36 жінок (8%). Найкраще справи йдуть 
у Швеції, де 45% жінок-парламентаріїв, у цілому по Європі – 21,4%, в арабських країнах 
11,7%. Окрім того, хоча 54% жінок мають вищу освіту, загальна структура зайнятості 
жінок нагадує піраміду: чим вищий соціальний статус посади, тим менше на цих посадах 
жінок. Серед державних службовців вищу посади обіймають лише 8,3% жінок. 1 січня 2006 
року в Україні вступив у силу Закон «Про забезпечення рівних прав і рівних можливостей 
жінок і чоловіків». Закон зобов’язує політичні партії, виборчі блоки під час висунення 
кандидатів у народні депутати України забезпечити адекватне представництво жінок і 
чоловіків у виборчих списках, за ним забороняється відмовляти в прийнятті на державну 
службу та службу в органи місцевого самоврядування та статевою ознакою; роботодавцям 
забороняється, за окремими винятками, в оголошеннях про вакансії пропонувати роботу 
лише жінкам або лише чоловікам. 
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Вправа №9. – «Тест “Стать чи ґендер”» (групове обговорення)
Методика проведення: запропонуйте групі тест на визначення статевих та ґендерних 

відмінностей, поясніть, що будете зачитувати твердження, а учасники повинні відповісти, 
йдеться мова про стать чи про ґендер.

1. Жінки народжують дітей, а чоловіки – ні.
2. Маленькі дівчата ніжні, сором’язливі, а хлопчики – грубі, розбишаки.
3. Жінки носять довге волосся, а чоловіки – коротке.
4. Жінки годують дітей груддю, а чоловіки – з пляшечки.
5. Хлоп’ячі голоси ламаються при досягненні зрілості, а дівчачі – ні.
6. Жінки займаються вихованням дітей.
7. Чоловіки відповідають за прийняття рішень.
8. Жінки стурбовані рівнем освіти своїх дітей.
9. Жінки в Україні отримують близько 70% заробітної плати чоловіків.
10. При наборі нових працівників потрібно надавати перевагу чоловікам, оскільки 

вони не будуть брати лікарняних у зв’язку з хворобою дитини.
11. Жінки не хочуть обіймати посади, які пов’язані з відповідальністю, а чоловіки – 

хочуть.

Вправа №10. – «Обговорення випадку» (кейс-стаді)
Тренер зачитує групі випадок, де описано події з життя жінки, якій чинилися 

перешкоди у кар’єрному рості. Учасникам запропоновано висловитися, як вони бачать 
продовження подій, що на їхню думку можна зробити, щоб припинити дискримінацію за 
ознакою статі. 

Підказка тренеру-початківцю 

Перед обговоренням випадку запитайте в учасників, як вони розуміють 
поняття дискримінації, а також дискримінації щодо жінок.
Для кращого засвоєння учасниками поняття «дискримінація» можна 
зіграти з групою в гру «КВК». Команди сформуйте за певною озна-
кою, наприклад, дівчата – хлопці, або за вибором червоних та синіх 
папірців. Завдання командам давайте найлегші, традиційні для КВК, 
але під час оцінювання, одній команді свідомо занижуйте оціночні 
бали. Після оголошення підсумкового результату оголосіть перемож-
ця і запитайте в учасників, що вони відчували під час процесу оціню-
вання їхньої команди. Спонукайте учасників самостійно прийти до 
висновку, що судді дискримінували команду за певною ознакою.

Випадок дискримінації за ознакою статі.
Рая чудово навчалась у школі і стала єдиною молодою жінкою, яка вступила 
до університету на факультет суднобудування. Вона повністю присвятила себе 
навчанню і була першою студенткою на курсі. Після закінчення університету їй 
пощастило стати єдиною жінкою, яка отримала місце на великому підприємстві. 
Колектив був цілком чоловічим. Ще навчаючись в університеті, Рая звикла 
знаходитись у чоловічому середовищі, де жарти і зауваження щодо її незаміжнього 
статусу були постійними.
Рая бачила інші переваги, які мали її коллеги-чоловіки: престижні пропозиції, 
більші можливості для підвищення свого освітнього рівня. Вона залишалася поза 
колом розваг колег-чоловіків: атлетичний клуб, секція бойових мистецтв тощо.
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Влаштувавшись на роботу, Рая не могла сказати спочатку, що її утискають, але 
коли через рік чоловік з рівнем освіти нижчим, ніж у неї, був прийнятий на посаду 
з вищим окладом, жінка пішла до шефа зі скаргою. Але він пояснив, що новому 
співробітнику потрібна вища заробітна плата, бо йому треба утримувати сім’ю, а 
вона – одиначка і її потреби менші. Окрім того, вона – «невдала інвестиція», бо, як 
правило, жінки, коли виходять заміж, то кидають роботу.
Протягом наступних років Рая працювала так само старанно, навіть після того, 
як вийшла заміж. У відділі звільнилося місце начальника і вона вважала, що має 
повне право претендувуати на нього, але це місце віддали іншому – чоловіку. Коли 
Рая спитала у шефа, чому так сталося, він сказав, що призначати жінку – справа 
невдячна. У неї підуть діти, лікарняні тощо.
Навіть чоловік неодноразово казав Раї, щоб вона заспокоїлась. 

Вправа №11. – «Ми – різні, але ми – рівні» (творче завдання)
Вправа допоможе учасникам закріпити поняття ґендеру, сформувати розуміння 

ґендерних ролей, надасть можливість обговорити вплив ґендерних стереотипів на життя 
людей.

1. Об’єднайте учасників у малі групи по 4 особи. Роздайте кожній групі папір, приладдя 
для малювання. 

2. Оголосіть завдання групам: на аркушах паперу зобразіть Країну рівності, 
намалюйте, як Ви уявляєте світ, де всі люди, незалежно від статі, і чоловіки і жінки, мають 
усі можливості до реалізації як особистості. 

3. 15 хвилин групи готують свої малюнки. 15 хвилин презентують свої творчі роботи, 
коментуючи те, що зобразили.

ТЕМА 3 – Попередження торгівлі людьми

Підказка тренеру-початківцю (який спосіб знайомства 
обрати)

 Розпочинаючи вивчення теми «Попередження торгівлі людьми», 
знайомство проводимо у такий спосіб. Попросіть всіх учасників 
по черзі назвати своє ім’я, а також країну ближнього чи дальнього 
зарубіжжя, у якій хотів би попрацювати. Імена та країни записуйте 
на аркуші паперу. Після того, як усі назвали свої імена, запитайте, 
хто знає мову країни, яку назвав, попросіть підняти руки. Підрахуйте 
кількість піднятих рук. Потім запитайте у учасників, хто знає 
звичаї країни, яку називали, нехай піднімуть руки, порахуйте їх. 
Потім запитайте, хто знає закони країни, яку називали і порахуйте 
кількість учасників, які підняли руки. Потім проаналізуйте ситуацію. 
Зазвичай мову знають приблизно 50 відсотків учасників, звичаї – 
20, закони – 1-2 учасника, або ніхто. Запитайте учасників, як вони 
вважають, чи можна приймати відповідні рішення про важливі 
кроки у житті, не будучи готовими до них.

Вправа №12. – «Що таке торгівля людьми» (мозковий штурм)
Запропонуйте учасникам проговорити ті асоціації, які виникають у них, коли вони 

чують словосполучення «торгівля людьми». Усі вислови записуйте на великому аркуші 
паперу. Після заповнення аркуша стане зрозуміло, які уявлення мають учасники про 
торгівлю людьми.
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Міні-лекція «Торгівля людьми – порушення прав людини» 
У сучасному світі торгівля людьми є одним з найбільш брутальних та масових 

порушень прав і свобод людини. 
За неофіційними даними у світі близько 4 млн. осіб щороку переправляються 

через кордони держав для використання в підневільній праці. У сучасну работоргівлю 
втягуються навіть держави, які уникнули рабовласницького періоду у своїй історії. Якщо 
протягом ХIX ст. з Азії і Африки було вивезено 12 млн. рабів, то упродовж останніх 30 років 
ХХ ст. лише азіатських дівчат та жінок до Європи з метою експлуатації в підневільній 
праці було переправлено 13 млн. Для України торгівля людьми в її сучасному розумінні 
постала наприкінці ХХ ст., зокрема після розпаду СРСР. Сукупність соціально-економічних 
умов, специфіка географічного положення та справжній «хаос» на українських кордонах 
призвели до того, що Україна перетворилася в країну-донора та країну-транзит «живого 
товару». Особливо загрозливих форм набула торгівля жінками та дітьми. За інформацією 
Міжнародної організації з міграції, за останні роки близько 400 тисяч українців виїхали 
за кордон з метою працевлаштування, з яких понад 100 тисяч жінок потрапили в секс-
індустрію країн-реципієнтів. Торгівля людьми, зокрема жінками та дітьми, – це добре 
організований транснаціональний злочинний бізнес, тісно пов’язаний з такими явищами, 
як проституція, наркоманія та порноіндустрія. Сучасні українські діти являють собою 
приманку для іноземних педофілів, продюсерів порнофільмів, сутенерів, особливо 
враховуючи те, що за різними оцінками від 100 до 200 тисяч з них – це так звані «діти 
вулиць». Для України проблема торгівлі дітьми, фактично, розпочалася з масового 
незаконного усиновлення українських дітей іноземними громадянами. Як було встановлено 
спеціальною слідчою комісією Верховної Ради України, ці дії мали характер завуальованої 
торгівлі неповнолітніми. Проблема полягає в тому, що розслідування, та й виявлення 
таких злочинів – практично неможливе. Транснаціональна злочинність виробила добре 
відпрацьований механізм здійснення торгівлі людьми, при якому прослідкувати рух 
«живого товару» надзвичайно важко. Окрім цього, існує високий рівень латентності серед 
правоохоронних органів нашої держави, що явно не сприяє боротьбі з работоргівлею. Проте, 
слід зазначити, що останнім часом намітились певні позитивні зрушення у ставленні до 
проблеми торгівлі людьми як пересічних громадян, так і представників владних структур. 
В Україні створено правову базу для боротьби з торгівлею людьми: Кримінальний кодекс 
України в статті 149 встановлює відповідальність за цей вид злочину. До речі, Україна стала 
третьою державою Європи, поряд з Бельгією і Німеччиною, які на законодавчому рівні 
визнали торгівлю людьми тяжким злочином. Водночас масштаби та обсяги работоргівлі 
в нашій країні продовжують залишатись загрозливими. Однією з причин цього є вкрай 
складна соціально-економічна ситуація в Україні.

Вправа №13. – «Перегляд фільму “Станція призначення – життя”» (див. диск)

Вправа №14. – «Щоб не стати жертвою торгівлі людьми», підсумкова вправа (робота 
в групах)

1. Учасники об’єднуються в групи по 4-5 осіб;
2. Кожна група виписує на аркуші паперу перелік застережень «Щоб не стати 

жертвою торгівлі людьми». 10 хвилин учасники працюють у групах; 
3. 10 хвилин – групи презентують свої напрацювання; 
4. 10 хвилин – обговорення у широкому колі.
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ТЕМА 4 – Попередження насильства в сім’ї

Підказка тренеру-початківцю (стосовно правил при 
вивченні цієї теми)

Приймаючи правила, окрім уже відомих групі, запропо нуйте, 
обговоріть з групою та прийміть правило ґендерної чуйності.
Знайомство проведіть методом інтерв’ю, нехай учасники 
об’єднаються в пари, розпитають один одного, а потім розкажуть 
усій групі про хобі свого партнера, що той любить робити, чим 
займатись у вільний від навчання час.

Вправа №15. – «Що таке насильство» (обговорення у широкому колі)
1. Запропонуйте учасникам проговорити свої асоціації, коли вони чують 

слово «насильство», записуйте на великому аркуші паперу усі вислови, не 
коментуючи.

2. Коли аркуш буде заповнено, запропонуйте групі обговорити такі питання:
– Чи часто у нашому житті трапляються конфліктні ситуації?
– Розкажіть, як закінчуються конфлікти?
– Чи трапляється так, що конфлікти мають негативні наслідки? Які саме?

Після обговорення зачитайте групі визначення насильства: Насильство – це 
застосування силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо 
спрямованих на слабких або нездатних чинити опір. Тобто, це будь-яке застосування 
сили по відношенню до беззахисних.

Міні-лекція «Насильство в сім’ї та його види» 
Визначення, наведені нижче, взято зі ст.1 Закону України «Про попередження 

насильства в сім’ї».
Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо 
ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї, як людини та громадянина, і 
наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю; 

фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї 
побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, 
порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності; 

сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву 
недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до 
неповнолітнього члена сім’ї; 

психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї 
на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, 
залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність  
захистити себе, та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю; 

економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена 
сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене 
законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи 
психічного здоров’я; 

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім’єю, але не 
перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; 
є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання;

жертва насильства в сім’ї – член сім’ї, який постраждав від фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім’ї. 
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Вправа №16. – «Міфи та факти» (дискусія)
Тренер по черзі зачитує певне твердження, а учасники висловлюються – це правда чи 

неправда. Запропонуйте для обговорення такі твердження:
1. Насильство у сім’ї – це приватна справа, вона не стосується суспільства.
2. Домашнє насильство – результат бідності та неосвіченості.
3. Алкоголь та наркотики – основні причини насильства в сім’ї.
4. Чоловіки потерпають від насильства в сім’ї так само часто, як і жінки.
5. Оточуючі завжди знають жертву домашнього насильства.
6. Особи, які вдаються до насильства, жорстокі, оскільки вони не здатні 

контролювати власну роздратованість, злість та агресію.
7. Насильство у сім’ї – це проблема, яка поширена лише у віддаленій сільській 

місцевості.
8. Багато дітей та дорослих плутають прояви любові та насильства.
9. Виховання дитини – справа лише сім’ї і втручатися туди не варто.
10. Будь яке виховання – це прояв насильства, адже людину примушують робити не 

те, що вона хоче.
Заохочуйте учасників до коментарів і коментуйте самі твердження, які 

обговорюються.

Вправа №17. – «Дерево насильства» (робота в групах)
Виконуючи вправу, учасники обговорюють усі види насильства, визначені в ст. 1 

Закону України «Про попередження насильства в сім’ї».
1. Тренер об’єднує учасників у чотири малі групи, кожна з яких працюватиме 

над окремим видом насильства: фізичним, сексуальним, психологічним та 
економічним. Кожна група отримує завдання зобразити схематично дерево, на 
корінні виписати причини насильства, на стовбурі написати вид насильства, над 
яким працює група, на гілках – прояви насильства, на плодах – наслідки.

2. Після того, як групи виконають завдання, вони по черзі презентують свою роботу, 
починають презентації з визначення виду насильства, про який будуть розповідати, 
прочитавши його з тексту Закону України «Про попередження насильства в сім’ї».

3. Завдання може виявитися для учасників непростим, тому допомагайте їм під час 
підготовки презентацій. Після кожної презентації запитуйте усю групу, чи немає 
запитань чи коментарів, додавайте власні коментарі, використовуючи власні 
знання та досвід. Особливу увагу звертайте на наслідки, налаштовуйте учасників, 
щоб вони проговорювали наслідки для потерпілої особи, для кривдника, для 
держави, для громади.

Вправа №18. – «Обговорення випадків» (робота в малих групах)
Об’єднавши учасників у чотири або п’ять груп, надайте кожній окремий випадок, 

надрукований на аркуші паперу (див. додаток). В кожній групі інший випадок. Нехай 
учасники обговорять у групі випадки та дадуть відповіді на запитання:

1. Чи можна назвати насильницькими стосунки, описані у наданих ситуаціях? 
Стосовно кого вчиняється насильство? Хто вчиняє насильницькі дії?

2. Куди можна звернутися по допомогу?
3. На Вашу думку, якими повинні бути дії структур, які будуть залучені? 
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Вправа №19. – «Що ми можемо зробити», підсумкова вправа (робота в групах)
Спочатку розкажіть учасникам про систему допомоги потерпілим від насильства 

в сім’ї, яка існує на сьогодні в Україні, у Вашому місті (соціальні служби, громадські 
організації) та заходи впливу на насильників відповідно до Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї».

Об’єднайте учасників у три малих групи і поясніть завдання: виписати на великому 
аркуші паперу, що можна зробити, щоб попередити і припинити домашнє насильство. 
Нехай одна група обдумає можливості з позиції держави, друга – з позиції звичайного 
громадянина, третя – уявляючи, що вони – сім’я, обговоріть, що можуть зробити члени 
родини, у якій існують насильницькі стосунки.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
• підведення підсумків тренінгу (учасники по колу висловлюють власну думку 

щодо власної роботи під час тренінгу);
• виправдання (або ні) очікувань від тренінгу (учасники по колу згадують власні 

очікування й говорять про те, наскільки виправдалися ці очікування протягом 
тренінгу);

• заповнення учасниками вихідної анкети (див. додаток А);
• подяка учасникам за участь у тренінгу.

CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Полянський П. Абетка рівності. // Програма Розвитку ООН в Україні, 2007.
2. Жіноче лідерство. Підручник для тренерів. // Жіночий консорціум ННД-США. –  

К., 1997.
3. Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. 

Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних 
інспекторів міліції. // Заг. ред. Павлиш С., Христова Г. Авт. кол.: Кочемировська О.,  
Стрейстяну Д., Христова Г. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2010. – 364 с.

4. Красій В., Федькович Г., Чумало М. Насильство в сім’ї: захист прав потерпілих. – 
Львів: «Львівська політехніка», 2008.

5. Наш вибір – ґендерний паритет в Україні / Видання здійснене в рамках проекту за 
підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. – Рівне, 2008. 

6. Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник. // Відповідальний редактор  
Скорик М. М. – Київ: «К.І.С.», 2004. 

7. Трохим І., Федькович Г., Чумало М. Подолання насильства в сім’ї. – Львів: «Львівська 
політехніка», 2008. 

8. Посібник для початкового вивчення прав людини. Amnesty International,  
1 Easton Street, London WCIX 8DJ, United Kindom. Український переклад видання 
підготовлено Українською асоціацією «Міжнародна амністія» за сприяння 
Міжнародного секретаріату Міжнародної амністії та Голандської секції 
Міжнародної амністії, 1997. 

9. Кіммел Майкл С. Ґендероване суспільство. – К.: Сфера, 2003.
10. Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми. Учебник по проведению 

тренингов. – К.: Winrock international, ЗАТ «НІЧЛАВА», 2002. – 251 с.
11. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні. Правові, соціальні, 

психологічні та медичні аспекти // За заг. ред. О. Кечимировська Авт. кол.: 
Бондаровська В. М., Кочемировська О. О., Лактіонова Г. М., Онишко Ю. В.,  
Христова Г. О. – К.: ФОП Клименко Ю. Я., 2010. – 372 с.



102 Pозділ 2. Тренінгові модулі • №3 «Права людини»

Додаток №1 до вправ №№1, 2, 3

СПРОЩЕНИЙ ВАРІАНТ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Короткий виклад преамбули
Генеральна Асамблея визнає, що гідність, яка властива всім членам людської сім’ї, 

а також їхні невід’ємні права, є основою свободи й загального миру; що права людини 
повинні охоронятися силою закону; що необхідно сприяти розвитку дружніх відносин 
між народами; що народи ООН підтвердили свою віру в основні права людини, у гідність 
і цінність людської особи та рівноправність чоловіків та жінок, і мають намір сприяти 
соціальному прогресу, поліпшенню умов життя і більшій свободі, а також пообіцяли 
сприяти дотриманню прав людини і загальному розумінню характеру цих прав.

Короткий виклад Загальної Декларації прав людини.
1. Всі люди народжені вільними й рівними у своїй гідності та правах.
2. Кожна людина повинна мати всі права та свободи, проголошені цією Декларацією, 

незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії…
3. Кожна людина має право на життя, свободу і на особисту недоторканість.
4. Ніхто не має права ставитися до Вас як до раба і Ви не повинні робити нікого 

рабами.
5. Ніхто не має права знущатися над Вами чи піддавати Вас тортурам.
6. Ви, як і всі інші, повинні бути однаково захищені законом.
7. Закон один для всіх, він повинен застосовуватися до всіх однаково.
8. Кожна людина має право скористатися законом, коли не поважають її права.
9. Ніхто не має прав ув’язнювати Вас чи висилати з Вашої країни несправедливо і 

без будь-яких причин.
10. Кожна людина має право на справедливий суд.
11. Кожна людина є невинною, доки її винність не буде доведено.
12. Кожен має право просити про захист, якщо хтось намагається посягнути на 

Ваше добре ім’я, увійти без дозволу до Вашого дому, відкрити Ваші листи або 
потурбувати Вас чи Вашу сім’ю без причин.

13. Кожна людина має право на вільне пересування.
14. Кожна людина має право шукати притулку в іншій країні, якщо у власній вона 

зазнає переслідування чи є під загрозою переслідування.
15. Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не має права завадити Вам 

прийняти громадянство іншої країни, якщо Ви цього побажаєте.
16. Всі люди мають право на одруження та утворення сім’ї.
17. Кожна людина має право на володіння своїм майном.
18. Кожна людина має право вільно сповідати свою релігію і змінювати її, якщо вона 

цього забажає.
19. Кожна людина має право на свободу переконань, одержання і поширення 

інформації.
20. Кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій.
21. Кожна людина має право голосу, як і право брати участь в управлінні своєю 

державою.
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22. Кожна людина має право на соціальне забезпечення та можливості для власного 
всебічного розвитку.

23. Кожна людина має право на працю, на справедливу і задовільну її оплату, на 
сприятливі умови праці, а також право на вступ до професійних спілок.

24. Кожна людина має право на відпочинок та дозвілля.
25. Кожна людина має право на відповідні умови життя та на медичну допомогу, якщо 

її потребує.
26. Кожна людина має право на освіту.
27. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства.
28. Для того, щоб усі ці права не порушувались, кожна людина повинна поважати 

соціальний устрій, який її захищає.
29. Кожна людина має обов’язок поважати права інших людей і шанувати суспільну 

та громадську власність.
30. Ніхто не має права посягати на будь-яке право, викладене у цій Декларації.



104 Pозділ 2. Тренінгові модулі • №3 «Права людини»

Додаток №2 до вправ №№4, 5, 6

СПРОЩЕНИЙ ВАРІАНТ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Метою цієї Конвенції є встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та 
образ, з якими вони стикаються до певної міри щодня в усіх країнах. У ній беруться до 
уваги різні культури, політичні та економічні особливості держав. На першому місці в 
цьому документі стоять інтереси самої дитини. Права, викладені в Конвенції, умовно 
можна поділити на три частини:

Забезпечення: право володіти певними речами, отримувати певні послуги та мати 
доступ до того, й іншого (мова йде про ім’я та громадянство, медичний догляд, освіту, 
відпочинок та ігри, опікування інвалідами та сиротами).

Захист: право бути захищеним від дій, що завдають шкоди дитині (наприклад, 
від розлучення з батьками, залучення до воєнних дій, комерційної чи сексуальної 
експлуатації, фізичного чи психічного знущання).

Участь: дитина має право бути почутою, коли приймають рішення, що стосуються 
її життя. Підростаючи, дитина повинна мати дедалі більше можливостей брати участь 
у житті суспільства, готуватися до самостійного життя (наприклад, користуватися 
свободою думки та слова, вибору культури, релігії та мови).

Преамбула. Преамбула задає тон, в якому будуть інтерпретовані 54 статті Конвенції. 
Тут згадуються основні документи ООН, які передували Конвенції і які мають пряме 
відношення до дітей, оскільки в них вказано на важливість сім’ї для гармонійного 
розвитку дитини, важливість спеціальної охорони та спілкування, у тому числі належного 
правового захисту як до народження, так і після нього, а також на важливість традиційних 
і культурних цінностей кожного народу для розвитку дитини.

Стаття1. Визначення дитини.
Дитиною є кожна людська істота до досягнення нею 18-ти річного віку, якщо за 

законом, застосованим до такої дитини, вона не досягла повноліття раніше.
Стаття 2. Принцип недоторканості.
Кожна дитина повинна бути наділена всіма правами без дискримінації. Всі діти без 

винятку повинні перебувати під захистом держави. Держава має обов’язок захищати 
дитину від усіх форм дискримінації.

Стаття 3. Якнайповніше забезпечення інтересів дитини.
У всіх діях щодо дітей першочергова увага повинна приділятися якнайповнішому 

забезпеченню інтересів дитини.
Стаття 4. Здійснення прав.
Обов’язок держави – забезпечити здійснення прав дитини, викладених у Конвенції.
Стаття 5. Права та обов’язки батьків, сім’ї та громади.
Держава повинна поважати право батьків та сім’ї на виховання дитини.
Статя 6. Життя, виживання та розвиток.
Дитина має право на життя; обов’язком держави є забезпечити виживання та 

розвиток дитини.
Стаття 7. Ім’я та громадянство.
З моменту народження дитина має право на ім’я і набуття громадянства, а також 

право знати своїх батьків і право на їхнє піклування.
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Стаття 8. Збереження ідентичності.
Держава зобов’язана допомогти дитині відновити свою ідентичність, якщо дитина 

була незаконно її позбавлена.
Стаття 9. Принцип нерозлучення з батьками.
Дитина має право підтримувати контакти зі своїми батьками у випадку розлучення з 

ними. Коли таке розлучення спричинене затриманням, увязненням чи смертю когось із 
батьків, держава повинна надати дитині чи батькам інформацію щодо місця перебування 
відсутнього члена сім’ї.

Стаття 10. Возз’єднання сім’ї.
Прохання про виїзд із країни чи в’їзд до неї з метою возз’єднання сім’ї повинні 

розглядатися гуманним чином. Дитина має право підтримувати регулярні контакти із 
обома батьками, якщо ті живуть у різних країнах.

Стаття 11. Незаконні переміщення та неповернення дітей.
Держава повинна вживати заходів для боротьби з викраденням дітей партнером чи 

третьою стороною.
Стаття 12. Висловлення поглядів.
Дитина має право на висловлення своїх поглядів і на те, що її погляди братимуться до уваги.
Стаття 13. Свобода на самовираження та інформацію.
Право шукати, отримувати та передавати інформацію в різних формах, у тому числі 

у мистецькій, письмовій чи друкованих формах.
Стаття 14. Свобода думки, совісті та релігії.
Держави повинні поважати права та обов’язки батьків спрямовувати розвиток дитини 

у сфері її думки, совісті та релігії відповідно до здібностей дитини, які розвиваються. 
Стаття 15. Свобода асоціацій.
Дитина має право на свободу асоціацій та мирних зборів.
Стаття 16. Особисте життя, честь, гідність.
Жодна дитина не може бути об’єктом втручання в здійснення її прав на особисте і 

родинне життя, недоторканість житла, таємницю кореспонденції.
Стаття 17. Доступ до інформації та засобів інформації.
Дитина повинна мати доступ до інформації з різних джерел; слід заохочувати засоби 

масової інформації приділяти особливу увагу меншинам, а також захисту дитини від 
шкідливих для неї матеріалів.

Стаття 18. Батьківська відповідальність.
Обоє батьків несуть відповідальність за виховання дитини. Держава повинна 

надавати батькам належну допомогу у вихованні дітей.
Стаття 19. Насильство та недбале поводження (з боку сім’ї чи опікунів).
Держава має обов’язок захищати дітей від усіх форм насильства. Сюди входять 

соціальні програми та інші форми боротьби проти жорстокого поводження з дитиною.
Стаття 20. Догляд за дитиною у разі відсутності батьків.
Законодавство повинно гарантувати право дитини на догляд у разі відсутності 

батьків, причому держава, забезпечуючи таке право, зобов’язана належним чином 
врахувати етнічне походження, релігійну і культурну належність, і рідну мову дитини.

Стаття 21. Усиновлення.
Держави повинні забезпечити, щоб питанням усиновлення дитини займались лише 

компетентні органи. Усиновлення в іншій країні може прийматися до розгляду лише тоді, 
коли неможливо вирішити це питання на національному рівні.
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Стаття 22. Діти-біженці.
Діти-біженці потребують спеціального захисту. Держави повинні співпрацювати 

з міжнародними компетентними організаціями в питанні захисту такої дитини та 
допомагати дітям, що відлучені від своїх родин, віднайти їх.

Стаття 23. Діти-інваліди.
Діти-інваліди мають право на особливе піклування та освіту, щоб мати змогу вести в 

суспільстві гідне і повноцінне життя.
Стаття 24. Охорона здоров’я.
Дитина має право на послуги системи охорони здоров’я і на засоби лікування хвороб 

та відновлення здоров’я, а також на поступову заборону традиційних методів лікування, 
які негативно впливають на здоров’я дитини.

Стаття 25. Періодичний перегляд опікунства.
Дитина, яка віддана під опіку, захист чи піклування, має право на періодичний 

перегляд якості такого піклування.
Стаття 26. Соціальне забезпечення.
Дитина має право на соціальне забезпечення.
Стаття 27. Рівень життя.
Батьки несуть відповідальність за надання дитині належних умов життя, потрібних 

для її розвитку, навіть тоді, коли один з батьків живе поза межами країни проживання 
дитини.

Стаття 28. Освіта.
Держава визнає право дитини на безкоштовну початкову освіту, доступність до 

професійного навчання та дбає про зниження кількості учнів, які залишили школу.
Стаття 29. Мета навчання.
Освіта повинна бути спрямована на розвиток дитини та її талантів, підготовку 

до самостійного життя, виховання поваги до прав людини, а також до культурних та 
національних цінностей країни, в якій дитина проживає, а також цінностей інших 
народів.

Стаття 30. Діти національних меншин та корінного населення.
Дитина, яка належить до якоїсь національної меншини чи корінного населення, має 

право виховуватися у своїй культурі, а також послуговуватися рідною мовою.
Стаття 31. Відпочинок та дозвілля.
Дитина має право брати участь в іграх і розважальних заходах та брати участь у 

культурному житті і займатися мистецтвом.
Стаття 32. Економічна експлуатація.
Дитина має право на захист від експлуатації та шкідливих для її здоров’я видів 

робіт.
Стаття 33. Наркотичні та психотропні речовини.
Держава повинна захищати дитину від незаконного вживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин, і не допускати використання дітей у виробництві таких речовин 
та торгівлі ними.

Стаття 34. Сексуальна експлуатація.
Держава повинна захищати дитину від сексуальної експлуатації, зокрема від 

проституції та використання дітей у виробництві порнографічної продукції.
Стаття 35. Викрадення, торгівля та контрабанда.
Держава зобов’язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи контрабанди ними.
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Стаття 36. Інші форми експлуатації.
Держави зобов’язані захистити дітей від усіх форм експлуатації.
Стаття 37. Тортури, смертна кара, позбавлення свободи.
Держава має обов’язок піклуватися про дітей, що перебувають в ув’язненні.
Стаття 38. Збройні конфлікти.
Держава повинна забезпечити, щоб діти до 15 років не брали прямої участі у воєнних 

діях. Держава не повинна призивати на військову службу дітей до 15 років.
Стаття 39. Відновлення і реінтеграція.
Держава повинна сприяти освіті, фізичному і психологічному відновленню та 

поверненню до повноцінного соціального життя дітей, які стали жертвами експлуатації 
чи збройних конфліктів.

Стаття 40. Підліткова злочинність.
Поводження держав із підлітками, які порушили кримінальне законодавство, повинно 

сприяти відновленню гідності дитини.
Стаття 41. Права дитини в інших документах.
Ніщо в цій Конвенції не заперечує ті положення інших документів, які сприяють 

захисту дітей більшою мірою.
Стаття 42. Інформування про положення Конвенції.
Держава зобов’язана ознайомити дорослих та дітей із положеннями цієї Конвенції. 
Стаття 43.- 54. Застосування.
У цих статтях мова йде про обов’язок Комітету ООН з прав дитини наглядати за 

втіленням у життя цієї Конвенції.

Назви статей даються, щоб полегшити посилання на відповідні статті. Ці назви не є 
частиною затвердженого тексту.
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Додаток №3 до вправи №18

ВИПАДКИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Ситуація 1.
Сусіди родини, в якій виховується 15-річний Володимир (сирота та інвалід з 

дитинства), звернулися до голови селищної ради через співчуття до хлопця, якого вони 
підгодовують, віддають йому одяг та взуття свого сина, пускають до себе в дім погрітися. 
Хлопець отримує відповідну пенсію, до того ж, навчається у навчальному закладі і йому 
надається стипендія. Він проживає в домі своїх усиновителів разом із неповнорідними 
братом та сестрою. Усиновителі заперечують проти того, щоб Володя жив у гуртожитку, 
мотивуючи це його інвалідністю. Водночас, вони повністю забирають у нього стипендію 
та пенсію, які є основними джерелами грошових коштів для сім’ї. Кошти Володимира 
витрачаються усиновителями на себе та утримання власних дітей; Володя не має ані 
належного лікування та медикаментів, ані відповідного харчування, ані зручного 
сезонного одягу. Крім того, він не має в домі власних речей, не може вільно пересуватися 
по будівлі (здебільшого, він живе в літній кухні), користуватися електрикою та меблями 
(в т. ч., для виконання домашніх завдань). Усиновителі вважають, що дуже багато роблять 
для Володимира, і він має бути їм вдячний за те, що вони прийняли його до себе жити. 

Ситуація 2.
Мені було шість років, мій батько часто приходив додому п’яний. Одного разу він дуже 

кричав на маму, а потім я побачила, як батько просто жбурнув маму через усю кімнату. 
Мама почала кликати сестру, щоб вона відвела мене до своєї кімнати, але я не хотіла її 
залишати і дуже плакала. А ще одного разу він дуже жорстоко бив маму, я побігла по 
допомогу, і приїхала міліція. А наступного дня її обличчя було просто геть понівечене, 
усе синє від побиття, а на губу їй довелося накладати шви, і, мабуть, у неї була поламана 
щелепа. На її шиї були синці від його пальців, коли він її душив.

Потім батько поїхав від нас. 5 років ми з мамою не знали де він, але потім він повернувся і 
все почалося спочатку. Я дуже боюся свого батька, особливо, коли він приходить п’яний вночі, 
будить нас, кричить на маму, обзиває нас з сестрою, іноді він рве мої шкільні зошити.

Ситуація 3.
До лікарні поступила 14-річна Катерина з ознаками значного недоїдання: при зрості 

165 см її вага становила 37 кг. Після огляду їй було поставлено діагноз «нервова анорексія» 
та призначено лікування. Бабуся Каті, яка й привезла її до лікарні, наполягала на тому, 
щоб лікарі заборонили матері бачитися з дівчиною. Тим не менш, мати відвідала дівчину, 
після чого нервово-психічний стан Катерини різко погіршився, вона відмовлялася від 
лікування, плакала, не бажала спілкуватися з лікарями. Після того, як така ситуація 
повторилася кілька разів, лікар заборонив матері відвідувати дівчину. За словами бабусі, 
мати Каті кілька років тому розлучилася, всі стосунки з колишнім чоловіком повністю 
розірвала, окрім того, вона категорично забороняє Катерині зустрічатися з батьком, 
спілкуватися з ним по телефону. Катя дуже сумує за батьком, але мати свариться, коли 
Катя просить її дозволити зустрітися з батьком.

Ситуація 4.
Олена вийшла заміж за Євгена у 2002 р. До одруження стосунки були дуже 

романтичними, але після весілля усе змінилося. Коли Євген нетверезий, він дуже 
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ревнивий, кричить на неї, лається, погрожує вбити, б’є та виганяє з дому. «Чоловік, 
переважно, п’є ночами: вмикає світло, включає телевізор і стереосистему, починає 
«виховувати» мене, дітей і навіть кота. Він усіх сварить, витягає мене з ліжка і тягає по 
квартирі, після чого ґвалтує мене. Якщо я намагаюсь опиратись, він мене б’є, виганяє 
з дому, обзиває, душить, зв’язує, рве одяг і волосся, звішує з балкона головою донизу, 
вигукуючи, що я повинна йому підкорюватись…»

Ситуація 5.
Два роки тому Оксана вийшла заміж. З Олегом до весілля зустрічалися два місяці, він 

старший за Оксану на 6 років, казав, що йому набридло холостяцьке життя і немає потреби 
тягнути з весіллям. Через рік у подружжя народився син. Після повернення з пологового 
будинку Оксана була дуже слабкою, малюк часто плакав. Олега це дуже дратувало, він 
постійно докоряв дружині, що вона невдала мати, погана господиня, не встигає нічого 
зробити по господарству. На прохання дружини допомогти, казав, що дуже втомився на 
роботі і взагалі він не повинен прибирати в квартирі чи готувати їжу, бо він чоловік. 
Коли сину було 8 місяців Олег вперше вдарив дружину. Його сильно роздратувало, що 
Оксана не тією стороною повісила рушника і на його зауваження посміла відповісти, що 
не бачить великої різниці, як саме висить рушник.



110 Pозділ 2. Тренінгові модулі • №4 «Cім’я»

2.4. ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ №4 
«СІМ’Я»

Мета модуля: поінформувати учасників про сучасний стан сім’ї; чинники, які 
формують і визначають здоров’я сім’ї; проблеми формування та становлення молодої 
сім’ї, а також сформувати вміння щодо користування системою соціального захисту та 
соціального забезпечення сім’ї в сучасних умовах. 

Структура модуля (5 год. 20 хв.)

Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні 
матеріали та 
обладнання

1 год. 40 хв. Становище 
сучасної сім’ї в 
Україні

10 хв. Знайомство Стікери для кожного 
учасника

10 хв. Принципи роботи Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

10 хв. Очікування Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Презентація «Демографічний 
портрет української сім’ї»

Проектор, 
презентація (див. 
диск)

15 хв. Вправа №1 «Визначення 
основних проблем сім’ї»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

25 хв. Вправа №2 «Складання мапи 
“Щаслива сім’я”»

Газети та журнали,  
великі аркуші паперу 
та ручки, ножиці

1 год. 10 хв. Формування та 
становлення 
молодої сім’ї: 
психологія 
сімейних 
стосунків

20 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №3 «Тактика 
уникнення конфліктних 
ситуацій»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №4 «Яку тактику ми 
оберемо?»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

20 хв. Вправа №5 «Сімейні традиції 
та ритуали» 

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери
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Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні 
матеріали та 
обладнання

1 год. Здоров’я сім’ї 
та сексуальна 
поведінка

30 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

30 хв. Вправа №6 «Визначення 
ризиків для здоров’я сім’ї»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

1 год. 30 хв. Соціальний 
захист сім’ї 

25 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №7 «Якості людини 
для створення сім’ї»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

20 хв. Вправа №8 «Як захистити 
сучасну сім’ю?»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №9 «Обговорення 
життєвих ситуацій»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Підведення підсумків. 
Заповнення анкети.

Фліпчарт, ватман 
А1, маркери, анкета 
для заповнення 
учасниками (див. 
додаток А в кінці 
посібника)

Підказка тренеру-початківцю (про дотримання режиму та 
санітарно-гігієнічних норм)

 У поданій структурі тренінгів не враховано час на перерви. 
Обов’язково робіть перерви тривалістю 5-10 хвилин через кожних 
45-50 хвилин роботи. Якщо тривалість тренінгу 4 години – друга 
перерва має бути 20-30 хвилин. Після великої перерви зробіть будь-
яку рухавку (див. Розділ 1). Слідкуйте за температурним режимом 
приміщення, в якому проводите тренінг, провітрюйте приміщення 
під час перерви.

ВСТУПНА ЧАСТИНА 

• повідомлення учасникам теми тренінгу;
• коротка інформація про організаторів тренінгу;
• представлення тренера й учасників (по колу);
• ознайомлення учасників із організаційними особливостями роботи на тренінгу 

(тренер повідомляє про тривалість тренінгу, перерви тощо);
• прийняття правил тренінгу. Правила записуються на листку фліпчарту і 

розташовуються на видному місці;
• збір очікувань (тренер роздає по одному кольоровому стікеру кожному учаснику і 

пропонує написати на ньому очікування від тренінгу). Це повинні бути конкретні 
очікування. Можливі різні варіанти проведення цього етапу, одним із яких є 
такий: учасники й учасниці по колу мають сказати: «Я очікую від сьогоднішнього 
заняття...». Для цього на видному місці розміщується ватман А1 із схематичним 
зображенням дерева (але без листя) та підґрунтя. Учасники наклеюють стікери – 
«насіння», на яких записують власні очікування від тренінгу та «саджають» їх у 
родючий ґрунт – прикріплюють під деревом на ватмані.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА

Тема 1 – Становище сучасної сім’ї в Україні

Міні-лекція 

На початок 2010 року в Україні налічувалося27: 
• близько 13,5 млн. сімей;
• 6,9 млн. родин виховують дітей віком до 18 років;
• 2,3 млн. сімей є неповними, де дітей виховує один із батьків, частіше – мати;
• 118,2 тис. родин є малозабезпеченими; 
• багатодітних сімей – 396,2 тис. 
Вивченням проблем сім’ї, її становища та основних проблем займаються науково-

дослідницькі установи. Одна з основних таких установ – Інститут демографії та соціальних 
досліджень НАН України, який провів спільно із Центром «Соціальний моніторинг», за 
сприяння Благодійного Фонду «Розвиток України», соціологічне опитування населення 
дітородного віку. Для того, щоб отримати соціально-демографічний портрет сучасної 
сім’ї в Україні, звернемося до результатів даного дослідження. Вони є такими28:

• У цілому рівень шлюбності населення України залишається одним з найбільш 
високих в Європі. Більшість опитаних перебували у шлюбі або перебували в ньому 
раніше (віком від 35 років і старше – 97%), а ті, хто не має шлюбних стосунків на даний 
момент, у більшості випадків планують їх у майбутньому. Разом з тим, певна частина 
молоді віком до 25 років (переважно юнаків) не планує одружуватися. Головними 
причинами відсутності шлюбних планів у цій групі респондентів виступають «бажання 
бути незалежним», «концентруватися на кар’єрі». 

• Найбільш поширеною формою організації шлюбних відносин залишається 
зареєстрований шлюб; незареєстрований шлюб у більшості випадків виступає як 
«випробувальний» етап перед офіційним шлюбом. Так, кожен шостий респондент із 
числа тих, хто наразі перебуває у зареєстрованому шлюбі, проінформував, що спочатку 
перебував у шлюбі незареєстрованому.

• Однією з найбільш гострих соціально-демографічних проблем в Україні залишається 
нестабільність шлюбу, високий рівень розлучення. Головними причинами розлучень 
є проблеми, що виникають у морально-психологічних, емоційних відносинах членів 
подружжя. (42% розлучених респондентів назвали причиною розлучення відчуження у 
подружніх стосунках, подружні зради, незадоволеність сексуальним життям), і ці проблеми 
посилюються через матеріальні труднощі, незадовільні житлові умови тощо (23% 
опитаних назвали їх серед головних причин і понад 44% – однією з важливих причин).

Однією з найбільш вагомих причин руйнації шлюбів залишається розповсюдження 
алкоголізму: п’ята частина респондентів назвала зловживання алкоголем головною 
причиною розлучення, кожен десятий – важливою причиною.

• Дослідження дітородних установок виявило пріоритетність орієнтацій на дводітну 
сім’ю. Дві третини респондентів вважають, що у сучасній сім’ї в ідеалі має бути дві дитини, 
майже 17% зійшлися на думці, що достатньо однієї дитини, 13% наполягають, що батьки 
повинні мати трьох дітей і лише близько 2% опитаних вважають, що ідеальна кількість 
дітей у сім’ї − четверо і більше. 

• Основними причинами відкладання народження дітей в Україні респонденти 
вважають «недостатній рівень матеріального добробуту більшості населення країни» 
і «невирішеність житлової проблеми». Проте для респондентів з дітьми особливо 
вагомий вплив на відкладання чергового народження справляє також «невпевненість у 
майбутньому дітей» (вона виявилася навіть вагомішою за житлову проблему). 

27  Виступ Р. Сафіулліна: «Пропагування та формування у суспільстві пріоритету сімейних цінностей – ключове за-
вдання державної сімейної політики вУкраїні»//http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article;jsessionid
28  Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України // http://www.idss.org.ua/
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• Недостатність матеріального забезпечення сім’ї і відсутність належних житлових 
умов стали для респондентів і найбільш вагомими перепонами для народження бажаної 
ними кількості дітей. 

Основний висновок дослідження – це те, що сім’я й діти посідають ведучі місця в 
ієрархії життєвих цінностей населення. 

Увага тренеру! Для більш детального ознайомлення із становищем сім’ї в Україні 
пропонуємо провести презентацію «Демографічний портрет української сім’ї»  
(див. диск).

Корисна інформація «під олівець»

Сім’я є базовою передумовою функціонування соціуму, первинним 
осередком відтворення населення та формування людського капіталу. 
Дослідження шлюбно-сімейної структури населення України та 
процесів її формування дозволяє зробити висновок, що в цілому традиції 
сімейного способу життя населення, без якого неможливе існування 
суспільства в його сучасному розумінні, в Україні збережено. Проте 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., в умовах соціально-економічної та 
постіндустріальної трансформації українського суспільства, тенденції 
розвитку шлюбу і сім’ї сповнені протиріч, відбуваються значні 
зміни у шлюбно-сімейних процесах і структурах, що безпосередньо 
впливає на динаміку народжуваності. Їх причиною є ті кардинальні 
зміни у матримоніальній та репродуктивній поведінці населення 
розвинених країн, якими характеризується постіндустріальний 
етап розвитку цивілізації: зниження рівня шлюбності, підвищення 
віку укладання шлюбу, поширення різноманітних форм шлюбного 
партнерства, нестабільність подружніх відносин і зростання рівня 
розлучуваності, поширеність позашлюбної народжуваності і неповних 
сімей тощо. Однак у транзитивному соціумі сучасної України, в умовах 
демографічної кризи, ці демографічні трансформації продукують ряд 
складних соціально-демографічних проблем. Вплив національних 
традицій, наслідків соціально-економічної та демографічної криз 
опосередковує та трансформує прояв загальноєвропейських 
закономірностей демографічного розвитку в Україні29.

Після презентації тренер пропонує обговорити такі питання:
1. Сім’я з якою кількістю дітей є ідеальною? Чому?
2. Скільки дітей хотіли б мати у своїх власних сім’ях учасники? Чому?
3. Яким бачать учасники свої обов’язки у власних сім’ях?

Сім’я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, 
об’єднує не тільки подружжя, але й їх дітей, а також інших родичів та близьких. 
Крім того, сім’я виступає як соціальний осередок суспільства, є дуже близькою до 
«оригіналу» моделі всього суспільства, в якому вона функціонує.
Сім’я – це суспільний інститут (з точки зору суспільного санкціонування шлюбно-
сімейних відносин) і водночас мала соціальна група, що має історично означену 
організацію, члени якої пов’язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю 
побуту та взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої 
зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.

29  Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні (Авт. кол. під керівн. Лібанової Е.) – К.: АДЕФ-Україна, 2008. – 256 с.
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Вправа №1. – «Визначення основних проблем сім’ї»
Учасники об’єднуються у групи по 4-5 осіб і отримують на групу ватман паперу, на 

якому тренер пропонує конкретизувати проблеми, з якими можуть стикатися сучасні 
сім’ї. Для цього тренер на дошці (ватмані) кожній групі пропонує зразок такого типу: 

Проблеми Конкретні приклади з реального життя

1. Економічні ……………….
2. Побутові ……………….
3. Психологічні ……………….
4. Стан здоров’я ……………….
5. Дозвіллєві ……………….
……
…..

Учасники повинні записати на ватмані проблеми, з якими може стикатися сучасна 
сім’я, та конкретизувати ці проблеми прикладами з життя. Наприклад, економічна 
проблема: 

«Батько не працює вже півроку (скоротили на роботі) і не може знайти нову роботу. 
Мати отримує мізерну зарплату. В сім’ї виховується двоє дітей (11 та 16 років). Грошей 
не вистачає навіть на придбання продуктів харчування».

Після представлення кожної групи проходить групове обговорення проблем та 
прикладів, та можливі шляхи вирішення цих проблем (ситуацій).

Вправа №2. – Складання мапи «Щаслива сім’я». 
Тренер об’єднує учасників/учасниць у групи по чотири-п’ять осіб. Групи отримують 
завдання – методом колажу створити карту щасливої сім’ї, на якій будуть відображені 
всі складові щастя сучасної сім’ї. Після створення мапи учасники презентують результати 
роботи, обговорюють й роблять висновки.

ТЕМА 2 – Формування та становлення молодої сім’ї:  
психологія сімейних стосунків

Міні-лекція

За законом України молода сім’я – це подружжя, обидва віком до 35 років (раніше було 
до 28 років). Стан молодої сім’ї, як і сім’ї взагалі, в контексті корінних соціальних змін 
сучасного українського суспільства, можна охарактеризувати як маргінальний. Буквально 
поняття «маргінальний» означає проміжний. Вивчаючи становище сімей у різних країнах 
світу, соціологи дійшли висновку, що рівень розлучень у тому чи іншому суспільстві 
залежить від його шкали цінностей та соціально-демографічних характеристик тих, хто 
бере шлюб. 

Першим в Україні дослідженням, присвяченим вивченню проблем молодої сім’ї, було 
дослідження «Молода сім’я в Україні 90-х» (керівник Якубова Ю. М. (Галустян Ю. М.)), 
здійснене УкрНДІ молоді. Воно мало на меті вивчити проблеми одного покоління молодих 
сімей. Так, за результатами цього дослідження30 тільки 23% молодих чоловіків та 13% 

30 Молода сім’я України 90-х / Під ред. Якубової Ю. М. Авт. кол.: Ю. Якубова, Л. Волинець, Н. Лавриненко, Г. Онищенко. –  
К.: А.Л.Д., 1996. – 104 с.
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молодих жінок відчували себе господарями власної долі і власного життя. Для переважної 
більшості молодих подружжів характерне почуття неспроможності змінити зараз щось у 
своєму житті на краще і впливати на хід подій. Респонденти вказали на погіршення свого 
матеріального і психічного стану у зв’язку з соціально-економічною ситуацією в країні 
(відповідно 80% респондентів говорять про погіршення матеріального становища).

На сьогоднішній день ситуація щодо молодих сімей характеризується тим, що 
більшість молодих сімей стурбовані нестабільністю у соціумі, погіршенням якості життя, 
невпевненістю у своєму майбутньому. Найбільше їх хвилює повільність економічних 
реформ і підвищення цін, низький рівень медичного обслуговування, загальне зниження 
рівня життя і загроза безробіття для себе і членів сім’ї, складнощі із житлом, зростання 
злочинності. Молоді люди потребують різноманітної матеріальної та соціальної допомоги 
з боку держави, зокрема, житла. Що стосується психічного самопочуття подружжя, то 
погіршення матеріального становища впливає на зниження самопочуття, а поліпшення 
не завжди суттєво підвищує настрій чи зменшує тривогу. Сім’я є непересічною цінністю 
для людей тим, що має безпосереднє відношення до щастя. 

Молода сім’я представляє собою одну з форм соціальної системи, що має свою 
структуру, життєві цикли, історію виникнення і розвитку, комунікації. Розглянемо, як 
може складатися життєвий цикл молодої сім’ї в Україні. 

Перша стадія. Як правило, перша стадія пов’язана із проживанням дорослих дітей 
у батьківській сім’ї. Це спричинює певні психологічні проблеми молодих, що можуть 
потім прямо чи опосередковано проявлятись при створенні власної сім’ї. Найсуттєвіше 
у даній ситуації те, що молоді люди практично не мають можливості набути досвіду 
самостійного, незалежного від батьків життя, не оволодівають «дорослими» позиціями у 
взаєминах з близькими людьми, не вчаться відповідати самі за себе і визначати самі свою 
долю. Зустріч з майбутнім чоловіком (жінкою) – це найчастіше зустріч двох «дорослих» 
дітей, що відчувають свою психологічну і матеріальну залежність від батьків. У наших 
умовах нерідко саме батьки молодих, а не самі молоді, виступають ініціаторами переходу 
до наступної стадії – спільного проживання і офіційної реєстрації взаємин.

На другій стадії життєвого циклу молодої сім’ї хтось з молодих людей приводить 
свого партнера у батьківський дім. Перед молодими постає складна проблема побудови 
власної малої групи у межах вже існуючої, їм потрібно не тільки домовитись між собою 
про сімейні правила, розподілити ролі, але й узгодити все це з нормами і правилами 
батьківської сім’ї. Фактично шлюб у такому варіанті укладається не між двома молодими 
людьми, а між молодою людиною, з одного боку, і сім’єю, представником якої є партнер – 
з іншого. Складається досить цікава і суперечлива у психологічному плані ситуація. Щоб 
структурувати свою сімейну групу, накреслити правила спільного життя, молоді повинні 
вибудувати зовнішні кордони своєї сім’ї, що нерідко заперечує батьківська родина. Тут 
спрацьовує один з двох основних системних законів, закон гомеостазу: батьківська сім’я 
опирається змінам, вона хоче зберегти все як було. Батьки навіть готові з радістю прийняти 
в свою сім’ю ще одну дитину, але не готові сприймати «союз двох» як окреме утворення. 
Причому це несприйняття зовсім не обов’язково супроводжується конфронтацією чи 
негативним ставленням з боку старших, просто їхні поведінка і взаємодія з молодими 
визначається тими ж принципами і «технологіями», що і з своєю власною дитиною до її 
заміжжя. Таким чином, начебто мимоволі ігнорується сам факт утворення молодої сім’ї, 
статус її членів продовжує залишатися «дитячим». Слід зазначити, що багато молодих сімей, 
особливо після перших невдалих спроб боротьби за емансипацію і з народженням власної 
дитини, погоджується з такою ситуацією, оскільки вона звільняє їх від відповідальності за 
сім’ю і за себе, і дає можливість, перебуваючи у шлюбі, подовжити період свого дитинства.

Деякі молоді сім’ї опираються занадто тісним контактам і опіці з боку батьків, що може 
призводити до конфліктних взаємин з ними, а часто і до порушень взаємин у молодій 
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сім’ї. Не випадково, мабуть, пік розлучень припадає на перші рік-два сімейного життя (за 
даними опитування молодих сімей, протягом 2-х років після одруження розпалась майже 
третина молодих подружжів). 

Третя стадія сімейного циклу пов’язана з народженням дитини. Цей період можна 
вважати кризовим у житті молодої сім’ї. Такий стан набуває хронічного характеру, коли 
молода сім’я живе разом з батьківською, і її зовнішні кордони невизначені. Невизначеність 
у сімейних ролях може доходити до того, що молоді батьки взагалі усуваються від 
виконання своїх соціальних ролей, а їхнє місце займають дідусі і бабусі.

У сучасних умовах на третій стадії функціонування сімейної системи може 
виникати безліч проблем, зумовлених появою дитини і необхідністю перебудови 
поведінки окремих членів родини і функціонування сім’ї як системного утворення. 
Звичайно, молода сім’я стикається з цими проблемами протягом 1-го–2-го років свого 
існування, і в цей період може мати місце психічне напруження у членів родини. Третя 
стадія розвитку молодої сім’ї може стимулювати послаблення емоційних зв’язків між 
подружжям, оскільки емоційні ресурси спрямовані на нового члена сім’ї і не можуть, в 
силу обмеженості цих ресурсів у кожної людини, існувати на такому ж рівні у стосунках 
чоловіка і дружини. Це може провокувати ревнощі, незадоволеність, особливо з боку 
чоловіків.

За результатами вищезгаданого дослідження, оцінюючи після 2-2,5 років сімейного 
життя деякі аспекти свого життя порівняно з тим, як вони жили до одруження, молоді 
подружжя вказали, що їхнє психічне самопочуття змінилося на краще (у 21% – чоловіків і 
19% – жінок). Натомість, відмічали погіршення психічного самопочуття 26% чоловіків та 
34% жінок. Ці дані можна інтерпретувати таким чином, що очікування щодо психологічно 
комфортних взаємин, психологічної атмосфери сім’ї для багатьох молодих людей не 
виправдались і вони відчували розчарування, що відповідно позначилося на їхньому 
психічному стані. Мабуть, не випадково 44% чоловіків і 54% жінок вказали на те, що 
серед питань шлюбно-сімейних відносин їх найбільше цікавили взаємини з подружжям, 
а також «сімейні конфлікти» (відповідно 34% чоловіків і 40% жінок).

На четвертій стадії життєвого циклу молодої сім’ї народжується друга дитина. Як 
правило, цю стадію сім’я проходить легше, ніж попередню, завдяки набутому досвіду. 
Новим моментом можна вважати можливі конкурентні відносини між дітьми і утворення 
нової (нових) підсистем(и) у сімейній сфері батьки-діти.

Лише матеріально-побутовими умовами не виправити порушень у структурі 
сімейних відносин, не відновити повагу, довіру і психологічний комфорт, навпаки – їх 
погіршення може призвести до непорозуміння. Молоді сім’ї (і чоловіки, і жінки) дуже 
добре усвідомлюють, що взаємини між ними – особлива сфера, і окремо підкреслюють 
значущість психологічних аспектів сімейного життя. 

Соціальні працівники й психологи, які вирішують проблеми молодих сімей, виділяють 
наступні тактики уникнення конфліктних ситуацій в молодій сім’ї31:

Тактика ухиляння від конфлікту – це коли один з подружжя провокує  
конфлікт словами чи тоном, а інший, який тримається тактики ухилення, не відповідає, 
переводить розмову на інше, тобто уходить від конфлікту. Це дуже мудра тактика  
але на жаль, в реальності, у людей рідко вистачає мудрості та терпіння для подібної 
позиції. 

Тактика компромісу – полягає в тому, що партнери частково поступаються своїми 
інтересами аби досягти згоди, йдуть назустріч один одному. Вона є найбільш поширеною 
серед конструктивних тактик вирішення сімейних конфліктів. 

31  http://prscccdm.mk.ua/download/Problemu.pdf
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Тактика поступки – коли один з партнерів відмовляється від своїх домагань або 
звинувачень, визнає правоту іншого, погоджується з ним. Практично зустрічається 
надзвичайно рідко, тому що перейти на таку дію людині дуже складно просто 
психофізіологічно. 

Для психологічної сумісності подружжя та виховання дітей важливе значення має 
взаємопізнання і взаємоузгодження індивідуальних ціннісних орієнтацій кожного з них, 
вироблення на їх основі загально-сімейних цінностей. При цьому має значення не тільки 
схвалення й прийняття загально сімейних-цінностей, а й позитивне ставлення кожного 
з подружжя до ціннісних орієнтацій партнера. Тому доцільно з’ясувати характер цього 
ставлення. Існують такі його варіанти32: 

1) один з подружжя намагається дізнатися про ціннісні орієнтації іншого, а також 
сім’ї його батьків, але не приймає їх, визнаючи лише свої. Наслідок цього – 
егоцентрична поведінка одного з партнерів по відношенню до іншого;

2) подружжя толерантні до ціннісних орієнтацій один одного, визнають їх 
рівноправність, але не прагнуть до створення спільної системи цінностей; 
наслідок цього – життя «поруч», а не «разом»; 

3) подружжя схильні до схвалення і прийняття майже всіх цінностей один одного, 
значно змінюючи при цьому власні системи цінностей. Такий стан криє в собі 
небезпеку для самореалізації й самоствердження одного з подружжя, і може 
призвести до надмірної залежності його від іншого; 

4) подружжя створюють спільну систему цінностей, визнаючи при цьому право 
кожного на індивідуальні ціннісні орієнтації, але зберігаючи пріоритет 
загальносімейних орієнтацій. 

Вправа №3. – «Тактика уникнення конфліктів» (рольова гра)
Учасники об’єднуються у три групи. Кожна група отримує картку (див. додаток), 

на якій вказана одна з трьох перелічених у міні-лекції тактик уникнення конфліктних 
ситуацій у молодій сім’ї. Кожна група повинна представити інсценування сімейної 
конфліктної ситуації із заздалегідь обраною тактикою. Після представлення усіх трьох 
груп тренер підводить підсумок і робить висновки. 

Вправа №4. – «Яку тактику ми оберемо?» (ця вправа – протилежна до вправи №3)  
(рольова гра)

Учасники об’єднуються у три групи. Кожна група отримує на картці (див. додаток) 
опис сімейної конфліктної ситуації. Завдання для кожної групи: правильно обрати 
тактику вирішення конфлікту.  

Вправа №5. – «Сімейні традиції та ритуали»
Тренер пропонує учасникам об’єднатися у пари. Кожний учасник повинен розказати 

іншому учаснику в парі про сімейні традиції або ритуали своєї сім’ї (родичів), або (у 
випадку відсутності сім’ї) про те, які сімейні традиції йому/їй найбільш подобаються. 
Кожний учасник з пари презентує уподобання іншого учасника. 

32 «Сімейні цінності» (упорядники Н. В. Зимівець, В. С. Петрович, Н. О. Обухова) // Соціальна адаптація дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Посібник до тренінгового курсу з підготовки 
спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у трьох частинах (частина друга). – К.: Держсоцслужба, 
2008. – 212 с.
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ТЕМА 3 – Здоров’я сім’ї та сексуальна поведінка

Міні-лекція 

У цій міні-лекції ми звернемося до важливого чинника, який формує здоров’я сім’ї 
і є тим фактором, який впливатиме на благополуччя дитини. Це – поведінка подружжя 
(передусім, сексуальні стосунки – дошлюбні й позашлюбні). Фахівцями33 доведено: 
позитивні характеристики батьків (особливо інтелектуальні дані) передаються у спадок 
менше, ніж негативні. Більше того, останні, включаючи хвороби, передаються в посилених 
формах. Тож дівчатам особливо важливо знати про можливі наслідки інтимного зв’язку з 
чоловіком напідпитку, алкоголіком чи наркоманом. 

Безумовно, хибним та згубним є погляд, що цнотливість берегти не обов’язково, що з 
нею нібито важче одружитися, що цнотливість нареченої – ознака її сексуальної чи якоїсь 
іншої неповноцінності. Дівоча честь та подружня вірність – генетична основа сімейного 
благополуччя і щасливого майбутнього батьків та їхніх дітей. Вона – основа не лише 
сімейних підвалин, а й генетичної спадковості сім’ї, нації, держави.

Саме тому в українській культурі існувало надзвичайно трепетне ставлення до дівочої 
цноти. Наші предки не знали йому наукового пояснення, а керувалися прикладами 
народження від не цнотливої дівчини поганого потомства. Статеве життя до одруження 
жорстоко каралося і було ганьбою для дівчини та її сім’ї. Батько міг навіть вбити блудливу 
доньку, причому за це він не переслідувався в громаді. Існували звичаї, які після першої 
шлюбної ночі підтверджували дівочу цнотливість та незайманість, а також традиції, що 
показували непримириме та презирливе ставлення до блудниць: їм обмазували дьогтем 
ворота, сікли біля ганебного стовпа, забивали камінням.

Полігамія (гр. poly – багато, гр. gamos – шлюб) – багатошлюбність на сьогоднішній 
день є першопричиною цілого букету венеричних хвороб: трихомоніазу, гонореї, сифілісу, 
хламідіозу, а тепер ще й СНІДу. Усі ці болячки ведуть до захворювань статевої сфери і 
безпліддя, передусім, серед жінок. Людям, що живуть у полігамії, не до народження 
дітей. Статевий акт для них – не засіб продовження роду, а засіб отримання чуттєвого 
задоволення, нарівні з вином, гулянками тощо34. 

Отож, поведінка (особливо сексуальна) є однією з основних ознак здоров’я, ступінь 
впливу якої значно перевищує вплив багатьох інших детермінант. Вона, разом з біологією 
людини, медичною допомогою та навколишнім середовищем, відноситься до чотирьох 
основних чинників, що визначають рівень здоров’я. Результати спеціальних досліджень, 
проведених у 70-х роках у США з метою кількісної оцінки впливу різних чинників на 
здоров’я виявили, що група чинників названих «біхевіоральними» (поведінковими) 
постійно випереджувала інші35. Найважчі хвороби в розвинутих країнах у наш час 
пов’язані з індивідуальними звичками, особливо постійними, які у сукупності часто 
називають способом життя. Від того, який спосіб життя ведуть члени сім’ї, до яких звичок 
вдаються, які мають традиції тощо, й визначається і формується здоров’я сім’ї (усіх її 
членів). 

Поведінкові чинники можуть бути як сприятливими, так і шкідливими для здоров’я, 
що залежить від вибору способу життя конкретною особою. Поведінка людини 
важлива для здоров’я, оскільки впливає на нього безпосередньо через спосіб життя або 
опосередковано – через економічні чи соціоекономічні умови, які, безперечно, є основною 
детермінантою здоров’я. Щоб вплинути на поведінку людини, необхідні зусилля з боку 
самої людини, сім’ї та суспільства. 

33 Вакулик І., Сацька Л.  Здоров’я сім’ї – здоров’я нації // http://www.rusnauka.com
34 Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / За заг. ред. О. О. Яременка. – К.: УІСД, 2004.
35 Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / За заг. ред. О. О. Яременка. – К.: УІСД, 2004.
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Корисна інформація «під олівець»

Якщо під час викладання теоретичної частини Ви, як тренер, побачите 
зацікавленість учасників у більш глибокому вивченні шлюбних 
стосунків, можна надати інформацію щодо ставлення різних релігій до 
передшлюбних інтимних стосунків. Ця інформація урізноманітнить 
Вашу міні-лекцію й буде цікавою для учасників36:
Християнство: Цнотливість для справжнього християнина означає 
не просто чистоту тіла; тільки невинна незаміжня людина (чи така, 
яка є в шлюбі) розглядається, як повноцінна особистість.
Мусульманство: Секс до шлюбу виключається в принципі. За 
законами шаріату (комплекс норм поведінки мусульманина) це 
карається тюрмою чи биттям нагайкою.
Іудаїзм: Інтим до шлюбу суворо забороняється. Батьки нареченої 
повинні пред’явити старійшинам докази невинності – простирадло 
з плямами крові, пролитої в першу шлюбну ніч. Якщо старійшини 
задоволені, то чоловік вже нікуди не дінеться від своєї дорогоцінної 
і буде жити з нею все життя. Але якщо вони хоча б засумнівались, 
то дружину просто забивали камінням до смерті. На щастя, для 
блудливих дружин нині це вже не практикується.
Буддизм: Буддисти – люди багато в чому специфічні. Секс вони 
вважають злом, оскільки він збуджує емоції і позбавляє буддиста 
бажаного спокою, і душевної рівноваги. І все ж цнотливість для них 
не принципова.
Індуїзм: Це найпочуттєвіша релігія, яка ставить статевий акт в 
ранг священної дії. Дивно, але в якийсь час релігія проповідувала 
цнотливість. Останні глави епосу «Рамаяна» навчають: чоловік, 
відчувши, як його охоплює полум’я порочної пристрасті, повинен 
охолонути, занурившись у воду. Одна з героїнь цього твору, 
Драупаді, багато разів виходячи заміж, кожного разу знову набувала 
непорочності для свого останнього чоловіка.

Отже, слід пам’ятати, що здоров’я сім’ї формується під впливом багатьох чинників 
(наприклад, сексуальна поведінка членів подружжя, харчування, екологія і т. д.). Тому, 
завданням для усіх членів сім’ї є уникнення неблагополучних факторів, які впливатимуть 
на їхній спосіб життя. 36

Вправа №6. – «Визначення ризиків для здоров’я сім’ї» (робота в малих групах)
Учасники об’єднуються в групи по 4-5 осіб і отримують завдання підготувати на 

ватмані відповідь на запитання, яке ставить тренер «Які є ризики для здоров’я сім’ї?». 
Наприклад, оформлення ватману може мати такий вигляд:

Ризики для здоров’я сім’ї
1. погана екологічна ситуація
2. зловживання алкоголем 
3. паління тощо
4. …………….
…………………..

Кожна група представляє власний доробок й відбувається обговорення. Тренер 
підводить підсумок й робить висновки. 

36 Вакулик І., Сацька Л.  Здоров’я сім’ї – здоров’я нації // http://www.rusnauka.com
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Підказка тренеру-початківцю 

Під час виконання цієї вправи слідкуйте за тим, що учасники 
розуміють під поняттям «ризики». Якщо Ви побачите, що учасники 
не на правильному шляху, обговоріть ще раз, що мається на увазі 
під ризиками для здоров’я сім’ї. Майте на увазі, що ризик – це 
можливість того, що все відбуватиметься не так, як очікується, 
можливість припуститися помилки.

ТЕМА 4 – Соціальний захист сім’ї

Міні-лекція

На даний час державна сімейна політика базується на таких основних положеннях: 
Конституція України проголошує, що сім’я, поряд з дитинством і материнством, 
охороняється державою (Ст. 51), що кожна людина має право на достатній життєвий 
рівень для себе та своєї сім’ї (Ст. 48). Відповідно до цього визначаються основні соціальні 
права і гарантії, які забезпечуються чинним законодавством. Концепцією державної 
сімейної політики, яка регламентує загальну стратегію, пріоритетні напрямки державної 
сімейної політики, передбачено здійснення системи заходів. 

Шлюб у перекладі зі старослов’янської мови означає «обіцянка». Основою створення 
сім’ї є шлюб. Шлюб – сімейний, рівноправний союз чоловіка та жінки, що реєструється 
у порядку, визначеному законом, та охороняється державою. В Україні визнається лише 
шлюб, укладений в органах ДРАЦСу.

Умови укладення шлюбу

Необхідна взаємна згода осіб і досягнення шлюбного віку (18 років – для чоловіків, 
17 років – для жінок). У певних випадках шлюбний вік знижується (наприклад, вагітність 
нареченої), але право на шлюб особі, яка не досягла шлюбного віку може надати лише суд.

Не можна укладати шлюб, якщо:
• є інший зареєстрований шлюб одного із членів майбутнього подружжя;
• дані особи – кровноспоріднені, усиновителі та усиновлені;
• бажаючі укласти шлюб – психічно хворі.
Між особами можливе підписання шлюбного контракту. 
Кодекс про шлюб та сім’ю України містить права та обов’язки батьків, права та 

обов’язки подружжя:
Права батьків:

на виховання дитини; • 
на визначення місця проживання;• 
на відібрання дитини – в особи, • 
яка утримує її незаконно.

Права подружжя:
право на материнство і на батьківство;• 
на повагу до своєї індивідуальності;• 
на фізичний і духовний розвиток;• 
на зміну прізвища після одруження;• 
на спільне вирішення питань життя сім’ї;• 
на вибір місця проживання; • 
на припи нення шлюбних відносин.• 

Обов’язки батьків:
виховання дитини; • 
піклування про здоров’я дитини;• 
забезпечення здобуття дитиною • 
повної загальної середньої освіти;
повага до дитини.• 

Обов’язки подружжя:
 • взаємна повага, дружба, взаємодопомога;
матеріальне забезпечення сім’ї;• 
обов’язок створити вагітній жінці умови • 
для народження та виховання дитини;
взаємне утримання.• 
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Найважливіші питання, пов’язані зі створенням та функціонуванням сім’ї, як 
соціального інституту, регламентовані Сімейним Кодексом. Зокрема, у Сімейному Кодексі 
закладені основи шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, 
права та обов’язки батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та 
родичів. Батьки наділені рівними правами й зобов’язаннями на виховання дітей. 

Зрозуміло, що життя різноманітне й передбачити всі ситуації неможливо, але 
важливо, що в основних засадах державної сімейної політики звертається увага на такі 
аспекти, як:

– особливості здійснення батьківських прав та обов’язків неповнолітніми батьками. 
Такі батьки можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки щодо дитини, 
причому їх вік не впливає на обсяг цих прав. Держава також зобов’язується 
надавати допомогу таким батькам через органи опіки і піклування;

– визначення поняття «особи, яка потребує матеріальної допомоги». Адже більша 
частина державної допомоги спрямована на малозабезпечені сім’ї. Такими 
визнаються особи, у яких заробітна платня, пенсія, доходи від використання 
майна, не забезпечують їм прожиткового мінімуму, встановленого законом;

– правовідносини у випадку, коли дитина не проживає спільно з батьками, 
незалежно від причин;

– захист сімейних прав та інтересів у судовому порядку. При цьому правом на 
безпосереднє звернення до суду наділені учасники сімейних правовідносин, які 
досягли 14 років (ст. 18). 

Наріжним каменем державної сімейної політики є принцип рівності прав жінки і 
чоловіка у сімейних правовідносинах щодо шлюбу та у сім’ї (ч. 6 ст. 7 СК). Реалізація цього 
принципу набуває особливої ваги у контексті зобов’язань України щодо утвердження 
ґендерної рівності в українському суспільстві й виконання норм Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». 

Фундаментом для створення таких умов слугує низка законодавчих норм, які 
закріплені в Кодексі законів України про працю. Зокрема, матерям гарантується 
оплачувана декретна відпустка тривалістю 70 днів до пологів та 56 днів після пологів. При 
народженні двох і більше дітей одночасно, а також у випадку післяпологових ускладнень, 
відпустка продовжується ще на 14 днів. Відпустка надається повністю, незалежно від 
того, скільки днів було використано жінкою до пологів. Підкреслюємо, що національне 
законодавство передбачає можливість для надання відпустки по догляду за дитиною не 
лише матері, а й батьку або іншому членові сім’ї. Проте, в Україні все ще незначна кількість 
чоловіків реалізують своє законне право на відпустку по догляду за дитиною. 

Вагітні жінки користуються правом на полегшення умов праці як до, так і після 
пологів, заборону працювати у неробочий або нічний час (з 22:00 до 06:00). Закон 
охороняє таких жінок, а також жінок, які виховують дитину до 3-х років від звільнення. 
Але всі ми маємо безліч прикладів порушення цих прав та гарантій. Питання створення 
дієвого механізму контролю за реалізацією цих прав і гарантій – ще одне завдання для 
нашого уряду на найближчі роки. 

Держава передбачає фундаментальне право для сім’ї на допомогу після народження 
дитини. Така допомога має різні типи. Зокрема: одноразова допомога при народженні 
дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку; допомога 
на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; допомога на дітей одиноким 
матерям. Розмір державної допомоги визначається щорічно Верховною Радою України 
у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму. Механізм виплат регламентує 
постанова Кабінету Міністрів України. 

У зв’язку з соціально-економічною нестабільністю, не втрачає своєї актуальності такий 
фундаментальний напрямок державної сімейної політики, як підтримка окремих категорій 
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сімей. З метою скорочення обсягів бідності та малозабезпеченості держава, у рамках наявних 
можливостей, надає різноманітну матеріальну, соціальну та психологічну підтримку сім’ям, 
які опинилися у складних життєвих обставинах; сім’ям з дитиною-інвалідом або матір’ю/
батьком-інвалідом; неповним сім’ям з дітьми; багатодітним сім’ям тощо.

Зокрема, малозабезпечені сім’ї, відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям», одержують матеріальну допомогу, яка забезпечує 
рівень життя не нижче від прожиткового мінімуму. Для призначення соціальних виплат 
береться до уваги критерій щодо реальних доходів сім’ї у порівнянні з визначеним 
державою прожитковим мінімумом. Порядок призначення та обсяги виплат такої 
допомоги регламентуються низкою документів. Попри наявність гарантій державної 
допомоги, не всі родини користуються цими гарантіями. З-поміж іншого – через наявні 
бюрократичні перепони. Усунення таких перешкод є актуальним завданням для органів 
виконавчої влади. 

Останніми роками в Україні вдалося запровадити систему допомоги сім’ям, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не в змозі подолати 
самостійно. Такі родини мають право на отримання різних видів соціальних послуг, які 
надаються на безоплатній основі спеціалізованими закладами: центрами планування 
сім’ї, службами підтримки сім’ї та службами раннього втручання, мережами центрів 
Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту. Протягом 2009 року виявлено 67 тис. 111 сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, в яких проживає 138 042 дітей. 

Основні форми соціального захисту, передбачені чинним законодавством, можна 
розділити на декілька таких груп: пільги (часткове або повне звільнення від плати 
за різноманітні послуги і товари, а також можливість придбання певних товарів за 
зниженими цінами); соціальні та компенсаційні виплати (різноманітні форми матеріальної 
та соціальної допомоги, надбавок, доплат та компенсацій соціального призначення, що 
виплачуються у грошовій формі); соціальні послуги (послуги, спрямовані на відновлення 
або підтримання нормальної життєдіяльності найбільш соціально вразливих категорій 
населення або осіб, що піддаються різноманітним соціальним ризикам чи зазнали певних 
труднощів з вини держави). 

Отже, при проведенні аналізу всього комплексу чинного законодавства у сфері 
соціального захисту та соціального забезпечення, стає зрозуміло, що на сьогодні 
домінуючими формами соціального захисту в Україні є соціальні виплати та пільги, а 
соціальні послуги – порівняно нова форма соціального захисту, яка ще недостатньою 
мірою охоплює найбільш соціально незахищені категорії громадян. Чинне законодавство 
у сфері соціального захисту та соціального забезпечення надає 125 видів пільг 116 
категоріям громадян.

Підказка тренеру-початківцю 

 Виконання нижченаведених вправ вимагає від учасників вільного 
й, у той же час логічного, мислення. Вправи, на перший погляд, є 
досить простими, але як свідчить досвід, інколи учасникам (особливо 
дітям-сиротам), важко сконцентрувати власну думку на питаннях 
сім’ї. Тому, від тренера вимагається вміння «легко» зорієнтувати 
учасників на виконання даних вправ.

Вправа №7. – «Якості людини для створення сім’ї» (робота в малих групах)
Учасники об’єднуються в три групи і визначають якості людини, які їй необхідні 

для створення сім’ї. Такими якостями можуть бути: чесність, порядність, доброта, 
дружелюбність тощо. Потім від групи з переліком якостей людини виступає спікер. 
Аркуш паперу прикріплюється до дошки. Проводиться зіставлення думок членів груп.
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Вправа №8. – «Як захистити сучасну сім’ю?» (робота в малих групах) 
Об’єднання учасників у групи по чотири-п’ять осіб. Групи отримують завдання 

підготувати презентацію стосовно захисту сучасної сім’ї: хто і яким чином це має/
повинен зробити? На аркуші паперу учасники пишуть з одного боку «ХТО» (мається 
на увазі: або школа, або заклади позашкільної освіти, або заклади охорони здоров’я) і 
навпроти – «ЯКИМ ЧИНОМ» (мається на увазі: що вони можуть зробити для сім’ї/членів 
сім’ї). Увага тренеру! Не підказуйте одразу назви усіх закладів, нехай учасники самостійно 
пригадають усі заклади, які піклуються про сім’ю.

Учасники презентують результати роботи, обговорюють й роблять висновки.

Вправа №9. – «Обговорення життєвих ситуацій» (кейс-стаді) 
Ситуація 1. Сім’я Іванових (мати, тато та дочка) була завжди дуже дружньою і 

веселою. Але сталося лихо – батько втратив працездатність, отримав інвалідність, а мати 
потрапила в лікарню з онкозахворюванням. Дочці виповнилося 15 років. Хто і як може 
допомогти цій сім’ї?

Ситуація 2. Керівник підприємства запропонував Ользі після народження дитини 
написати заяву про звільнення з роботи. Чи правий керівник? Що має зробити Ольга?

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
• підведення підсумків тренінгу (учасники по колу висловлюють власну думку 

щодо роботи тренінгу);
• виправдання (або ні) очікувань від тренінгу (учасники по колу згадують власні 

очікування й говорять про те, наскільки ці очікування протягом тренінгу 
виправдалися);

• заповнення учасниками вихідної анкети (див. додаток А);
• подяка учасникам за участь у тренінгу.
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Додаток №1 до вправи №3
Тактики уникнення конфліктних ситуацій:

Тактика ухиляння від конфлікту – це коли один з подружжя провокує конфлікт словами 
чи тоном, а інший, який тримається тактики ухилення, не відповідає, переводить розмову 
на інше, тобто уходить від конфлікту. 
Тактика компромісу – полягає в тому, що партнери частково поступаються своїми 
інтересами аби досягти згоди, йдуть назустріч один одному. Вона є найбільш поширеною 
серед конструктивних тактик вирішення сімейних конфліктів. 
Тактика поступки – коли один з партнерів відмовляється від своїх домагань або 
звинувачень, визнає правоту іншого, погоджується з ним. 

Додаток №2 до вправи №4
Ситуація 1. Марійка та Сашко – молодята, живуть разом вже 5 місяців. Марійка 

вирішила поклеїти нові шпалери в кімнаті, але не порадилась при цьому із Сашком. 
Ввечері, коли Сашко повернувся з роботи, почав розгортатися конфлікт з огляду на те, 
що колір шпалер дуже не подобався Сашку. Яку тактику обере Марійка?

Ситуація 2. Пройшло вже три місяці після одруження Ірини та Павла. Вони разом 
закінчили інститут, почали працювати в одній організації. Були нерозлучні майже 
повсюди. І ось одного разу Павло під час обідньої перерви побачив Ірину в кафе із своїм 
колегою, вона була з ним дуже веселою й посміхалася. Коли Ірина та Павло поверталися 
після роботи додому, Павло почав демонструвати «ревнощі» до Ірини. Розгорнулася 
конфліктна ситуація. Якою буде поведінка Ірини? 

Ситуація 3. Після народження дитини Олена залишила компанію, в якій працювала 
й отримувала гарний заробіток, оформила декретну відпустку. Сім’ю забезпечував її 
чоловік – Ігор, зарплата якого становила не дуже багато (вистачало лише на необхідні 
продукти та товари для дитини). Через 3 місяці до Олени зателефонував директор її 
кампанії й запропонував вийти на роботу (із підвищенням заробітної плати). Олена 
погодилася, але Ігорю сказати спочатку побоювалася, але спромоглася через тиждень. 
Ігор виховувався у традиційній сім’ї, де справа чоловіка – заробляти, а справа жінки – 
зберігати домашнє вогнище. Почувши новину, Ігор навіть не говорив із Оленою декілька 
днів. Що сталося потім?
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2.5. ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ №5 
«ЗДОРОВИЙ СПОСІб жИТТЯ» 

Мета модуля: ознайомити учасників з основами здорового способу життя, 
сформувати практичні навички ведення здорового способу життя, розглянути природні 
та психологічні чинники здоров’я, розвинути вміння уникати небезпеки в повсякденних 
ситуаціях, формувати безпечну поведінку.

Структура модуля (6 год. 25 хв.)

Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

1 год.
30 хв. 

Збереження 
здоров’я як 
глобальна 
проблема в 
сучасному світі 

10 хв. Знайомство Стікери для кожного 
учасника

10 хв. Принципи роботи Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

10 хв. Очікування та побоювання Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

25 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

20 хв. Презентація «Молодь за 
здоровий спосіб життя»

Проектор, презентація 
(на диску)

15 хв. Вправа №1 «Складові 
здоров’я»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

1 год. 
10 хв. 

Особиста гігієна. 
Догляд за тілом

30 хв. Міні-лекція
20 хв. Вправа №2 «Краса і 

здоров’я: ставлення до цьо-
го молоді»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

20 хв. Вправа №3 «Обговорення 
життєвих ситуацій»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

1 год.
55 хв.

Раціональне 
харчування

30 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №4 «Вітамінний 
лікар»

15 хв. Вправа №5 «Друзі вітамінів» Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

25 хв. Вправа №6 «Чи правильно 
ти харчуєшся?»

15 хв. Вправа №7 «Піраміда хар-
чування»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №8 «Міфи та реаль-
ність»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

45 хв. Шкідливі звички 25 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

20 хв. Вправа №9 «Обговорення 
життєвих ситуацій.  
Скажи НІ!»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери
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Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

1 год. 
45 хв.

Репродуктивне 
здоров’я та 
профілактика
ВІЛ/СНІДу

20 хв. Міні-лекція Пов’язки на очі для 
кожної пари учасників

20 хв. Вправа №10 «Форум-театр 
“Вірус”»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №11 «Сліпий і по-
водир»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Вправа №12 «Ризиковано – 
не ризиковано»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

20 хв. Вправа №13 «Як захистити 
себе від ВІЛ?»

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери

15 хв. Підведення підсумків. За-
повнення анкети. Обгово-
рення очікувань.

Фліпчарт, ватман А1, 
маркери, анкета для 
заповнення учасниками 
(див. додаток А в кінці 
посібника)

Підказка тренеру-початківцю (про дотримання режиму та 
санітарно-гігієнічних норм)

У поданій структурі тренінгів не враховано час на перерви. Обов’язково 
робіть перерви тривалістю 5-10 хвилин через кожних 45-50 хвилин 
роботи. Якщо тривалість тренінгу 4 години – друга перерва має бути 
20-30 хвилин. Після великої перерви зробіть будь-яку рухавку (див. 
Розділ 1). Слідкуйте за температурним режимом приміщення, в якому 
проводите тренінг, провітрюйте приміщення під час перерви.

ВСТУПНА ЧАСТИНА 
• повідомлення учасникам теми тренінгу;
• коротка інформація про організаторів тренінгу;
• представлення тренера й учасників (по колу);
• ознайомлення учасників із організаційними особливостями роботи на тренінгу 

(тренер повідомляє про тривалість тренінгу, перерви тощо);
• прийняття основних правил тренінгу, які пропонує тренер: своєчасний початок 

занять, не перебивати, не критикувати інших, толерантність, конфіденційність, 
активність, правило піднятої руки (хочеш сказати – підніми руку), обговорення 
лише по темі, говорити від власного імені та за себе особисто. Правила записуються 
на листку фліпчарту і розташовуються на видному місці;

• збір очікувань (тренер роздає по одному кольоровому стікеру кожному учаснику і 
пропонує написати на ньому очікування від тренінгу). Це повинні бути конкретні 
очікування. Можливі різні варіанти проведення цього етапу, одним із яких є 
такий: учасники й учасниці по колу мають сказати: «Я очікую від сьогоднішнього 
заняття...». Для цього на видному місці розміщується ватман А1 із схематичним 
зображенням дерева (але без листя) та підґрунтя. Учасники наклеюють стікери – 
«насіння», на яких записують власні очікування від тренінгу та «саджають» їх у 
родючий ґрунт – прикріплюють під деревом на ватмані.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1 – Збереження здоров’я як глобальна проблема  
в сучасному світі

Міні-лекція

ЗСЖ (здоровий спосіб життя) – це всі дії людини, які безпосередньо спрямовані 
або опосередковано стосуються формування, збереження, зміцнення, споживання, 
відновлення і передачі здоров’я. Складові ЗСЖ включають різноманітні елементи, що 
стосуються усіх сфер здоров’я – фізичної, психічної, соціальної і духовної.        

Одним із небажаних наслідків науково-технічного прогресу стає дедалі масштабніше 
погіршення екологічних характеристик довкілля, що негативно відбивається на стані 
здоров’я майже всього населення планети.

Водночас у нинішніх розвинутих суспільствах посилюється технізація та 
автоматизація усіх сфер життя, що зумовлює підвищення динамізму, напруженості, 
інформаційної насиченості праці, побуту і відпочинку, психологічні ускладнення у сфері 
міжособистісних комунікацій. Загалом підвищуються вимоги до успішного виконання 
соціальних функцій більшістю людей, відповідно зростає рівень індивідуального стресу, 
і це також згубно впливає на здоров’я. 

Зміни соціоекологічного середовища існування людей, які сталися з кінця 
19 ст., спричинили настільки істотний вплив на здоров’я населення, що сьогодні це 
розглядається як глобальна проблема сучасного світу.  

Природно, найбільше потерпає населення країн, які поки що не мають достатньо 
економічних ресурсів для відновлення ушкодженого довкілля і забезпечення всім своїм 
громадянам належного рівня соціальної захищеності. У першу чергу від цього страждає 
молоде покоління, і це створює загрозу майбутньому сталому розвитку таких суспільств. 
Україна, яка за короткий історичний проміжок часу пережила Чорнобильську катастрофу 
й зазнала глибинної соціально-економічної трансформації суспільного устрою, особливо 
гостро відчуває погіршення стану здоров’я молоді.

Поняття здоров’я. Виявлена обмеженість суто медичного підходу, що визначає 
здоров’я як відсутність хвороби. За сучасними уявленнями здоров’я розглядають не 
як суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен глобального значення. 
Тобто здоров’я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична 
категорії; як об’єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і суспільна цінність; 
явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. 
Стан власне системи охорони здоров’я обумовлює в середньому лише близько 10% 
всього комплексу впливів. Решта 90% припадає на екологію (близько 20%), спадковість 
(близько 20%), і найбільше – на умови і спосіб життя (близько 50%). 

Звідси походить загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення 
здоров’я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.): «Здоров’я – це стан повного 
фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або 
фізичних вад». 

Поняття сфер або складових здоров’я. Світова наука розробила цілісний погляд на 
здоров’я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, 
психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні одна від 
одної, вони тісно взаємопов’язані і саме разом, у сукупності, визначають стан здоров’я 
людини. Для зручності вивчення, полегшення методології дослідження феномена 
здоров’я, наука диференціює поняття фізичного, психічного, соціального і духовного 
здоров’я. Цей принцип диференціації був закладений у групування індикаторів 
опитування з урахуванням змісту кожної сфери. 
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До сфери фізичного здоров’я включають такі чинники, як індивідуальні особливості 
анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах 
спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем 
організму. 

До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості психічних 
процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. 
Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, 
цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров’я пов’язане з особливостями мислення, 
характеру, здібностей. Усі ці складові і чинники обумовлюють особливості індивідуальних 
реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів. 

Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових 
духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість 
людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка 
реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все 
це обумовлює стан духовного здоров’я індивіда. 

Соціальне здоров’я пов’язане з економічними чинниками, стосунками індивіда із 
структурними одиницями соціуму – сім’єю, організаціями, з якими створюються соціальні 
зв’язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування 
тощо. Впливають міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних 
прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і технологій, їх 
суперечливий вплив на здоров’я взагалі. Ці чинники і складові створюють відчуття 
соціальної захищеності (або незахищеності), що суттєво позначається на здоров’ї людини. 
У загальному вигляді соціальне здоров’я детерміноване характером і рівнем розвитку 
головних сфер суспільного життя в певному середовищі – економічної, політичної, 
соціальної, духовної. 

Зрозуміло, що у реальному житті всі чотири складових – соціальна, духовна, фізична, 
психічна, – діють одночасно і їх інтегрований вплив визначає стан здоров’я людини як 
цілісного складного феномена. 

Презентація «Молодь за здоровий спосіб життя» (на диску) – надає останні 
соціологічні та статистичні дані щодо стану здоров’я сучасної молоді. Обговоріть з 
учасниками інформацію, яка подається в презентації. 

Вправа №1. – «Складові здоров’я» (робота в малих групах)
Об’єднання учасників/учасниць у групи по чотири-п’ять осіб. Групи отримують 

завдання конкретизувати 4 складові здоров’я: фізичне, психічне, духовне, соціальне. Для 
цього кожна група на ватмані паперу конкретизує одну із складових здоров’я (що входить 
до тієї або іншої складової здоров’я). Обговорення роботи кожної групи. 

Запитання для обговорення:
1. Поясніть прислів’я «Сміх – половина здоров’я».
2. Які емоції сприяють здоров’ю, а які – ні?
3. Що потрібно робити, щоб бути щасливим і здоровим?
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ТЕМА 2 – Особиста гігієна. Догляд за тілом

Міні-лекція 

Одним з найбільш ефективних способів, яким Ви можете захистити себе і інших від 
хвороби – слідувати правилам особистої гігієни. Належна особиста гігієна – це перший 
крок до гарного здоров’я. Звички, такі як миття рук і чищення зубів щіткою і зубною 
ниткою, допоможуть зубам вберегтись від бактерій, вірусів і хвороб. 

Практика хорошої гігієни тіла також допомагає Вам відчувати себе добре, що дуже 
важливо для Вашого психічного здоров’я. Власна особиста гігієна має важливе значення 
для соціальної взаємодії і зв’язку на професійній арені – люди, які мають низький рівень 
гігієни (запах, неприємний запах з рота, і т. д.) можуть стикатися з дискримінацією. Кроки, 
вказані нижче, допоможуть Вам поліпшити Вашу особисту гігієну: 

Купання щодня: щоденний душ. Регулярні ванни (щоранку і після всіх спортивних 
заходів) допомагають тримати Вас чистим, свіжим і без запаху. Крім того, важливо 
допомагати шкірі омолоджувати себе, як, наприклад, очищенням Ваших рук, ніг і тулуба. 
Це допоможе запобігти сухості шкіри і допоможе шкірі залишатися здоровою і свіжою, та 
перешкоджатиме появі прищів, плям та інших вад шкіри. Крім того, не потрібно ділитися 
своїм рушником, його варто міняти регулярно. 

Мийте руки: мийте руки після відвідування туалету, перед прийняттям їжі, після 
контакту з собаками та іншими домашніми тваринами, після контакту зі сміттям, і після 
кашлю або чхання (або якщо Ви були навколо людей, які кашляють). У більшості випадків, 
особливо у випадках застуди, Ви підносите непомиті руки, на які потрапили бактерії до 
рота. Руки і зап’ястя повинні бути вимиті з милом і чистою водою, використовуйте щітку, 
якщо Ваші нігті брудні. Висушіть руки чимось чистим і сухим, наприклад, паперовим 
рушником. 

Обрізати нігті: утримання пальців і нігтів у хорошій формі дозволить уникнути 
таких проблем, як потрапляння бактерій до організму. Якщо можливо, слід обрізати їх 
щотижня і чистити їх щодня з милом, щоб не залишалося бруду під нігтями. Найкращий 
час для підрізання нігтів – після купання, коли вони стають м’якими і легко обрізаються. 
Також потрібно регулярно зволожувати нігті та кутикули. 

Практика гігієни порожнини рота: рот – це частина, яка найбільш схильна до 
збирання шкідливих бактерій і створення інфекцій. Останні дослідження показали тісний 
зв’язок між хворобами ясен і звуженням артерій (процес, відомий як атеросклероз), які 
можуть призвести до серцевих нападів та інсультів. Дослідники вважають, що бактерії, 
що викликають захворювання ясен, заражають ясна людей і потрапляють в кровотік, 
викликаючи цим запалювання стінок артерій. Інша теорія говорить, що бактерії 
потрапляють в кров і надходять безпосередньо до жирових відкладень, які вже є в 
артеріях людини, що призводить до подальшого звуження. 

Щоб звести до мінімуму накопичення бактерій у ротовій порожнині (що може викликати 
карієс зубів і хвороби ясен), необхідно чистити зуби щонайменше два рази на день, і раз 
на день – ниткою. Це також допоможе запобігти неприємному запаху з рота. Заміна щітки 
(після 3-4 місяців, або коли щетина втратила форму) також має важливе значення для гігієни 
порожнини рота. Нова зубна щітка вільна від мікробів і зубного нальоту. Зберігати зубну 
щітку необхідно в місці, де вона може легко і швидко сохнути. Для того, щоб підтримувати 
гігієну порожнини рота, дуже важливо відвідувати стоматолога не рідше одного разу на 
шість місяців.

Подбайте про своє волосся: Мийте волосся принаймні кожні два дні – важливо 
тримати волосся і шкіру голови здоровими, і в хорошій формі. Якщо Ви страждаєте 
від вошей і лупи, потрібно вжити у найкоротші терміни необхідних заходів. Крім того, 
важливо часто стригтися для підтримки волосся здоровим та в хорошій формі (підрізання 
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кінчиків, щоб волосся швидше росло). Чим довше Ви будете зволікати зі стрижкою, тим 
більше Ваше волосся буде ставати тонким і ламким, особливо якщо воно довге. 

Чистота одягу: якомога частіше міняйте свій комплект одягу на чистий. Брудний 
одяг є джерелом забруднення і може призвести до дуже серйозних шкірних захворювань. 
Крім того, намагайтеся щодня вдягати чисті шкарпетки (особливо після спортивних 
заходів), щоб ноги були чисті, сухі та не мали неприємного запаху. Одяг та постільну 
білизну необхідно постійно міняти та утримувати в чистоті. 

Мати звичку слідкувати за своєю особистою гігієною – це найбільш ефективний 
спосіб захисту від багатьох хвороб.

Особиста гігієна включає раціональний режим особистого життя, побуту, праці та 
відпочинку людини, що є необхідною умовою для відновлення її сил і працездатності. 
Вона включає гігієну тіла, гігієну одягу та взуття. Велике значення мають також 
загартовування та фізична культура, що є основним засобом фізичного виховання 
людини. Таким чином, здоров’я людини залежить перш за все від ступеня використання 
засобів особистої гігієни в умовах побуту і професійної діяльності. 

У комплексі питань щодо гігієни тіла людини на перший план висувається догляд 
за шкірою. Шкіра має складну анатомічну будову. Вона здатна захищати організм від 
шкідливого впливу навколишнього середовища, бере участь в обмінних процесах, що 
відбуваються в організмі, здатна утворювати пігмент, тісно пов’язана з іншими органами 
і безперервно відновлюється та звільняється від сторонніх частинок.

Будучи органом чуття, шкіра має особливі скупчення чутливих клітин, які пов’язані з 
доцентровими нервовими волокнами, і які сприймають лише певний вид подразнення, 
а саме: біль, тепло, холод, дотик і тиск. На шкірній поверхні людини є приблизно 500 тис. 
рецепторів, які сприймають дотик і тиск, і 280 тис. рецепторів, які сприймають тепло і 
холод.

Важливою є терморегуляторна функція шкіри. Коли температура шкіри +32 °С, 
людина не відчуває ні тепла, ні холоду. Трохи вище цього рівня людина відчуває тепло, 
а нижче – холод. Розширення судин і капілярів шкіри сприяє віддачі тепла, а звуження 
судин перешкоджає його віддачі. Віддача тепла, що відбувається шляхом виділення поту 
потовими залозами за підвищеної температури навколишнього середовища, відбувається 
досить інтенсивно. У середньому, потові залози шкіри виділяють протягом доби 0,5 л 
поту, а в особливих та екстремальних умовах випаровування може досягати 10 л за добу. 
У таких випадках людина одночасно виділяє розчинені у воді хлорид натрію, сечову 
кислоту, луги, аміак та інші речовини.

Шкіра має сальні залози, що виділяють шкірне сало, до складу якого входять вода, 
гліцериновий жир, мило, холестерин, білок, жирні кислоти. Упродовж тижня шкіра 
людини виділяє 100–300 г шкірного сала, що зумовлює її еластичність і захищає від 
вологи та висушування.

Шкіра здатна всмоктувати різноманітні хімічні речовини, поглинати кисень і 
виділяти вуглекислоту, депонувати уведену в організм воду, брати активну участь у 
загальному обміні речовин організму. Вона віддзеркалює загальний стан організму і 
дуже тонко реагує на всі зміни, які в ньому відбуваються. У разі потрапляння на шкіру 
мікроорганізмів, пилу, інших забруднень, можуть виникати різноманітні захворювання, 
зокрема фурункули, дерматити, сверблячка, екзема, гноячкові та грибкові захворювання, 
рак шкіри тощо.

Шкіра відіграє величезну роль у формуванні здоров’я людини, оскільки вона 
захищає організм від несприятливих метеорологічних, механічних і хімічних чинників 
навколишнього середовища. У процесі життєдіяльності людини шкіра поступово 
забруднюється, а органічні речовини, які при цьому розкладаються, виділяють гази з 
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неприємним запахом. Закупорені пори шкіри ускладнюють обмін речовин, і відбувається 
порушення усіх її функцій.

Догляд за шкірою є необхідною умовою для збереження її чистоти і нормальної 
функції. Гігієна шкіри передбачає підтримання її в чистоті. Вода, яка добре змиває з 
поверхні шкіри всі сторонні домішки, не є для неї нейтральною, оскільки різні хімічні 
речовини, які входять до її складу, можуть мати подразнювальні властивості. Найкращою 
для миття є м’яка дощова або снігова вода, в якій відсутні солі кальцію. Воду можна 
пом’якшити за допомогою кип’ятіння або додавання до неї питної соди, гліцерину 
тощо.

Залежно від характеру шкіри для її миття слід застосовувати гарячу та холодну воду. 
Жирна шкіра частіше потребує миття гарячою і теплою водою, а суха – теплою і холодною. 
Нейтральною для шкіри здорової дорослої людини є вода, температура якої становить  
+34 °С. Холодна вода температури до +20 °С не тільки очищує шкіру, але й тонізує і зміцнює 
її. Таку воду використовують для загартовування у вигляді холодних обтирань, чергування 
короткочасної дії холодної і теплої води. Загальна холодна ванна за температури 
води +30...+31 °С має тривати від декількох секунд до 1 хв. Звичайно, після процедур із 
застосуванням холодної води, тіло розтирають і швидко витирають сухим простирадлом. 

Рекомендується вмиватися перед сном прохолодною водою температури +17...+20 °С.  
Загальними водними процедурами, які збуджують судинну та нервову системи, 
підвищують опірність шкіри і всього організму до несприятливих впливів навколишнього 
середовища, є річкові та морські купання. Вони підтримують чистоту тіла і загартовують 
організм. Гаряча вода температури понад +38 °С зумовлює рефлекторне розширення 
судин шкіри і приплив крові до периферії її застосовують для ванн, душів, обливань та 
обтирань. Така вода значно ефективніше очищує шкіру. 

Підказка тренеру-початківцю 

Викладення теоретичної частини щодо особистої гігієни можна 
скоротити, якщо Ви відчуєте серед учасників таке бажання (інколи 
учасники кажуть «ми все це знаємо»). Ви, як тренер, у такому випадку, 
можете порекомендувати учасникам пригадати усі правила догляду 
за тілом та особистої гігієни. Методом групового обговорення (за 
допомогою самих учасників) можна продискутувати все те, що Ви 
хотіли викласти у міні-лекції. 

Вправа №2. – «Краса і здоров’я: ставлення до цього молоді» (мозковий штурм, групова 
дискусія) 

Обговорюватимуться питання стосовно того, які еталони краси і здоров’я сформовані 
на сьогоднішній день у молодих людей. Тренер на дошці записує зі слів учасників опис 
того, яким чином повинна виглядати сучасна красива дівчина та красивий юнак. Далі 
відбувається обговорення та обмін думками.

Як виглядає красива дівчина? Як виглядає красивий юнак?

1. 1.
2. 2.
3. 3.
…. ….
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Вправа №3. – «Обговорення життєвих ситуацій» (робота в групах, кейс-стаді)
Ситуація 1. Оля-студентка має довге волосся і не любить носити шапку, надає перевагу 

нічого не носити на голові, особливо взимку. Останнім часом у Олі почало випадати 
волосся і дуже помітно. Дівчина почала нервувати. Що порадити Олі? Як ми маємо дбати 
про волосся? 

Ситуація 2. Микола постійно конфліктує з мамою з приводу свого одягу. Йому не 
подобається те, що мама йому «нав’язує», що і коли слід одягати. Що робити?

Ситуація 3. Тато Марини отримав премію на роботі і сім’я вирішує, яким чином її 
витратити. В сім’ї Марини – мама, тато та її молодший брат. Марина репетує «Купіть мені 
нові модні чобітки на високих підборах», думки інших членів сім’ї Марину не цікавлять. 
У неї головний аргумент: я виглядаю не модною! Що можна порадити Марині?

Ситуація 4. Оленка постійно свариться з бабусею з приводу декоративної косметики, 
яку вона надмірно використовує, йдучи до училища. Оленка каже, що всі дівчата в 
групі використовують косметику і якщо вона не буде «малюватися», вона буде «білою 
вороною». Чи права Олена?

ТЕМА 3 – Раціональне харчування

Міні-лекція 

Раціональне харчування – це правильно організоване і своєчасне забезпечення 
організму смачно приготовленою і безпечною їжею, вміст в раціоні оптимальної 
кількості харчових речовин, необхідних для розвитку і життєдіяльності організму. 
Раціональне харчування забезпечує нормальну життєдіяльність організму, високий 
рівень працездатності і стійкості до несприятливих факторів навколишнього 
середовища, максимальну тривалість активного життя.

Харчування забезпечує організм енергією, необхідною для процесів життєдіяльності. 
Відновлення клітин і тканин в організмі відбувається за рахунок надходження з їжею 
пластичних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Крім 
того, їжа – джерело утворення ферментів, гормонів та інших регуляторів обміну речовин 
в організмі. Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці, побуту, забезпечує 
сталість внутрішнього середовища організму людини, діяльність різних органів і систем, 
гармонійний розвиток, високу працездатність.

Неправильне харчування призводить до появи багатьох захворювань внаслідок 
зниження захисних властивостей організму, порушує процеси обміну речовин, веде 
до передчасного старіння, зниження працездатності, може сприяти появі багатьох 
захворювань, у тому числі інфекційних, тому що ослаблений організм чутливий до 
негативних впливів.

Для нормальної життєдіяльності людини необхідне не тільки забезпечення адекватної 
(відповідно потребам організму) кількості енергії і харчових речовин, але і дотримання 
відповідних співвідношень між чисельними факторами харчування. Харчування з 
оптимальним співвідношенням харчових речовин вважають збалансованим.

У природі не існує ідеальних продуктів харчування, які містили б усі харчові 
речовини, необхідні людині (виняток – материнське молоко). Тільки наявність в раціоні 
різноманітних продуктів харчування забезпечує його харчову цінність, тому що різні 
продукти доповнюють один одного відсутніми компонентами. Крім того, різноманітне 
харчування сприяє кращому засвоєнню їжі.
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«Ratio» – в перекладі з грецької означає розум, науку, а також розрахунок. Таким 
чином, раціональне харчування – це розумне, точно розраховане забезпечення людини 
їжею. Воно передбачає:

• відповідність харчування фізіологічним потребам та енерговитратам організму;
• дотримання кількісної та якісної збалансованості за основними харчовими та 

біологічно активними речовинами в добовому раціоні;
• дотримання правильного режиму харчування. 
Раціональне харчування в сучасних умовах запобігає нагромадженню радіонуклідів, 

сприяє їх знешкодженню та швидкому виведенню з організму, має значення для 
нормалізації обміну речовин, вітамінного статусу та інших змін, що можуть виникнути 
в організмі під впливом іонізуючого випромінювання. Нестача білків, вітамінів, 
мікроелементів веде до значного накопичення в організмі радіонуклідів. Раціон з 
великим вмістом білків, переважно тваринних, підвищує виведення з організму цезію-
137. Частка тваринних білків у раціоні дорослої людини повинна становити 55% від 
загальної кількості білка37.

Їжа – це складна суміш харчових речовин (біля 2000), з яких більше 60 відноситься 
до числа незамінних. Якість харчового раціону в значній мірі визначається вмістом 
білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів (див. роздатковий матеріал 
до міні-лекції). При цьому важлива не тільки кількість цих речовин, але і їх правильне 
співвідношення. Так співвідношення білків, жирів і вуглеводів повинно складати 
1:1,2:4.

Підказка тренеру-початківцю

Роздайте кожному учаснику для ознайомлення наведений у 
додатках до міні-лекції роздатковий матеріал (додаток №1) щодо 
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. Залиште 
декілька хвилин (до 5 хв.) для ознайомлення із текстом. Далі – 
продовжуйте міні-лекцію.

Культура харчування

Вважають, що людина помирає не від певної хвороби, а від свого способу життя. 
«Наше здоров’я – в наших руках» – проста істина, основа здорового способу життя. 
Здоровий спосіб життя – це фізична активність, правильне харчування без переїдання 
і порушення режиму, відмова від шкідливих звичок (пияцтво, куріння), зловживання 
окремими продуктами. Почуття міри треба виховувати з молоду. При курінні значно 
страждає обмін речовин. Підраховано, що одна випалена цигарка нейтралізує половину 
добової потреби організму у вітаміні С. В наш час багато осіб (особливо дівчата) окремі 
приймання їжі замінюють палінням, щоб зменшити масу тіла. Але це ж досягається за 
рахунок отрут тютюнового диму, тобто за рахунок здоров’я.

Харчування відноситься до тих факторів навколишнього середовища, вплив яких 
на організм відбувається не зразу, а поступово. У зв’язку з цим шкода неправильного 
харчування також виявляється не зразу, а люди часто відносяться до питань харчування 
з недостатньою увагою і серйозністю.

37 Овочі, дієти, калькулятор калорій, рецепти здорового харчування. http://www.bonduelle.ua/uploads/szablon_diety/
mini_piramida_dla_nastolatka5.jpg
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Якщо ж з’явилися зайві кілограми – підвищіть рухому активність, скоротіть 
калорійність раціону за рахунок цукру, борошняних і кондитерських виробів, білого хліба, 
картоплі. Більше використовуйте в раціоні сирі овочі, готуйте з них салати з олією. 

Відмовтесь від гострих закусок, приправ, які збуджують апетит. 
Орієнтовний простий спосіб визначення нормальної ваги – це віднімання від зросту 

в сантиметрах цифри 100. Наприклад, при зрості 180 см нормальною буде вага 80 кг  
(180 – 100 = 80).

Ожиріння з’являється тоді, коли харчування постачає більше енергії, ніж організм 
може витратити. Так, 1г жиру дає 9 ккал, вуглеводів – 4 ккал, білків – 4 ккал, алкоголю –  
7 ккал. Отож і в наш непростий час не забувайте, що правильно організоване харчування 
допоможе зберегти здоров’я, енергію та високу працездатність.

Що їсти, скільки та як

У першій половині дня рекомендуються продукти, багаті білком і жирами, оскільки 
вони поліпшують обмін речовин, довше затримуються в шлунку, довше підтримують 
відчуття ситості, збуджують нервову систему (м’ясо, риба, яйця, сир, каші, страви з 
бобових).

Вечеря повинна включати молочні та овочеві страви, які не викликають 
перезбудження нервової системи перед сном. На ніч не можна переїдати, але й не можна 
лягати спати голодним. Рекомендується випивати склянку кефіру. Порушення режиму 
харчування – одна з поширених причин розладу шлунка і дванадцятипалої кишки, 
хронічних гастритів та інших захворювань органів травлення.

Уникайте шкідливих звичок у харчуванні. Не зловживайте солодощами. Зайва 
кількість цукру веде до посиленого виділення інсуліну – гормону підшлункової залози, що 
збільшує ризик виникнення цукрового діабету, може призвести до порушення ліпідного 
(жирового) обміну, а потім і до ожиріння.

Не нехтуйте нормою солі, не пийте багато рідини, кави. В добовому раціоні повинно 
міститися не більше 6-10 г солі, до 2,5 л рідини (вільної і у складі різних продуктів і страв). 
Природно, треба вилучити вживання алкогольних напоїв, які порушують обмін речовин, 
викликають запальні процеси в слизовій оболонці травного каналу, ускладнюють 
засвоєння харчових речовин – вітамінів, мінеральних солей тощо.

Корисна інформація «під олівець»

Деякі правила приготування, зберігання і споживання їжі  
(які можна порадити учасникам): 
	Всі продукти тваринного, і більшість рослинного походження, 

необхідно обов’язково піддавати тепловій обробці з метою 
запобігання харчовому отруєнню та кращого засвоєння. 

	Вегетаріанська їжа (рослинна) є неповноцінною за вітамінним 
і амінокислотним складом. Вегетаріанство небезпечне для 
дітей. 

	Якщо моркву заправити олією чи сметаною, то організмом 
засвоюється 60% каротину, який міститься в ній, а якщо не 
заправити – не більше 6%.

	Щоб поліпшити смак і підвищити поживну цінність овочевих 
супів, у них рекомендується додавати молоко, вершки, сметану, 
кисле молоко.
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	Очищену моркву краще зберігати в посуді без води (не більше 
2-3 годин), прикривши зверху чистою вологою тканиною. 
Позеленілі головки моркви гіркі, під час оброблення їх бажано 
обрізати. 

	Овочі, за винятком буряків і зеленого горошку, варять у 
підсоленій воді (10 г солі на 1 л води).

	Щоб буряки під час варіння не втратили кольору, у воду 
додають трохи цукру (1/2 чайної ложки на 2 л води).

	Макаронні вироби, крупи з цілого зерна погано розварюються 
в молоці, тому для приготування молочного супу спочатку 
їх варять у воді протягом 3-5 хвилин, а потім заливають 
молоком.

	Позеленілі і пророслі бульби картоплі варять лише очищеними. 
Картопляне пюре розбавляють теплим молоком, від холодного 
пюре набуває сірого кольору.

	Квасолю, горох варять протягом 1-1,5 години. Для скорочення 
тривалості варіння їх спочатку замочують у холодній воді на 
5-8 годин, а солять після того, як вони вже зварились. Квасолю 
треба варити до повної готовності, щоб запобігти отруєнню.

	Щоб на поверхні томату-пюре і томату-пасти під час зберігання 
не з’явилась пліснява, необхідно посипати сіллю або залити 
тонким шаром олії.

	Поліетиленові мішки рекомендується використовувати 
переважно для короткочасного зберігання сухих продуктів 
(хліба, овочів, круп).

	Щоб риба не мала запаху баговиння, її промивають у міцному 
розчині солі.

	Щоб підвищити поживну цінність м’яса, його слід занурити в 
попередньо доведену до кипіння воду. При цьому в бульйон 
переходить менше поживних речовин. Навпаки, для готування 
бульйонів м’ясо кладуть у холодну воду, нагрівають до кипіння 
і варять на малому вогні.

	Якщо сіль мокріє, до неї додають 8-10% картопляного 
крохмалю.

	Правильна очистка, нарізка овочів і фруктів, красиве 
оформлення страв викличуть апетит і страва буде з’їдатися з 
більшим задоволенням; їжа з апетитом забезпечує нормальне 
травлення і краще засвоєння харчових речовин.

	Їжу рекомендується приймати 4 рази на день, але не менше 3-х 
разів, а хворим – 5-6 разів.

	Важливо харчуватися в один і той же час. За 1,5 години до сну 
необхідно з’їсти легку вечерю.

Їжа повинна бути смачною і приносити задоволення. Велику роль відіграє не тільки 
спосіб приготування, а й оформлення страви, обстановка, в якій людина їсть. Готувати 
їжу треба обов’язково в гарному настрої. 
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Особам, схильним до повноти, перед кожним прийомом їжі бажано повільними 
ковтками випити дві склянки теплої або гарячої води. Це зменшить апетит і знизить 
ймовірність переїдання. 

Скільки і що потрібно їсти, щоб не зашкодити організму? Рекомендується дві чверті 
шлунка заповнити їжею, одну чверть – рідиною і одну чверть залишити порожньою. Їжа 
повинна правильно поєднуватися в процесі травлення на всьому протязі шлунково-
кишкового тракту. 

Одна з головних цілей правильного харчування – запобігти бродінню і розкладанню 
їжі. Щоб запобігти цьому, треба вживати сумісні продукти. 

Сполучення між основними продуктами

Сумісні
Рис та злаки з овочами, молочні продукти й злаки, риба і фрукти, яйця і сухофрукти, 

м’ясо та зелень, гриби та овочі, бобові й соки, баклажани та ягоди, горіхи і кавуни, насіння 
і сухе вино, зелень і хліб, фрукти та картопля, сухофрукти і цукор, овочі і компот, соки та 
варення, ягоди та мед. 
Несумісні

Молоко і кислі продукти, молоко і риба, кисле молоко і редька, молочнокислі продукти 
і свіже вино, молоко і фрукти (в тому числі і кислі), свіже молоко і овочі, молоко і бобові, 
молоко і кисломолочні продукти, риба та яйця, м’ясо та хліб, риба та картопля, овочі та 
свіжі фрукти, гриби та узвар, сир і гороховий суп, мед і рослинне масло, топлене масло і 
холодна вода, кислі фрукти і солодкі фрукти, яйця і цукор, бобові й варення, баклажани і 
мед, диня несумісна ні з чим.

Всяка фізична, або розумова робота вимагає додаткових затрат енергії. Якщо у людей, 
зайнятих малорухомою, «сидячою» працею, добова потреба в енергії дорівнює 2500-2800 
ккал, то у осіб зайнятих важкою фізичною працею ці величини досягають 4000-5000 ккал.

Харчування буде правильним, якщо:
• їжа різноманітна;
• дотримуються санітарно-гігієнічні правила готування їжі й зберігання харчових 

продуктів;
• приймати їжу регулярно;
• ураховуються національні, кліматичні й сезонні особливості людини;
• зберігається нормальна вага тіла.
Піраміда харчування (див. нижче) вперше була представлена американським 

урядом у рамках програми з оздоровлення нації. Це сталося 17 років тому, у 1992 році. 
З тих пір піраміда кілька разів уточнювалася і доповнювалася. Але загальне розуміння 
не змінилось. Головна цінність піраміди харчування – можливість її практичного 
застосування як фахівцями в області харчування, так і звичайними людьми. Погодьтеся, 
інформації про правильне харчування предостатньо. Але як тільки Ви збираєтеся 
зайнятися своїм раціоном – очі розбігаються, систему дій зрозуміти складно, а порахувати 
калорії і співвідношення білків, жирів і вуглеводів – ще складніше. А в кінцевому 
результаті не дуже-то і хочеться з цим возитися. З пірамідою харчування все досить 
просто: один раз Ви засвоюєте головні принципи, викладені в наочній формі, а далі все 
стає набагато зрозуміліше і простіше. 

У піраміді всі продукти розділені на 6 груп: 1 – зернові; 2 – овочі; 3 – фрукти; 4 – 
молочні продукти; 5 – м’ясо, риба, горіхи; 6 – жири, солодощі і алкоголь. 

У відповідності до кількості, необхідним для збалансованого харчування, ці групи 
розподілені на рівнях піраміди. В основі – продукти, необхідні у самих великих кількостях, 
на вершині – сама нечисленна група. Основа піраміди: зернові. До них відносяться хліб, 
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рис, макарони, пластівці, вівсянка, гречка, пшоно, перловка, мюслі. Це основні джерела 
складних вуглеводів, вітамінів групи B і клітковини. 

Важливе уточнення: мінімум половина продуктів повинна бути з цільного зерна 
(цільнозерновий хліб, коричневий рис, вівсянка). Споживання білого хліба, макаронів з 
білого борошна має бути обмежено. Наприклад, якщо в обід були макарони, то на вечерю 
виберіть гречку або коричневий рис. Якщо купили білий батон, то наступного разу нехай 
буде житній хліб. Тарілка береться обідня, близько 25 см діаметром.

Піраміда харчування

Другий рівень піраміди ділять на 2 групи: овочі та фрукти. Це джерела вітамінів, 
мінералів, клітковини, меншою мірою, вуглеводів. Овочі можуть бути свіжими, 
замороженими, консервованими або у вигляді соків. Важливо вживати різні види 
овочів. Картопля – теж із цієї групи. Але з’їсти 5 картоплин і вважати, що норма по 
овочах виконана, – неправильно. Ключ до збалансованого харчування – різноманітність 
продуктів. Фрукти можуть бути свіжими, сушеними, замороженими, консервованими, у 
вигляді пюре і соків. Перевагу слід віддавати свіжим і замороженим фруктам. Необхідна 
кількість порцій: овочі – 3-5, фрукти – 2-4. 

Третій рівень піраміди – 2 білкових групи: молочні продукти та м’ясні. Молочні 
продукти містять у собі молоко, йогурт, сир, кефір та інші. Вони забезпечують нас 
білком, кальцієм, багатьма вітамінами. Слід надавати перевагу молочним продуктам зі 
зниженим вмістом жиру, небажані продукти з додаванням цукру. М’ясні – м’ясо, птиця, 
риба, морепродукти, яйця. Слід надавати перевагу нежирним сортам м’яса та птиці. З 
м’яса зрізайте видимий жир. 

До м’ясної групи також зараховують бобові (горох, квасоля, сочевиця) і горіхи. 
Взагалі, бобові – дуже багатосторонній продукт. За своїми властивостями вони можуть 
бути віднесені і до нижнього рівня (як потужне джерело енергії), і до овочів (багато 
клітковини і вітамінів), і до м’ясної групи (як джерело білка). 

Бобові рекомендується вживати 4-5 разів на тиждень. 1 порція – це 3/4 тарілки. 
Верхній рівень піраміди – жири, солодощі, алкоголь. До жирних продуктів відносяться 

вершкове масло, маргарин, рослинна олія, майонез, вершки, сметана, чіпси, шоколадні 

Сіль 1 чайна ложка в день

Вода щонайменше 1,5 літра  
 на день

Молочні продукти
2-3 порції в день

Овочі
4-5 порцій на день

жири, олії і солодощі
обмежена кількість  
1-2 порції на день

білкові продукти +  
бобові
2-3 порції в день

Фрукти
2-4 порції в день

Зернові
7-8 порцій
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батончики. Солодощі: торти, пироги, печиво, цукерки, газовані напої, джем і варення, 
цукор, мед. Алкоголь: всі алкогольні напої, включаючи вино та пиво. 

Головні претензії, котрі дієтологи пред’являють до верхівки піраміди – це висока 
калорійність при дуже низькому вмісті інших поживних речовин. Це так звані «порожні» 
калорії. Невелика частина продуктів цієї групи є необхідними і незамінними для людини 
(олія). Більшість же можуть бути виключені з меню без жодних негативних наслідків для 
здоров’я. Жири, солодощі і алкоголь повинні знаходитися в межах дози 100-300 калорій 
на день. 

Вправа №4. – «Вітамінний лікар» (рольова гра)
Учасники об’єднуються у пари, обирають для своєї пари «уявного» пацієнта 

(наприклад, чоловік 30-ти років, має серцево-судинні захворювання й вітамінну 
недостатність тощо). Для «уявного» пацієнта складають перелік необхідних продуктів, 
щоб подолати вітамінну недостатність та запобігти її у подальшому. Потім кожна пара 
презентує власне «меню-рецепт».

Вправа №5. – «Друзі вітамінів» (робота в групах)
Учасники об’єднуються у дві групи. Одна група має написати якомога більше «друзів 

вітамінів» – способів приготування їжі, які сприяють збереженню вітамінів, інша група – 
«ворогів вітамінів» (способи приготування, які знищують вітаміни). Кожна група 
презентує свій перелік. Далі – обговорення. 

Вправа №6. – «Чи правильно ти харчуєшся?» (рольова гра)
Учасники об’єднуються в 4 групи і представляють свій щоденний раціон харчування. 

Після презентації – обговорення.

Вправа №7. – «Піраміда харчування» (робота в групах)
Учасники об’єднуються в 3 групи та на підставі інформації, отриманої з міні-лекції, 

складають власну піраміду харчування (треба записати по рівнях піраміди, які продукти 
відносяться до того або іншого рівнів піраміди). По завершенню групи демонструють 
свої піраміди харчування, виявляють помилки (якщо є). Тренер підбиває підсумок і ще 
раз нагадує про рівні й продукти харчування, які до них відносяться (для закріплення 
матеріалу). 

Вправа №8. – «Міфи та реальність» (гра)
Тренер пропонує (зачитує) учасникам певні твердження38 щодо харчування, поширені 

серед населення, наприклад: «Їсти треба лише рослинну їжу», а вони вирішують 
самостійно чи це істина, чи міф і залежно від того обирають позицію праворуч (правильно) 
або ліворуч (неправильно). Тренер роз’яснює, чому це твердження правильне або 
неправильне. 

Приклади тверджень:
• Морська капуста є важливим та корисним джерелом йоду (правильно);
• Солодка газована вода – це гарний напій (неправильно, бо вона містить 

багато цукру – близько 50-60 г у 0,5 л, окрім того містить штучні барвники та 
консерванти);

• М’ясо їсти – здоров’ю шкодити (неправильно, м’ясо – джерело повноцінного білка, 
вітамінів, кровотворних мінеральних речовин);

38 Значення раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді. – К.: 2004.
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• Дорослим пити молоко – шкідливо (неправильно, молоко – джерело кальцію, 
повноцінного білка та вітамінів);

• Шоколад шкідливий (неправильно, в шоколаді містяться вітаміни, мікроелементи, 
корисні для організму);

• Сало потрібно виключити з раціону (неправильно, 30 гр свіжопосоленого сала на 
день – джерело корисних жирів, гарний жовчогінний засіб);

• Крабові палички – корисний натуральний морепродукт (неправильно, бо містять 
відходи рибних продуктів, барвники та консерванти);

• Варто обідати супами швидкого приготування (з пакетика) (неправильно, бо в 
концентраті багато солі, консервантів, барвників та смакових добавок);

• Корисною є лише рафінована рослинна олія (неправильно, у рафінованій олії 
менше корисних речовин, ніж у нерафінованій). 

Якщо Ви, як тренер, володієте правильною інформацією з питань раціонального 
харчування, цей перелік тверджень можна продовжити (але перевірте цю інформацію!). 

ТЕМА 4 – Шкідливі звички

Міні-лекція «Вплив шкідливих звичок на молоду людину»

Паління серед дітей і молоді здебільшого зумовлене намаганням стати схожим на 
дорослих чи кіногероїв, що палять. А тим часом на Заході паління стає немодним. Згідно 
з законом, прийнятим у Нью-Йорку в 1988 р., різко обмежується куріння в громадських 
місцях. Фірми, що мають понад 15 співробітників, ресторани, розраховані на 50 і більше 
місць, зобов’язані мати окремі приміщення для тих, хто палить, і тих, хто не палить. 
Порушення цих правил загрожує фірмі колосальними штрафами. З огляду на такий закон 
і додаткові витрати, які фірми несуть у зв’язку з оплатою лікування захворювань курців, 
багато з них перестали брати на роботу людей, що палять. 

Масове поширення куріння є однією з головних причин широкого розповсюдження 
серцево-судинних захворювань. Доведено, що у курців, на відміну від людей, що не 
палять, у 2-3 рази частіше розвивається інфаркт та передінфарктний стан, стенокардія 
та інші захворювання серця. При цьому смертність, викликана цими захворюваннями, 
у курців набагато вища. Життя курців на 4,6-8,3 роки менше, ніж у тих, хто не палить, 
причому скорочення тривалості життя залежить від того, в якому віці людина почала 
палити. Доведено, що більше 50% всіх захворювань, що є причиною смерті курців, 
припадає на долю серцево-судинних захворювань. Більше 80 % хворих, що страждають на 
хронічні захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки, є курцями. Це захворювання 
найчастіше зустрічається у запеклих курців. Доведено, що куріння негативно впливає і 
на процес лікування виразки. 

Корисна інформація «під олівець»

Що таке тютюн? Тютюн – це однорічна рослина з родини 
пасльонових, висушене листя якої після спеціальної обробки 
подрібнюють і використовують для куріння. До складу листя тютюну 
входять такі речовини як нікотин, білки, вуглеводи, органічні 
кислоти, смоли і ефірні олії. Основна особливість тютюну, завдяки 
якій він відрізняється від інших рослин родини пасльонових, – вміст 
нікотину. 
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Нікотин – одна з найсильніших рослинних отрут, основна складова 
частина тютюнового диму. У чистому вигляді це безбарвна оліїста 
рідина неприємного запаху, гірка на смак. Вона добре розчиняється 
у воді, спирті, ефірі й легко проникає крізь слизові оболонки 
порожнини рота, носа, бронхів, шлунку. 
Давно вже став звичним плакат – «Крапля нікотину вбиває коня!» 
Ми часто не замислюємося над змістом цих слів. Але ж таки справді 
вбиває! Велика гарна тварина падає від краплини страшної отрути. 
Дуже чутливі до нікотину птахи, ссавці, а також риби і земноводні. 
Наприклад, якщо змочити кінчик скляної палички нікотином і 
доторкнутися нею до дзьоба горобця, то він загине. Також краплина 
нікотину призведе до загибелі всіх риб в акваріумі. 
Смертельна доза нікотину для людини – 50-70 мг (1 мг на кілограм 
маси тіла). Відомо, що кількість нікотину, який надходить із 
тютюновим димом в організм, становить приблизно 1/25 вмісту 
його в тютюні. Важливе значення має те, як часто роблять затяжки 
під час куріння. Людина дістає смертельну дозу нікотину, викурюючи 
20-25 сигарет на день. 

Широкомасштабна боротьба з курінням у багатьох країнах призвела до зменшення 
курців. Але незалежно від цього, кількість курців серед молоді та жінок продовжує 
збільшуватись. Разом з цим підвищується ризик виникнення хвороби не тільки у самих 
курців, але й у майбутнього покоління. Куріння завдає великої шкоди всім, але особливо 
молодому поколінню, організм якого знаходиться в процесі статевого дозрівання, 
тому куріння може негативно вплинути на їх потомство. Куріння є не лише особистою 
проблемою кожної людини окремо, але й гострою соціальною проблемою, з якою 
пов’язане майбутнє всього людства. 

Особливої шкоди завдає куріння жіночому організму. Обстеження, проведене в 
Гарвардському університеті в США, свідчать, що серед жінок, які протягом 20 років 
випалювали 26 і більше сигарет на день, 80% померли від коронарних захворювань серця. 
У цій групі ризик смертельних приступів виявився у 5,4 рази більшим, ніж серед тих, хто 
не палить. Навіть 1-4 сигарети на день збільшують ризик коронарних захворювань у 
12,4 рази. Абсолютно неприпустиме паління для вагітних жінок – це у 100% випадків 
призводить до ненормального розвитку дитини, появи аномалій, зокрема й генетичних, 
передчасного переривання вагітності тощо.

Метан
Туалетний газ

Метанол
Ракетне паливо

Стеаринова кислота
Воскові свічки

Ціанистий водень
Отрута для смертників

бутанол
Розчинник

Нікотин
Пестицид

Арсен
Щуряча отрута

Радон
Радіоактивний газ

Аміак
Туалетний очищувач

Кадмій
Елементи 
живлення

Ацетон
Засіб для зняття лаку з нігтів

Гексамін
Рідина для розпалювання

Гудрон
Шляхове 
покриття

Оксид вуглецю
газ з випускної 

труби автомобілю

Толуол
Промисловий 

розчинник
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При курінні відбувається суха дистиляція і неповне згоряння висушеного тютюнового 
листя не залежно від того, використовуються вони в натуральному вигляді (скручені в 
трубочку), в сигареті чи в трубці. При повільному згорянні виділяється дим, що являє 
собою неоднорідну (гетерогенну) суміш, яка складається в середньому з 60% різних газів 
і 40% мікроскопічних дьогтевих крапель (аерозолів). У газовій фракції диму міститься, 
крім азоту (59%), кисню (13,4%), ще й оксид вуглецю (IV) (13,6%), оксид вуглецю (II) (4%), 
водяна пара (1,2%), ціанистий водень (0,1%), оксиди азоту, акролеїн та інші речовини. 
Аерозольна фракція диму включає воду (1,4%), гліцерин та спирти (0,1%), альдегіди і 
кетони (0,1%), вуглеводні (0,1%), феноли (0,003%), нікотин (0,002%) та ін. 

Головною причиною виникнення і розвитку «тютюнового» кашлю стають краплі 
дьогтю, що осіли в легенях. Речовини, що містяться в тютюновому димі, викликають 
запалення епітелію, що покриває дихальні шляхи; це призводить до підвищеного 
виділення секреції та слизу, що зв’язаний з виділенням мокроти при кашлі. 

Куріння та його вплив на організм людини стають сьогодні соціальною і медичною 
проблемами. Доведено, що куріння тютюну є великою небезпекою для здоров’я і 
призводить до виникнення різних захворювань, які призводять до передчасної смерті 
людей. Виявлено, що смертність від раку легень серед курців у 20 разів вища, ніж серед 
тих, що не курять. Також курці в 13 разів частіше хворіють на стенокардію (захворювання 
серця) і в 10 разів частіше – на виразкову хворобу шлунка. Як правило, курець живе на 
6-8 років менше, ніж його ровесник, який не палить. 

Алкоголь і алкоголізм, їх шкідливий вплив

Якщо у людини знижений самоконтроль та недостатній рівень культури, вживання 
алкогольних напоїв може стати системним, а доза спожитого алкоголю – надмірною. 
Це зумовлює прогнозовані комплекси негативних наслідків. Найтиповіші серед них – 
формування алкогольної залежності, а далі – патологічних змін в усіх органах тіла 
людини. Це сприяє розвитку тяжкого і небезпечного захворювання – хронічного 
алкоголізму. Ця хвороба руйнує особистість, опускає людину на «дно» і призводить до 
загибелі. Близько 5% підлітків, які почали вживати алкоголь у ранньому віці, закінчують 
життя у психічних лікарнях, наркологічних диспансерах, або «на вулиці». Вирватись 
з цього виру дуже важко. Значно легше в нього не потрапити. І це залежить від самої 
людини, від її переконань, світогляду. 

 

Корисна інформація «під олівець»

У травній системі алкоголь швидко всмоктується в кров і розноситься 
до клітин головного мозку. Це проявляється збудженням, радісним 
настроєм (ейфорією, балакучістю тощо). Людина втрачає почуття 
самоконтролю, сорому, стає брутальною і може здійснити такі 
вчинки, які, перебуваючи у тверезому стані, ніколи не зробила б. 
Давно помічено, що люди, які мають згубну пристрасть до спиртного, 
частіше за інших хворіють на різні застудні хвороби органів дихання, 
тому що алкоголь ослаблює опірність організму. Дуже поширена 
думка про корисність алкоголю як засобу, який підвищує апетит. 
Дійсно, після вживання спиртних напоїв збільшується виділення 
шлункового соку і, в більшості випадків, покращується апетит. 
Проте, це може спостерігатися тільки спочатку, поки організм не 
перевантажений алкогольною отрутою. Системне вживання алкоголю 
призводить до того, що шлунковий сік, стимульований алкоголем, 
подразнює слизову оболонку шлунку і призводить до гастриту. 
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Водночас з розвитком гастриту, порушується функція підшлункової 
залози, що призводить до панкреатиту. Також зловживання алкоголем 
призводить до виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, до 
цирозу печінки та інших захворювань. 
Вживання і зловживання алкогольними напоями особливо 
небезпечне в дитячому та підлітковому віці, коли ще не завершилося 
формування організму, в цей період у печінці відсутній спеціальний 
фермент – алкоголь-дрідногеназа, який розщеплює етиловий спирт 
на прості нетоксичні сполуки. Ось чому вживання дитиною навіть 
незначної кількості алкоголю може призвести до дуже небезпечних 
наслідків.

Проблема наркоманії

За даними опитувань, п’ята частина молодих людей знайома з дією наркотиків. 
Але за рік кількість молоді, що вживає наркотики, зросла майже на 6%. Серед учнів 
ПТУ і студентів ВНЗ цей відсоток ще більший (8,9% і 11,5%, відповідно). Поясненням 
може бути те, що наркотики, як дороге задоволення, більш доступні забезпеченішим і 
самостійнішим (порівняно зі школярами) студентам. 

Найістотнішими причинами вживання наркотиків є цікавість, бравада, прагнення 
до незвичайних відчуттів, вплив оточення. При цьому стає очевидним, що цікавість 
підігрівається більш «досвідченими» товаришами і доповнюється власною 
самовпевненістю та наївністю початківця. Бажання випробувати незвичайні відчуття, 
спробувати щось, про що знають інші, підсилюється прагненням бути «як усі», не 
виглядати «білою вороною». Сприятливою умовою при цьому є відсутність батьківського 
контролю за життям і дозвіллям дитини. 

Вправа №9. – «Обговорення життєвих ситуацій. Скажи – «НІ»! 
Учасники об’єднуються у групи по 4-5 осіб і моделюють вільні ситуації відмови від 

сигарет, алкоголю та наркотиків (наприклад, коли хлопець запропонував дівчині вживати 
наркотики і тим самим інфікував її на ВІЛ, або дівчину в компанії постійно примушують 
палити її подруги). Такі ситуації учасники повинні придумати самостійно, тренер може 
спочатку лише надати невелику підказку. Після моделювання ситуацій – обговорення дій, 
реакцій, шляхів попередження.
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ТЕМА 5 – Репродуктивне здоров’я та профілактика ВІЛ/СНІДу

Міні-лекція 

Сьогодні більшість молоді починає вести активне статеве життя значно раніше, ніж 
люди 20-30 років тому. Наявність сексуального досвіду у віці 14-17 років визнають 25-48% 
респондентів. Серед найчастіше згаданих мотивів початку активного статевого життя, 
поряд із коханням і цікавістю, згадуються також насильство, стан алкогольного або 
наркотичного сп’яніння, наполегливість партнера39. Під впливом глобалізації культури 
та тенденцій вседозволеності ми часто забуваємо про те, що існують певні норми, поради 
та заборони, про які слід пам’ятати не тому, що це – закони, встановлені державою, а тому, 
що це – прості правила, які допоможуть уникнути суттєвих проблем.

Говорячи мовою науки, репродуктивна система – система органів людини, яка 
відповідає за її розмноження. Відповідно, за визначенням ВООЗ, репродуктивне здоров’я 
– це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто 
відсутність хвороб репродуктивної системи та її порушень. 

В умовах різкого падіння життєвого рівня населення, наша молодь намагається 
освоїти нові для себе соціальні ролі, і робить це найчастіше шляхом випробування нових, 
небезпечних переживань, ведення нездорового способу життя, що ставить під загрозу 
їхнє здоров’я в цілому, й функціонування репродуктивної системи зокрема.

Проблеми репродуктивного здоров’я часто стосуються дітей підліткового віку 
та молоді. Згідно з класифікацією ВООЗ термін «підлітки» включає осіб 10-19 років, 
«молодь» – 15-24 років, «молоді люди» – у віці між 10 та 24 роками. У підлітковому 
періоді відбувається біологічний розвиток, починаючи з пубертатного періоду до повної 
репродуктивної зрілості, а також психологічний розвиток від пізнавальних і емоційних 
типів дитячого віку до дорослої людини, і перехід від дитячого стану повної соціально-
економічної залежності до будь-якого виду відносної незалежності. 

Тому репродуктивне здоров’я молоді заслуговує на особливу увагу і спонукає до 
розгляду такої важливої медичної проблеми, як стан здоров’я, ризик вагітності, а також 
ряду соціальних, економічних та виховних аспектів, що виникають при ранніх статевих 
відносинах. І одним із першочергових завдань сучасної медицини є охорона здоров’я 
молодих дівчат – майбутніх матерів. Адже гармонійний розвиток організму дівчини у 
дитячому та підлітковому віці багато в чому визначає її наступне життя як жінки, як у 
медичному, так і в соціальному аспектах. Медична допомога, в тому числі гінекологічна 
спеціалізована служба України, організовані таким чином, щоб забезпечити не лише 
контроль за станом здоров’я дівчат на різних стадіях розвитку жіночого організму 
ще задовго до настання дітородного віку, а й популяризацію та розв’язання проблем 
з питань сексуального і репродуктивного здоров’я. В усіх обласних центрах, великих 

39 Формування здорового способу життя: активна участь молоді // За заг. ред. О. Яременка. Авт. кол.  
Н. Комарова, А. Зінченко, О. Карпенко та ін. – К.: УІСД, 2005.
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містах та районних центрах організована робота кабінетів дитячої та підліткової 
гінекології.

До факторів, що формують репродуктивну поведінку молоді, належать негативний 
вплив порнографії у багатьох інформаційних полях, у тому числі пропаганда сексуального 
насильства, значне поширення шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, 
наркоманія), страх не знайти або втратити роботу, фінансова залежність від батьків. 
Доцільність активного впливу на формування здорового способу життя молоді зумовлена 
значним поширенням ризикової поведінки серед цієї категорії населення. 

Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного в рамках виконання 
програми «Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні», українська молодь 
та підлітки неоднозначно ставляться до алкоголю. Так, більше половини (62%) дітей 
у віці 12- 14 років і понад 72% дітей і молоді у віці 15-20 років відповіли, що вживають 
алкоголь. Майже кожен п’ятий підліток почав вживати алкоголь ще у віці до 10 років. 

Наркотики, за даними цих досліджень, спробували близько 4% дітей вже у 12- 14 
років, а віком активної «дегустації» наркотиків є 15-17 років. Саме в цей період близько 
60% молодих людей спробували їх дію на собі. 

Характерно, що до вживання алкоголю та наркотиків призводить цікавість (53,0%-
63,0%). Вживання алкоголю та інших речовин, що викликають залежність, є одним із 
факторів, які зумовлюють цілий ряд серйозних та багатозатратних соціальних проблем, 
що вразили сучасне суспільство. Насильство, травматизм, жорстоке поводження з 
членами родини, ВІЛ/СНІД та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, вагітність 
у дівчат-підлітків, автомобільні аварії, депресія, бродяжництво – все це може бути 
безпосередньо пов’язане з наркологічними захворюваннями. Згідно зі статистичними 
даними ВООЗ, вживання заборонених речовин зростає в усьому світі, а наркоманія та 
алкоголізм стають дедалі молодшими. 

Серед факторів, що впливають на стан репродуктивного здоров’я, суттєве значення 
має тютюнопаління. Адже у сигаретному димі нараховується близько 2500 хімічних 
речовин. Точно не відомо, які саме з цих речовин згубно впливають на розвиток плоду. 

Однак клінічними дослідженнями доведено, що і нікотин, і чадний газ (оксид вуглецю) 
негативно впливають на основні складові репродукції особи. За даними соціологічних 
досліджень, проведених за сприяння проекту «Репродуктивне та статеве здоров’я 
підлітків в Україні», в нашій країні палить кожний другий підліток, старший 15 років. 

Важливою складовою впливу на стан репродуктивного здоров’я молоді є їх сексуальна 
активність, наслідком якої є захворюваність на ІПСШ. 

ІПСШ – це Інфекції, що Передаються Статевим Шляхом. Деякі ІПСШ можуть 
передаватись і іншим шляхом, наприклад, через кров.

У чому небезпека ІПСШ? Ці інфекції найбільш поширені серед сексуально активної 
молоді й призводять до небезпечних наслідків:

• Вони можуть мати великі серйозні наслідки для репродуктивного здоров’я: 
викликати безпліддя (як у чоловіків, так і у жінок) та рак шийки матки.

• Можуть спричинити ураження серця, головного мозку і навіть смерть.
• Їх називають воротами для ВІЛ, тому що вони збільшують ризик інфікування ВІЛ 

у декілька разів.
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Симптоми ІПСШ:

	Висипка, виразки, пухирці, бородавки навколо статевих 
органів;

	Свербіння та печія статевих органів;
	Часте сечовиділення, яке може супроводжуватись болем;
	Болі внизу живота (у жінок);
	Незвичні виділення з статевих органів;
	Підвищена температура тіла.

Слід звернути 
увагу учасників, що 
ці симптоми не є 
остаточними для 
встановлення діагнозу. 
При будь-яких ознаках 
із даного переліку 
необхідно звертатись 
до лікаря.

Знати основні симптоми ІПСШ дуже важливо. При найперших проявах або навіть 
підозрі на хворобу, необхідно звернутися до лікарів, що врятує Ваше здоров’я. Важливо 
також цікавитися станом здоров’я Вашого сексуального партнера; можливо, Ви зможете 
разом виявити проблему. При цьому головне – відверта розмова та довіра. Слід пам’ятати, 
що сексуальний контакт – максимальна близькість людей і тут не місце сорому, 
недомовкам та таємницям, які можуть уразити здоров’я одного з вас, або навіть обох.

Але першочерговим засобом уникнення хвороб, а також небажаної вагітності є 
засоби контрацепції. Основним засобом контрацепції як серед дівчат, так і серед хлопців 
вважається презерватив. Це пояснюється його універсальністю, легкістю використання, а 
також здатністю захищати від ВІЛ-інфекції. Найпоширеніші гормональні контрацептиви, 
які вживають дівчата – це ТРИ-РЕГОЛ®, НОВИНЕТ® та ПОСТИНОР®. Слід завжди пам’ятати 
про медикаментозні засоби переривання вагітності у перші дві доби після полового акту. 
Це дозволить уникнути хірургічного втручання. Найпростішим, не потребуючим ніяких 
фінансових витрат, але досить ризикованим засобом захистом від небажаної вагітності 
є переривання полового акту. Він не є найбажанішим, але краще обрати його, аніж 
сподіватися на щасливий випадок.

При статевому акті у нетверезому стані є великий ризик забути про будь-який з 
існуючих методів контрацепції, тому слід замислитися, чи варто так ризикувати заради 
сумнівної насолоди, про яку ти навряд чи згадаєш наступного дня? 

ВІЛ – Вірус Імунодефіциту Людини. Це збудник захворювання. Вірус – мікроорганізм, 
який можна побачити тільки за допомогою електронного мікроскопу. Імунодефіцит – 
неспроможність імунної системи захистити організм від будь-яких інфекцій. Особливістю 
ВІЛ є те, що цей вірус потрапляє у клітини імунної системи, розмножується там та руйнує 
ці клітини.
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Організм людини має здатність захищатись від інфекцій. Цей захист і забезпечує імунна 
система. Та є інфекція, яка не дає організму такого шансу – це ВІЛ. ВІЛ руйнує імунітет.

Стадії ВІЛ

Період вікна Безсимптомний 
період

Стадія СНІДу

Скільки триває? Від 2 тижнів до 3-6 
місяців

Від 6 місяців до 10 і 
більше років

Від 6 місяців до 2 і 
більше років

Як проявляється? Більшість людей 
не помічають, що 
інфіковані, але дехто 
може на короткий час 
занедужати

Відсутність 
симптомів або поява 
деяких з них: втрата 
ваги, надмірна втома, 
пітливість, пронос

На тлі загального 
імунодефіциту 
виникають різні 
інфекції або злоякісні 
пухлини, що 
призводять до смерті

Коли починається? Через кілька днів 
з моменту ВІЛ-
інфікування

З появи у крові 
антитіл, які 
уможливлюють 
діагностику ВІЛ

З моменту 
виникнення 
загального 
імунодефіциту

Основними моментами, про які слід завжди пам’ятати, маючи намір на сексуальний 
контакт, є:
	Загроза ВІЛ-інфекції (вірус імунодефіциту людини, що призводить до 

захворювання на СНІД);
	Загроза захворювань, що передаються статевим шляхом (ні ти, ні твій/твоя 

партнер/партнерка не можуть бути впевнені одне в одному на 100%);
	Негативний вплив алкоголю, тютюну та наркотиків на статеву систему (чи 

потрібна молодим хлопцям імпотенція?);
	Дотримання мінімальних гігієнічних вимог (душ, чиста білизна та ін.); 
	Відповідальність юнаків за збереження партнерки від небажаної вагітності;
	Наполягання партнерки на використанні презервативу навіть за умов небажання 

партнера.
СНІД – Синдром Набутого Імунного Дефіциту. СНІД – це захворювання, яке викликає ВІЛ.

Шляхи зараження
ВІЛ міститься у всіх біологічних рідинах людини (слина, сльози, піт, сеча, кров та 

лімфа, грудне молоко), але найбільша його концентрація у крові, виділеннях зі статевих 
органів та грудному молоці. Отже, з огляду на це виокремлюють три шляхи інфікування 
ВІЛ:

• Через кров.
• Незахищені статеві контакти.
• Від ВІЛ-інфікованої матері до дитини.

Вправа №10. – «Форум-театр “Вірус”»
Тренер запрошує 7 учасників. Кожному учаснику видає одну із табличок: «Людина», 

«Мікроб» – 2 шт., «Імунітет» – 3 шт., «Вірус». Тренер пояснює, що під час його розмови 
учасники повинні виконувати ті дії, про які він буде розповідати.

«Ми бачимо з Вами Людину. Задля того, щоб до неї не могли торкнутися Мікроби, її 
охороняє Імунітет. Ці охоронці не дають можливості проникнути до організму Людини. 
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Мікроби, спробуйте доторкнутися до Людини, – Імунітет не дасть Вам цього зробити. 
Але ми можемо побачити, що якщо Вірус наближається до Людини, то він спочатку 
«товаришує» із Імунітетом, та руйнує його (актори Імунітету сідають на підлогу; тренер 
чекає, поки всі три актора Імунітету не сядуть на підлогу). У цей час може прийти Мікроб 
і йому нічого не завадить проникнути до організму Людини. 

Так само поводиться і вірус імунодефіциту людини – 
ВІЛ. Він руйнує імунну систему, і тоді організм починає 
хворіти навіть на ті хвороби, на які людина взагалі 
не повинна хворіти. Все це від того, що імунітет 
зруйнований.

Під час гри не можна вживати 
слово ВІЛ. Актор Вірусу не 
повинен ідентифікувати себе 
із ВІЛ.

Вправа №11. – «Сліпий і поводир» 
Учасники об’єднуються у пари. Один із них зав’язує очі. У приміщенні розташовуються 

декілька стільців. «Поводир» має провести «сліпого» так, щоб він відчував себе легко та 
впевнено. «Поводир» не має права розмовляти. Потім учасники обмінюються ролями. 
Вправа викликає у учасників досить сильні емоції, тому важливо надати можливість 
поділитися своїми відчуттями. Матеріалом для аналізу є відповіді на наступні 
запитання:

• Як Ви відчували себе у ролі «сліпого» або «поводиря»?
• Чи вів Вас «поводир» дбайливо та впевнено?
• В якій ролі Ви почували себе впевненіше?
Основне повідомлення вправи – «поводир», на відміну від «сліпого», бачив усі стільці 

(перепони) на шляху і тому лише він міг спланувати шлях «сліпого». Так і в житті – 
людина, яка бачить можливі або потенційні перешкоди, може йти впевнено по життю.

Вправа №12. – «Ризиковано – не ризиковано»
На стіні, на протилежних сторонах кімнати, знаходяться плакати «Безпечно», 

навпроти на стіні – «Небезпечно». Тренер по черзі зачитує ситуацію, а учасники обирають 
ступінь ризику. Якщо небезпечно з погляду на зараження ВІЛ – переходять до плакату 
«Небезпечно», якщо ж безпечно – до плакату «Безпечно». На середині кімнати учасники 
не можуть залишатись. Після кожної ситуації тренер повинен повідомити правильну 
відповідь та пояснити в разі необхідності.

Ситуації:
• Користуватись туалетом у громадських місцях. (Безпечно).
• Доглядати хворого на СНІД. (Безпечно).
• Повторно використовувати презерватив. (Небезпечно).
• Спати у одному ліжку з ВІЛ-інфікованою людиною. (Безпечно).
• Спати у одному ліжку із ВІЛ-інфікованою людиною, яка страждає на енурез 

(нетримання сечі). (Безпечно, концентрація вірусу дуже незначна).
• Робити ін’єкції одноразовим шприцом, який вже використовували. 

(Небезпечно).
• Робити ін’єкції наркотичних речовин стерильним одноразовим шприцом. 

(Небезпечно). У багатьох випадках ці речовини виготовляються кустарним 
шляхом і за технологією потрібен коагулянт, якій дільці замінюють власною 
кров’ю, яка і може бути зараженою.

• Плавати у басейні. (Безпечно).
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• Обнімати ВІЛ-інфіковану людину. (Безпечно).
• Змінювати статевих партнерів. (Небезпечно).
• Користуватися однією бритвою з кимось іншим. (Небезпечно).
• Бути покусаним комаром. (Безпечно).

Вправа №13. – «Як захистити себе від ВІЛ та ІПСШ»
Учасники об’єднуються у 3 групи та готують колаж на тему «Як захистити себе 

від ІПСШ та ВІЛ». Учасники презентують свої роботи, а тренер узагальнює отриману 
інформацію.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

• підведення підсумків тренінгу (учасники по колу висловлюють власну думку 
щодо роботи тренінгу);

• виправдання (або ні) очікувань від тренінгу (учасники по колу згадують власні 
очікування й говорять про те, наскільки виправдалися ці очікування протягом 
тренінгу);

• заповнення учасниками вихідної анкети (див. додаток А);
• подяка учасникам за участь у тренінгу.
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Додаток №1

Роздаткові інформаційні матеріали  
до міні-лекції «Раціональне харчування»40

Білки – основа всіх клітин, вони є будівельним матеріалом, а також беруть участь 
в обміні речовин, у формуванні імунітету, в утворенні деяких сполук, що виконують в 
організмі складні функції. Білки, на відміну від жирів та вуглеводів, не утворюються з 
інших речовин, тобто є незамінною частиною їжі. Біологічна цінність різних видів білків 
обумовлюється їх амінокислотним складом. Із відомих нині 20 амінокислот, 8 – незамінні 
(лізин, триптофан, фенілаланін, лецитин, ізолатицин, валін, треонін, метіонін). Вони не 
синтезуються в організмі і тому повинні обов’язково надходити з їжею. 

Багатими на незамінні амінокислоти є білки тваринного походження, що містяться в 
м’ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах. Менш повноцінні білки рослинного походження – 
в крупі, бобових, хлібі, овочах. Білки тваринного походження повинні складати 55% 
загальної кількості білка в раціоні, що становить у середньому для дорослої людини 86 г 
на добу. Як нестача, так і надмір білків у їжі, негативно позначаються на здоров’ї.

Жири – мають найбільшу енергетичну цінність. Вони необхідні для нормальної 
діяльності центральної нервової системи, для кращого засвоєння білків, мінеральних 
речовин, жиророзчинних вітамінів А, D, Е. У середньому на добу людині необхідно 
102 г жирів. Добре засвоюються жири молочних продуктів, рослинні, риб’ячий, гірше 
свинячий, баранячий, яловичий жири. В раціоні людини рослинний жир повинен 
становити 30% від загального вмісту жирів. Джерелом рослинних жирів є, в основному, 
соняшникова, кукурудзяна, соєва та інші олії. Рослинні жири містять поліненасичені 
жирні кислоти, добову потребу людини в них може задовольнити 10 -15 г будь-якої олії. 
Але при термічній обробці корисні властивості олії втрачаються. Жири, синтезовані в 
організмі при надмірному надходженні вуглеводів і білків з їжею, містять лише насичені 
жирні кислоти. Надмір насичених жирних кислот часто є причиною порушення обміну 
речовин і збільшення вмісту холестерину в крові. Холестерин – «винуватець» розвитку 
атеросклерозу, що, у свою чергу, призводить до виникнення стенокардії, ішемічної хвороби 
серця, атеросклеротичного кардіосклерозу, інфаркту міокарда, інсульту. Дослідження 
свідчать, що люди з вираженими формами атеросклерозу зловживають жирами, цукром, 
продуктами високої енергетичної цінності, часто переїдають, нерегулярно харчуються.

Дослідження показали, що харчування високоенергетичною їжею, підвищене 
вживання жирів, надходження в організм великої кількості холестерину, сприяють 
виникненню онкологічних захворюваннь, розвитку раку.

Вуглеводи – значне джерело енергії, вони задовольняють 50-60% добової потреби 
організму в енергії. Головними постачальниками вуглеводів є продукти рослинного 
походження: хліб, крупи, макаронні вироби, картопля, овочі, фрукти. За хімічним складом 
вуглеводи поділяють на прості (глюкоза, фруктоза тощо) і складні (геміцелюлоза, 
крохмаль, пектини тощо). Слід пам’ятати, що 80% добової потреби людини у вуглеводах 
необхідно забезпечувати за рахунок складних вуглеводів, 20% – за рахунок простих 
легкозасвоюваних, надмір останніх у раціоні може сприяти виникненню ожиріння, 
цукрового діабету, атеросклерозу. Незасвоювані вуглеводи – грубі харчові волокна, які 
забезпечують нормальне травлення. Вони створюють відчуття ситості, запобігають 
запорам, стимулюють жовчовиділення, сприяють виведенню холестерину з організму, 
нормалізують діяльність корисної мікрофлори кишечника.

40 http://www.zdorov.com.ua/nutrition.html
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Мінеральні речовини
Кальцій – необхідний для побудови кісткової тканини. Кальцій – хімічний конкурент 

стронцію, що важливо знати при харчуванні у місцевостях з підвищеним вмістом 
радіостронцію в навколишньому середовищі. Джерелом легкозасвоюваного кальцію є 
молоко та молочні продукти. Добову потребу в кальції може задовольнити такий набір 
продуктів: 200 г хліба, 100 г гречаної крупи, 100 г сиру, 200 г молока, 1 яйце, 200 г овочів, 
200 г фруктів. 

Калій – внутрішньоклітинний елемент, регулює кислотно-основну рівновагу крові, 
активізує роботу деяких ферментів, бере участь у багатьох процесах обміну речовин, у 
передачі нервових імпульсів. Калій нормалізує тиск крові. Добова потреба в калії 2500-
5000 мг. Багато калію містить картопля, бобові, яблука, виноград. 

Залізо – кровотворний елемент, входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, деяких 
ферментів. За нестачі заліза спостерігається розвиток анемії. При цьому знижується 
стійкість організму, з’являється швидка стомлюваність, нудота, зменшується апетит, 
з’являється головний біль, серцебиття. Добова потреба – 15 мг. Важливим джерелом 
заліза, яке добре засвоюється, є печінка, нирки, телятина, а також овочі, ягоди, фрукти.  
З рослинних продуктів його засвоюється 2 -7%.

Фтор – необхідний для розвитку зубів. Бере участь в утворенні кісткових тканин, 
нормалізує фосфорно-кальцієвий обмін. За недостатнього вмісту фтору у воді виникає 
карієс, за надмірного – флюороз. Добова потреба 0,5-1 мг. Добову потребу можуть 
задовольнити 100 г печінки, 100 г оселедців. Значно менше фтору (в 10 разів) у хлібі, 
м’ясі, овочах, фруктах.

Йод – виникнення та поширення ендемічного зобу пов’язані як з дефіцитом йоду в 
навколишньому середовищі, так і з неправильним харчуванням населення: одноманітна 
їжа, недостатність у раціоні тваринних білків, надлишок жирів тваринного походження, 
а також нестача вітаміну С, каротину, вітамінів А, Е, РР, групи В (В1, В2, В6), нестача олій, 
рибних страв, овочів.

Збалансоване харчування запобігає виникненню зобу, нормалізує функцію 
щитовидної залози.

При ендемічному зобі порушується діяльність всього організму, знижується його 
стійкість до інфекційних захворювань та інших несприятливих чинників.

За нестачі йоду в організмі порушується функція щитовидної залози, вона збільшується 
в розмірах (зоб), тисне на трахею, судини. При цьому жінки страждають безпліддям, 
під час пологів підвищується ризик народження фізично і психологічно неповноцінної 
людини, збільшується дитяча смертність у зв’язку зі зменшенням опору організму 
інфекціям, у дітей спостерігається низький коефіцієнт розвитку. Добова потреба йоду 
0,15- 0,20 мг; забезпечується раціональним харчуванням з використанням багатих на 
нього морських продуктів (риба, краби, морська капуста), тваринних білків, вітамінів, 
мінеральних елементів. В ендемічних щодо зобу районах обов’язковим є забезпечення 
населення йодованою сіллю та препаратами йоду (антиструмін тощо). Добову потребу в 
йоді можуть забезпечити такі продукти: 1 куряче яйце, 100 г морської риби, 300 г овочів, 
500 мл молока. Для профілактики ендемічного зобу необхідно споживати йодовану 
кухонну сіль, яку слід зберігати у темному сухому місці, у закритому посуді.

Фосфор – входить до складу білків, кісткової тканини. Виконує важливу роль в обміні 
речовин, функції нервової тканини, м’язів, печінки, нирок. За його нестачі спостерігається 
розм’якшення кісток, за надмірного надходження – порушення засвоєння кальцію і 
виведення його з кісток. Добова потреба 1-1,5 г. Основна кількість фосфору надходить 
до організму з молоком і хлібом.
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Магній – бере участь в обміні вуглеводів, входить до складу кісток, забезпечує 
нормальну діяльність м’язів серця і його кровопостачання, регулює діяльність нервової 
системи. Магній розширює судини, стимулює рухальну функцію кишок і жовчовиділення, 
сприяє виведенню холестерину з кишечника. Надмір магнію знижує засвоєння кальцію. 
Добова потреба 300-500 мг. При нестачі магнію в організмі вагітної підвищується ризик 
народження фізично і психологічно неповноцінної дитини.

Вітаміни
Вітаміни – вкрай необхідні для організму людини поживні речовини. Вітаміни 

містяться в продуктах у незначній кількості, але їх вплив є значним для здоров’я та 
працездатності. Вони є незамінними компонентами харчування, забезпечують життєво 
необхідні процеси в організмі, беруть активну участь в обміні речовин. Достатня кількість 
вітамінів в організмі забезпечується лише надходженням їх з різноманітною їжею. Обмін 
вітамінів є взаємопов’язаним, нестача одного з них впливає на засвоєння інших.

Вітамін А (ретинол) – необхідний для нормального росту, функції зору, обміну 
речовин. Ретинол надходить до організму з продуктами тваринного походження, з 
рослинною їжею – у вигляді каротину, який у печінці перетворюється на вітамін А. 
Потреба – 1 мг на добу. Багатим на цей вітамін є жовток яєць, печінка, вершкове масло,  
а на каротин – морква, томати, абрикоси, перець, гарбуз.

Вітамін С (аскорбінова кислота) – бере участь у процесі кровотворення, сприяє 
засвоєнню в організмі інших вітамінів, білків, заліза, покращує роботу печінки, функцію 
нервової та ендокринної систем. Оптимальна потреба дорослої людини – 70 мг на добу. 
Добову потребу можуть задовольнити 200 г свіжих фруктів і ягід, 200 г салату із свіжих 
овочів, зелені, 200 г соку із свіжих овочів та фруктів.

Вітаміни групи В – В1, В2, В6 – (тіамін, рибофлавін, піридоксин) регулюють обмін 
речовин, функцію багатьох органів і систем. Потреба в них підвищується при м’язових 
навантаженнях, нервово-психічних напруженнях. За нестачі їх в організмі порушуються 
функції нервової, травної, серцево-судинної систем, уповільнюються процеси росту, 
кровотворення, знижується стійкість організму до різних хвороб. Добову потребу в цих 
вітамінах можуть забезпечити такі продукти: 500 мл молока, 100 г сиру, 200 г м’яса, 
ковбаси, 100 г риби, 200 г хліба, 25 г круп.

Вітамін Е (токофероли) – сприяє засвоєнню жирів, вітамінів А, D, бере участь в 
обміні білків, вуглеводів, впливає на функцію статевих та ендокринних залоз. Добова 
потреба дорослих 10 мг на добу, вагітних та жінок, які годують немовлят груддю – 15 мг. 
Багатими на токофероли є зернові та овочі, жирні молочні продукти, яйця, олія, горох, 
квасоля, гречана крупа, м’ясо, риба, шпинат, абрикоси. 

Вода – необхідна складова частина раціону, вона входить до складу кліток і тканин, 
бере участь у процесах, що забезпечують життєдіяльність організму; з водою видаляються 
кінцеві продукти обміну. Вода в організм надходить із продуктами (особливо багато 
її міститься у свіжих фруктах і овочах), а також у вільному стані (чай, компот, суп). 
Добова кількість рідини, що надходить в організм дітей 3-7 років, повинна бути в межах 
1,5-2 л. Потреба в рідині коливається залежно від сезону року, віку, індивідуальних 
особливостей дитини. Надлишкова кількість води не рекомендується, тому що це веде 
до перевантаження нирок і серця. 
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2.6. ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ №6 
«ПРОФОРІєНТАЦІЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ»

Мета модуля: сформувати в учасників практичні навички ефективного пошуку 
роботи та адаптації на першому робочому місці.

Структура модуля (12 год. 35 хв.)

Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

3 год.
40 хв.

Поняття 
кар’єри та її 
види

10 хв. Знайомство Стікери для кожного учасника
10 хв. Принципи роботи Фліпчарт, ватман А1, маркери
20 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, маркери
20 хв. Вправа №1 – майнд-

меппінг та презентація 
«Поняття кар’єри, її види 
та етапи розвитку»

Фліпчарт, ватман А1, маркери,  
проектор та презентація 
PowerPoint (на диску)

20 хв. Вправа №2 «Мої цілі» Роздрукований матеріал для 
учасників (у додатку)

30 хв. Вправа №3 «Мої пріори-
тети в житті»

Фотографії учасників, папір А3, 
олівці і маркери

30 хв. Вправа №4 «Знаю. Можу. 
Хочу»

Роздрукований матеріал для 
учасників (у додатку)

30 хв. Вправа №5 «Мій життє-
вий шлях»

Ватман А1 для кожного учас-
ника

30 хв. Вправа №6 «Які професії 
мені підходять?»

Роздрукований матеріал для 
учасників (у додатку)

20 хв. Вправа №7 «Тест Холлан-
да»

Роздрукований тест або тест 
онлайн (доступ в Інтернет)

1 год.
35 хв.

Техніка пошу-
ку роботи

15 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман А1, маркери
25 хв. Вправа №8 «Пошук робо-

тодавця»
Фліпчарт, ватман, маркери

20 хв. Вправа №9 «Етапи пошу-
ку роботи»

Картки, маркери, фліпчарт

20 хв. Вправа №10 «Державна 
служба зайнятості»

Маркери, фліпчарт

15 хв. Вправа №11 «Презента-
ція та обговорення  
3-х стратегій пошуку  
роботи»

Фліпчарт та ватман або проек-
тор та ноутбук
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Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

1 год. 
40 хв.

Складання ре-
зюме

15 хв. Міні-лекція Фліпчарт та ватман
15 хв. Вправа №12 «Що таке 

резюме та на що важливо 
звертати увагу при його 
оформленні?»

Фліпчарт та ватман або проек-
тор та ноутбук

30 хв. Вправа №13 «Складання 
чужого резюме»

Картки (у додатку), маркери, 
фліпчарт

30 хв. Вправа №14 «Складання 
власного резюме»

Фліпчарт, маркери, аркуші А4, 
достатня кількість ручок, роз-
друковані матеріали (у додатку) 

10 хв. Вправа №15 «Перегляд 
відео про складання 
резюме на сайті www.
rabota.ua»

Ноутбук, проектор, відео  
(на диску)

45 хв. Навички само-
презентації

15 хв. Міні-лекція Фліпчарт та ватман 
10 хв. Вправа №16 «Мотивація» Аркуші А4
20 хв. Вправа №17 «Довірена 

особа»
Фліпчарт, маркери, ватман

1 год. 
25 хв.

Співбесіда 10 хв. Міні-лекція Фліпчарт, маркери, ватман
15 хв. Вправа №18 «Підготовка 

до співбесіди з робото-
давцем»

Роздруковані матеріали для 
учасників (у додатку)

30 хв. Вправа №19 «Співбесіда» 
(робота з відео)

Ноутбук, проектор, колонки, 
відео (на диску)

30 хв. Вправа №20 «Співбесіда» Фліпчарт, ватман, маркери
1 год.
30 хв.

Адаптація на 
робочому місці

15 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман, маркери
40 хв. Вправа №21 «Креатив-

не письмо “Шкідливі 
 поради”»

Проектор, ноутбук, фліпчарт, 
аркуші А4

15 хв. Вправа №22 «Бліц-
відповідь»

20 хв. Вправа №23 «Елементи 
адаптації»

Фліпчарт, ватман, маркери

1 год. 
20 хв.

Професійна 
етика, корпо-
ративна куль-
тура

10 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман, маркери
20 хв. Вправа №24 «Корпора-

тивна культура та профе-
сійна етика»

4 столи, фліпчарт, папір, мар-
кери, ноутбук та колонки (для 
музики)

20 хв. Вправа №25 «Можу. Не 
можу. Зможу»

Роздрукований матеріал (у до-
датку)

30 хв. Вправа №26 «Дрес-код – 
малюємо комікси»

Фліпчарт, ватман, маркери

30 хв. Законодавчі ас-
пекти працев-
лаштування

10 хв. Міні-лекція Фліпчарт, ватман, маркери
20 хв. Вправа №27 «Робота з 

листами»
Картки (у додатку)

10 хв. Підведення підсумків ро-
боти, заповнення анкети

Анкета для заповнення учас-
никами (див. додаток А в кінці 
посібника)
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Підказка тренеру-початківцю (про дотримання режиму та 
санітарно-гігієнічних норм)

 У поданій структурі тренінгів не враховано час на перерви. 
Обов’язково робіть перерви тривалістю 5-10 хвилин через кожних 
45-50 хвилин роботи. Якщо тривалість тренінгу 4 години – друга 
перерва має бути 20-30 хвилин. Після великої перерви зробіть будь-
яку рухавку (див. Розділ 1). Слідкуйте за температурним режимом 
приміщення, в якому проводите тренінг, провітрюйте приміщення 
під час перерви.

ВСТУПНА ЧАСТИНА 

• повідомлення учасникам теми тренінгу;
• коротка інформація про організаторів тренінгу;
• представлення тренера й учасників (по колу);
• ознайомлення учасників із організаційними особливостями роботи на тренінгу 

(тренер повідомляє про тривалість тренінгу, перерви тощо);
• прийняття правил тренінгу. Правила записуються на листку фліпчарту і 

розташовуються на видному місці;
• збір очікувань (тренер роздає по одному кольоровому стікеру кожному учаснику і 

пропонує написати на ньому очікування від тренінгу). Це повинні бути конкретні 
очікування. Можливі різні варіанти проведення цього етапу, одним із яких є 
такий: учасники й учасниці по черзі мають сказати: «Я очікую від сьогоднішнього 
заняття...». Для цього на видному місці розміщується ватман А1 із схематичним 
зображенням дерева (але без листя) та підґрунтя. Учасники наклеюють стікери – 
«насіння», на яких записують власні очікування від тренінгу та «саджають» їх у 
родючий ґрунт – прикріплюють під деревом на ватмані.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1 – Поняття кар’єри та її види

Міні-лекція

Значні зміни, що відбулися в економіці України протягом останніх 20-ти років, 
поставили перед багатьма працівниками в більшості секторів господарства безліч 
запитань, які стосуються їх професійної підготовки і зайнятості. Серед них такі:
	Чи досить оволодіти однією спеціальністю, щоб працювати усе трудове життя?
	Як можна узгодити професію до вподоби (за покликанням) і високі заробітки?
	Чи варто прагнути до посадового зростання, якщо це суперечить особистісним 

рисам?
	Тощо…
Зазвичай відповіді на ці та інші запитання кожен шукає самостійно, вибираючи час 

на пошуки себе в роботі, узгоджуючи кар’єру та особисте життя.
Традиційно вважається, що кар’єру роблять люди, які прагнуть влади, збільшення 

можливостей, та отримання додаткових ресурсів. Саме слово «кар’єра» в нашій країні з 
певних історично-соціологічних причин довгий час мало, та частково й досі має, певне 
негативне забарвлення. 
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В сучасному розумінні кар’єра (від італ. carriera – біг, життєвий шлях, поприще, від 
лат. carrus – віз) - це суб’єктивно усвідомлені власні судження працівника про своє 
трудове майбутнє, очікувані шляхи самовираження і задоволення працею; а також 
це певне просування вперед по обраному шляху діяльності.

Навколо поняття «кар’єра» взагалі існує багато міфів (які, можливо, і призводять 
до такого частково негативного розуміння цього поняття). Наприклад, міфом №1 є 
виключно професійне розуміння кар’єри. У сучасному суспільстві дуже важливо зрозуміти 
та усвідомити, що кар’єра – це не тільки просування по службі, і що можна з повним 
правом говорити про кар’єри домогосподарок, матерів, учнів тощо. Іншими словами, 
кар’єра стосується не лише виконання робочих функцій, а й охоплює велику частину 
особистого життя і позапрофесійного спілкування. 

Міфом №2 стосовно кар’єри (у нашому персональному хіт-параді міфів) є переконання 
в тому, що кар’єра обов’язково означає неодмінний і постійний рух нагору по організаційній 
ієрархії. Насправді, є й інші типи, і напрямки руху кар’єри (наприклад, горизонтальна 
кар’єра чи так званий даун-шифтінг, тобто рух вниз по кар’єрній драбині за бажанням та 
прагненням самого працівника). Такий «нестандартний» розвиток кар’єри може сприйматися 
самим працівником абсолютно позитивно і бути для нього взірцем успішної кар’єри. 

Інакше кажучи, вищеназвані міфи «від зворотного» ще раз підтверджують, що 
кар’єра – це суб’єктивно обрані та індивідуально усвідомлені позиція і поведінка 
людини, які пов’язані з її трудовим досвідом в широкому розумінні слова протягом 
всього життя.

Корисна інформація «під олівець»
З вищеназваними аспектами також пов’язані існуючі типи кар’єри, 
а саме41:
	кар’єра внутрішньо-організаційна (працівник послідовно 

проходить усі стадії розвитку в стінах однієї організації);
	кар’єра спеціалізована (працівник проходить різні стадії 

розвитку в рамках професії й області діяльності, у якій він 
спеціалізується, – це може бути як в одній, так і в різних 
організаціях);

	кар’єра неспеціалізована (широко розвинена в Японії, де, 
підіймаючись по службових сходах, людина повинна мати 
можливість бачити компанію з різних боків, не затримуючись 
на одній посаді більше ніж на 3 роки);

	кар’єра вертикальна (підйом на більш високу ступінь 
структурної ієрархії);

	кар’єра горизонтальна (переміщення в іншу функціональну 
область діяльності або розширення чи ускладнення задач на 
колишній ступені. Тобто практично завдання міняються, але 
самого руху вгору не відбувається);

	кар’єра доцентрова (прихована) (вид кар’єри, доступний 
обмеженому колу працівників, котрі як правило, мають великі 
ділові зв’язки поза організацією);

	кар’єра східчаста (вид кар’єри, що поєднує в собі елементи 
горизонтального і вертикального видів кар’єри);

	кар’єра-блискавка (стрімке досягнення успіху, високого 
становища).

41 Лук’янихін В. О. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.
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Розуміння можливості різних типів кар’єри, з яких можна вибирати, є дуже важливим 
у роботі з молоддю стосовно працевлаштування. Адже дедалі більше людей в Україні, 
які вважають, що зробили успішну кар’єру та мають професійну підготовку із суміжних 
спеціальностей, є незадоволеними своїм життям, бо кар’єра настільки захоплює людину, що 
займає більшу частину її позаробочого часу і навіть життя. Хоча, звичайно, існують також і 
люди, для яких такий стан приносить задоволення і саморозвиток. Тож, «кесарю – кесареве».

Також, вже на початку роботи з молоддю стосовно планування кар’єри, важливо 
говорити про етапи її розвитку42,43 (Таблиця 2.6.1). Адже існують середні показники 
розвитку середньої кар’єри, які можуть дати молодим людям певний орієнтир у плані 
кар’єрних очікувань.

Таблиця 2.6.1. 
Етапи кар’єри

Тривалість вищеназваних етапів, звичайно, може варіюватися, але кожен працівник 
їх, як правило, все одно проходить. При цьому кар’єрний план можна порівняти із 
розкладом руху потягів далекого прямування: якщо з якихось причин потяг затримався 
на одній з ділянок шляху, машиніст прагне по можливості компенсувати це відставання 
прискореним рухом на інших ділянках. Іноді, зрештою, вдається повністю справитися із 
запізненням, і прибути в пункт призначення вчасно. Але головне – не збитися з курсу, 
рухатися у правильному напрямку і не опускати руки при невдачах.

Корисна інформація «під олівець»

Кожен з цих етапів також характеризується різними потребами, які 
людина воліє задовольнити в першу чергу:
	попередній етап – отримання знань, контактів та впевненості 

в майбутньому;
	етап становлення – бути (матеріально) незалежним та 

отримувати винагороду за свою працю;
	етап просування – добитися того, щоб винагорода відповідала 

власним зусиллям та компетенції, а також отримати повну 
(матеріальну та професійну) автономію;

	етап завершення і збереження – отримати підтвердження та 
повагу від інших, та передати свої знання далі.

Підказка тренеру-початківцю

Тренеру (особливо, якщо він за віком досить явно відрізняється від 
групи учасників) дуже важливо розуміти цю природну відмінність 
в мотивації, потребах та інтересах працівників на різних стадіях 
кар’єри, і, наприклад, не дивуватися тому, що «молодь хоче лише 
гроші отримувати, але все одно, за що».

42 Сотникова С. И. Управление карьерой: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА, 2001.
43 Колот А. М. Планування кар’єри як чинник мотивації. – http://slv.com.ua/book/116/7820.html 
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Маючи таке досить повне уявлення про те, що таке кар’єра, можна приступати до 
її планування. Планування кар’єри – процес визначення мети, якої співробітник хоче 
досягти у процесі професійної діяльності. Головною задачею планування і реалізації 
кар’єри є досягнення об’єднання цілей організації з інтересами окремого працівника, 
формування критеріїв просування і обґрунтованої оцінки реального кар’єрного 
потенціалу. У своїй книзі один із відомих керівників пропонує такий спосіб планування 
власної кар’єри: записати на аркуші паперу, яке становище в суспільстві Ви хотіли 
б посісти через десять років. Ті, хто впорався з цим, можуть вважати себе такими, що 
визначилися з вибором напрямку кар’єри, і їм потрібно вирішувати практичні задачі по 
досягненню мети. А у тих, хто не зумів впоратися з цим завданням, етап вибору кар’єри 
ще попереду. Але як би добре Ви не розпланували своє життя на роки уперед, неможливо 
передбачити всіх поворотів долі, життя вноситиме свої корективи, іноді даруючи радісні 
сюрпризи, а іноді завдаючи нещадного удару. Уміння пристосовуватися до обставин, що 
змінюються, – необхідна якість, без якої неможливо вижити на ринку ні підприємству, ні 
працівникові. 

Багато людей розглядають багатосценарні варіанти розвитку кар’єри, подібно до 
того, як аналітики завжди розглядають декілька варіантів економічних і демографічних 
прогнозів. Один сценарій припускає найсприятливіший розвиток подій, інший передбачає 
перешкоди і складнощі, на які природно очікувати. Сам процес роботи над такими 
планами і прогнозами є дуже цінним, оскільки готує людину до різних поворотів долі. 
Роздумуючи над різними сценаріями, людина знаходить нові рішення, будує додаткові 
лінії захисту, готує себе до відходу на наперед підготовлені позиції або обхідних маневрів. 
Це можна порівняти з командно-штабними іграми у рамках військових навчань: той, хто 
розробляє правильну стратегію і здатний до тактичного маневру, неодмінно здобуде 
перемогу.

 Яку б кар’єру не хотіла вибрати людина, вона завжди спочатку опиняється перед 
необхідністю постановки власних цілей, найважливіших мотивів і цінностей майбутньої 
професійної діяльності таких як: матеріальний інтерес, пізнавальний інтерес, надійність, 
стабільність, ризик, азарт, можливість самостійного прийняття рішень, спілкування 
тощо. 

При плануванні кар’єри людина прагне обрати професію, яка максимально відповідає 
її особливостям, уподобанням і прагненням, а також яка залишається актуальною на 
тривалий час. Для цього ми маємо визначити свої власні мотиви професійної діяльності 
(тобто, внутрішні спонукання до здійснення діяльності конкретної людини). Розрізняють 
досить багато класифікацій мотивів людської поведінки, в основі яких лежать потреби 
індивіда. Але в кожному випадку ми повинні запитати себе – чого я хочу насправді? Чому 
я, наприклад, хочу мати великий будинок: чи для того, щоб мені заздрили друзі, чи для 
того, щоб мені було зручно жити зі своїми 5 чи 6 дітьми?

Наступним фактором вибору кар’єри є адекватна самооцінка людини. Знання себе, 
своїх фізичних, психічних та моральних сил, дає можливість людині контролювати і 
регулювати свою поведінку. Самооцінка передбачає оцінку своїх здібностей, життєвих 
цілей і можливостей їх досягнення, свого місця серед інших людей. Люди із заниженою 
самооцінкою часто ставлять перед собою нижчі цілі, перебільшують значення невдач, 
потребують підтримки навколишніх, легко піддаються впливу інших. Люди із завищеною 
самооцінкою ставлять перед собою високі цілі, рівень їх домагань перевищує їх реальні 
можливості. Адекватна самооцінка особистістю своїх здібностей і можливостей 
забезпечує відповідний рівень намагань, гнучкість до поставлених цілей, усвідомлене 
ставлення до успіхів та невдач, схвалення та критики.

Іншими, не менш важливими критеріями планування кар’єри, є наступні більш 
формальні фактори (Таблиця 2.6.2), які стосуються профілю бажаного робочого 



158 Pозділ 2. Тренінгові модулі • №6 «Профорієнтація та працевлаштування»

місця.
Таблиця 2.6.2. 

Формальні фактори профілю бажаного робочого місця

1 Сектор зайнятості Державний, громадський, приватний
2 Розміщення Регіон, місто, містечко, селище, сільська місцевість
3 Розмір організацій Великі, малі, середні
4 Діяльність в організації Спеціалізація на окремих аспектах у великій організації або на 

всіх у малому бізнесі
5 Галузь господарства Промисловість, транспорт, торгівля, АПК, інше 
6 Службовий статус Рівень посади
7 Керівник чи спеціаліст Управління чи виконання безпосередньої продуктивної 

діяльності

Корисна інформація «під олівець»

	Сектор зайнятості 
У більшості розвинених країн світу переважна частина робіт 

і послуг виконуються у приватному секторі. Не претендуючи на 
вичерпність висновків, припускаємо, що таке явище пов’язане з 
особистісними установками працівників, їх готовністю до ризиків та 
відповідальності. Основна частина сучасного економічно-активного 
населення в Україні не має навичок приватного господарювання 
(на рівні технологічності), адже середнє покоління громадян 
виросло і сформувалося у другій половині ХХ ст. в умовах командно-
адміністративної економічної системи. Напевно, в цьому полягає 
одна з причин бажання людей віддати державним інституціям усю 
відповідальність за результати власної праці. 
	Територіальне розміщення 

У більшості молоді вираженим є прагнення працювати у 
великих містах. І це зрозуміло – тут більша динаміка розвитку, 
краща інфраструктура, більші можливості для самовираження та 
самореалізації. 
	Розмір організації

Цей фактор також впливає на темпи і можливості кар’єрного 
зростання. У великих установах – менші ризики, але більша 
корпоративна конкуренція і потрібно більше часу й зусиль, щоб 
досягти бажаної посади. У малих і середніх підприємствах можна 
швидше проявити себе і зробити кар’єру. 
	Діяльність в організації 

… стосується певних окремих аспектів виконання роботи 
або її розуміння та здійснення в цілому, на різних ділянках (як це 
відбувається у малому бізнесі).
	Галузь господарства 

Молодь насамперед звертає увагу на рівень оплати праці у 
певній галузі, потім на складність виконання робіт, а вже потім 
на можливості просування кар’єрними сходинками за допомогою 
батьків, родичів або знайомих.
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	Статус в організації 
Це той рівень посади, до якого прагне молода людина, на який вона може 
реально розраховувати, зважаючи на свою кваліфікацію та досвід. 
	Можливості для виконання управлінських чи виконавчих 
функцій.

Здійснюючи вибір на користь кар’єри, ми маємо визначити свої особистісні риси, які 
дають нам підстави сподіватися ефективного виконання роботи, а також свою мотивацію 
до виконання тої чи іншої професійної діяльності. Тобто, у цьому випадку, як і в модулі 
з управління часом, роботу з учасниками ми радимо почати з визначення пріоритетів, 
для чого в сучасній неформальній освіті існує ціла низка методів по самодослідженню 
особистості (наприклад, нижче описаний метод Life/Work/Planning, а також ціла низка 
вправ до цієї теми).

Корисна інформація «під олівець»

Наприклад, існує методика Life-Work-Planning44 (L/WP), яку в 
1970-х роках розробив Річард Нельсон Боллс, і яка має допомагати 
людям, у тому числі, і в пошуках роботи. Особливістю цього методу 
є те, що в центрі пошуку є сама людина та її бажання і вміння, а не 
роботодавець або ринок праці або прогнози зайнятості.
Методологія L/WP розглядає три основних питання: «Що?», «Де?» 
і «Як?». Ці питання для кожного претендента мають вирішальне 
значення, незалежно від будь-яких інших факторів (таких як вік, 
стать, рівень освіти, релігії або зовнішній вигляд). 
	У блоці «Що?» на основі персональної біографії ми розглядаємо 

наші власні вміння та потенціали. Це не стільки питання: «Що я 
можу робити краще за інших?», а скоріше питання «Що я можу 
робити добре та з радістю це роблю?»

	У блоці «Де?» ми ставимо питання про краще середовище 
для самореалізації. В якій галузі Ви хочете працювати? Якими 
повинні бути колеги? Якою має бути філософія компанії? Таким 
чином, ми розробляємо дуже специфічний профіль для компанії, 
що дозволяє нам точніше аналізувати ринок праці. 

	«Як?» відповідає на третє питання: «Як я можу отримати таку 
роботу? Як мені зробити такий аналіз ринку праці, щоб знайти 
фірми, які дійсно потребують мене такого, який я є (або яким я 
хочу стати)?»

Крім того, у виборі професії та місця роботи також можуть значно допомогти 
співбесіди із консультантами та тести на професійну орієнтацію45. Використання 
таких текстів безпосередньо з нашою цільовою групою не є пріоритетним, бо наші 
учасники вже, як правило, обрали собі спеціальність та навчаються за нею. Крім того, 
низка тестів на профорієнтацію вже мала була бути проведена з молоддю за державною 
навчальною програмою в школах та інтернатах. Так, у 8-9 класах учні проходять тест 
професійної орієнтації Клімова (людина-природа, людина-техніка, людина-людина, 
людина-знакова система, людина-художній образ), який дозволяє приблизно окреслити 
коло бажаних спеціальностей. Але, як свідчить практика, у шкільному віці діти надають 

44 http://www.lifeworkplanning.de/
45 «Портал професійного консультування» (http://profi.org.ua/) або «Профорієнтація – зроби свідомий вибір» (http://
prof.osvita.org.ua/).
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великого значення самовираженню, тому часто потрапляють у групу «людина-художній 
образ». Також у школі, але вже в 10-11 класах школярі проходять тест Артмауера, який 
показує, до якого виду діяльності схильна людина; проводиться перевірка соціального 
інтелекту – як людина адаптується в новому середовищі, чи буде вона успішною в 
соціумі. Крім того, існує і досить популярний тест Холланда, згідно якому людей можна 
поділити на шість типів, що відповідають шістьом видам діяльності. Цей тест виходить 
з розуміння того, що якби люди прагнули до тих видів діяльності, що відповідають їх 
типам особистості, то вони могли б зробити усвідомлений вибір своєї кар’єри. Саме цей 
тест ми факультативно пропонуємо для проходження в рамках цього модулю.

Окрім шкіл, молодим людям з вибором професії можуть допомогти і в районних 
центрах зайнятості. Для цього достатньо заздалегідь записатися на прийом до спеціаліста 
по телефону – і у школяра з’являється можливість пройти в Центрі комп’ютерну 
діагностику. Процедура займає трохи більше години і виявляє тип темпераменту, що 
рекомендований певній сфері діяльності, визначає відповідні професії. Крім того, у 
міському центрі зайнятості (як і в районних) можна пройти і експрес-тестування, яке 
займе близько 15 хвилин.

Корисна інформація «під олівець»

Дуже рекомендується індивідуальна робота молоді з низкою сайтів, 
присвячених професійній орієнтації, які пропонують цілу низку 
цікавої інформації, а також тестів, які можна пройти в режимі 
онлайн. Прикладами таких сайтів є:
	Портал професійного консультування – http://profi.org.ua/
	Профорієнтація – зроби свідомий вибір – http://prof.osvita.org.ua/

Таким чином, сучасна психологія, педагогіка та дидактика пропонують цілу низку 
інструментів та підходів як для планування майбутнього загалом, так і для планування 
кар’єри конкретної людини. Іноді буває нелегко зорієнтуватися в такому різноманітті, тому 
ми в практичному блоці пропонуємо досить обмежену вибірку окремих вправ на цю тему.

Вправа №1. – Майнд-меппінг та презентація «Поняття кар’єри, її види та етапи розвитку» 
1. Тренер роздає учасникам по 3 невеличкі аркуші паперу та просить написати на 

них перші 3 асоціації до слова «кар’єра» (по слову або словосполученню на аркуш). 
Потім учасники підходять до фліпчарта, презентують та коментують свої слова, а 
тренер намагається паралельно розміщувати їх на фліпчарті за темами (робити 
«кластери»). Коли всі учасники презентують свої слова, тренер підсумовує, 
обмальовує окремі кластери маркером та дає їм назви. Можливими кластерами в 
такій вправі можуть бути: «матеріальне забезпечення», «самореалізація», «стрес», 
«положення в суспільстві, повага», «кар’єризм», «професіоналізм та компетентність». 
В залежності від групи, окремі кластери можуть мати лише декілька або дуже 
багато аркушів учасників; наш досвід показує, що «найпопулярнішими» є теми 
матеріального забезпечення, іміджу в суспільстві та самореалізації.

Підказка тренеру-початківцю

Майнд-меппінг (або асоціативна карта, карта розуму чи інтелект-
карта) – це метод, близький до мозкового штурму, або його різновид; 
використовується для генерування, відображення, структурування 
та класифікації ідей, а також в якості допоміжного засобу під 
час навчання, розв’язання проблем, прийняття рішень тощо. 
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Карти розуму подібні до семантичних мереж або когнітивних карт, 
але без формальних обмежень на типи можливих зв’язків. У рамках 
майнд-меппінгу елементи розташовуються відповідно до їхньої 
важливості в інтуїтивному порядку і організовуються в групи, гілки, 
або окремі площини.
Кластер – розміщення записів за розділами.
У цьому випадку майнд-меппінг має за ціль актуалізувати фонові 
знання та уявлення учасників про тему, а також активізувати та 
зацікавити їх для подальшої роботи.

2. Потім тренер робить презентацію на тему «Поняття кар’єри, її види та етапи» 
(на фліпчарті або на ноутбуці). При цьому тренер намагається якомога частіше 
прив’язуватися до того, що було сказано учасниками протягом майнд-меппінгу, 
та, таким чином, коментувати теорію через фонові знання учасників.

Підказка тренеру-початківцю

Вправи №2, №3, №4, №5 та №6 у поданому модулі мають дуже 
схожі цілі та частково схожий зміст, тому ми радимо обирати для 
Вашого тренінгу одну-дві з них. Однак за наявності часу та бажання 
учасників працювати над темою планування власного майбутнього, 
можна також зробити більше вправ або всі з них.

Вправа №2. – «Мої цілі»
1. Учасникам пропонується протягом 5-10 хвилин самостійно заповнити таблицю 

«Мої цілі» (Таблиця 2.6.3 також надана в додатку до цього модулю для копіювання 
та роздачі учасникам).

Таблиця 2.6.3. 
Мої цілі

Я хочу отримати для себе …

Сьогодні Через 1 рік Через три роки Через п’ять років Через 10 років

2. Після заповнення таблиці учасники за бажанням презентують свої поставлені цілі – 
те, що вони хочуть отримати протягом певного проміжку часу. Тренер активно 
підтримує та заохочує учасників до вільного висловлювання власних думок.
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Вправа №3. – «Мої пріоритети в житті» (life-work-planning) 
Матеріал: фотографії учасників (мають принести з собою чорно-білі копії або 

намалювати), папір А3, олівці і маркери. В ідеальному випадку – можливість поставити 
на ноутбуці спокійну музику.

1. Учасники беруть своє фото (чорно-білу копію на ксероксі) та наклеюють його 
всередині аркушу паперу А3. Фото обмальовується 4 колами (так, щоб було 3 
місця, де писати).

2. Що Ви вмієте? (5-10 хвилин). В першому колі учасники мають написати свої 
особливості та вміння (персональні, професійні, соціальні і т. д.), які для них 
важливі (дивись теоретичний матеріал до цієї теми). В кімнаті має бути тиша, 
і учасники мають сидіти там, де їм зручно, і де ніхто не зазиратиме в їх аркуш. 
Тренер попереджає учасників, що вони не мають здавати або презентувати аркуші 
(зміст буде за бажанням обговорюватися в групі, але учасники роблять ці аркуші 
тільки для себе).

3. Де Ви це вже використовуєте? Де Ви хочете це використовувати? (5-10 хвилин). В 
другому колі учасники пишуть, яким чином вони вже використовували ці вміння, 
чого досягли (можна маркувати стрілочками з першого кола). Це можуть бути 
досягнення в навчанні, роботі або спілкуванні з оточуючими; навіть на перший 
погляд, незначні досягнення є дуже важливими. Учасники також відповідають 
на питання, де вони б хотіли використовувати свої вміння – що це має бути за 
організація, якого розміру, з якими колегами, в якому місті тощо.

4. Як цього досягти? (5-10 хвилин) В третьому колі учасники пишуть, яким чином 
можна досягти того, щоб використовувати свої вміння з першого кола в місцях 
або організаціях з другого кола. Що (конкретно) для цього необхідно? Коли і як 
можу це зробити або почати над цим працювати? На останньому етапі учасники 
підкреслюють те з написаного, що можна реалізувати у найближчий час.

5. На зворотному боці аркуша учасники мають виписати найважливіші моменти з 
того, що вони зрозуміли, свої плани на майбутнє.

6. Рефлексія та вільний обмін у пленумі.

Вправа №4. – «Знаю. Можу. Хочу» 
Матеріал: роздрукований матеріал для учасників.
1. Учасники протягом 10-15 хвилин заповнюють таблицю «Знаю. Можу. Хочу» 

(Таблиця 2.6.4 наведена також у зручному для копіювання вигляді в додатках до 
цього модуля). Обов’язковим є послідовність заповнення граф: знаю, можу, а потім 
хочу (перенесення інформації з таблиці «Мої цілі»).
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Таблиця 2.6.4. 
Знаю. Можу. Хочу

2. Тренер пропонує учасникам протягом 5-10 хвилин самостійно провести аналіз 
між тим, що вони знають (якими знаннями і в якій галузі вони краще всього 
володіють), що вони можуть (якими практичними навичками вони володіють) і 
що вони дійсно бажають отримати в житті.

3. Вільний обмін результатами власного самоаналізу в пленумі (приблизно  
10 хвилин).

Вправа №5. – «Мій життєвий шлях» 
1. Кожен учасник отримує ватман А1. Учасникам пропонується протягом 15 хвилин 

підготувати презентацію на тему «Мій життєвий шлях». Обов’язкові елементи: 
«знаю», «можу», «хочу», «мені потрібно», «я зроблю сьогодні», «я зроблю протягом 
1 року». Необхідно зробити наголос на мінімальному використанні слів та 
максимальному використанні малюнків.

2. Після виконання роботи учасники презентують роботи й пояснюють зміст. 
Кожному учаснику надається 1 хвилина на презентацію.

3. Заключна коротка рефлексія та обмін враженнями у пленумі.

Вправа №6. – «Які професії мені підходять?» 
1. Тренер актуалізує питання: «Існує безліч професій, і як зробити правильний 

вибір? Для цього спочатку треба розібратися, чим одна професія відрізняється 
від іншої, навчитися добре орієнтуватися в них».

2. Тренер об’єднує учасників у пари за будь-яким принципом. Тренер пропонує 
учасникам протягом 10-15 хвилин заповнити Таблицю 2.6.5 (додається також 
у додатку до цього модуля у зручному для копіювання вигляді) та написати у 
чому, на думку учасників, полягає сутність праці людей, які здобули ту чи іншу 
професію, та де, на яких підприємствах, організаціях у їхньому районі (місті) 
можна працевлаштуватися за цими професіями. У першому стовпчику таблиці 
учасники можуть, за бажанням, намалювати працівника або символ чи знаряддя 
праці відповідної професії. Для цього можна пригадати, які професії мають ваші 
родичі, знайомі.
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Таблиця 2.6.5. 
Таблиця професій

3. Короткий обмін та рефлексія в пленумі.

Підказка тренеру-початківцю

Звичайно, Ви як тренер, в залежності від складу та інтересів 
цільової групи, можете на свій розсуд міняти список професій у 
вищенаведеній вправі.

Вправа №7. – «Тест Холланда» 
1. Учасникам пропонується самостійно пройти тест на професійну орієнтацію за 

Холландом.
2.  Короткий обмін враженнями та рефлексія в пленумі.

Підказка тренеру-початківцю

Тест Холланда в його різних модифікаціях, як і багато інших тестів 
на профорієнтацію, можна також швидко пройти в режимі онлайн. 
Тому, якщо в тренінговому приміщенні є вихід в Інтернет та достатня 
кількість комп’ютерів, можна запропонувати учасникам пройти 
текст по одному з нижче перерахованих лінків:

• http://www.exist.h1.ru/cgi-bin/opros.cgi
• http://www.jobs.ua/tests/holland/go/
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ТЕМА 2 – Техніка пошуку роботи 

Міні-лекція

Сьогодні пошук роботи – справа нелегка й не завжди приносить очікуваний результат. 
Багато хто залишається безробітним не тому, що для нього немає відповідної роботи чи 
вільного робочого місця, а тому, що не знає, як шукати роботу. Треба зрозуміти, що пошук 
роботи – це також робота, причому дуже важка. Але знаючи всі її тонкощі, Ви зможете 
підібрати саме ту роботу, яка Вам до душі та від якої Ви отримуватимете задоволення.

Корисна інформація «під олівець»

Покрокова інструкція пошуку роботи46:
1 крок: Постановка мети
2 крок: Дослідження ринку праці та його потреб (для дослідження 
ринку праці використовуйте спеціалізовані журнали, каталоги 
підприємств, Інтернет, телебачення, а також інформацію з Вашого 
навчального закладу) 
3 крок: Прямі контакти (спілкуйтеся з людьми, які працюють у тій 
області, яка Вам цікава; відвідуйте ярмарки вакансій, дні кар’єри; 
спеціалізовані виставки; екскурсії на підприємства і т. п.)
4 крок: Пошук вакансій (здійснюйте пошук вакансій через 
інформацію в пресі, центри зайнятості та кадрові агентства (але 
остерігайтеся інформаційних агентств!), а також шляхом особистого 
звернення до менеджерів з персоналу) 
5 крок: Отримання запрошення на співбесіду (у ході розмови 
по телефону з роботодавцем домовтеся про точну дату співбесіди, 
час, запишіть точну адресу підприємства, телефон та прізвище 
інтерв’юера)

Особливо важливими є кроки 3 та 4, тобто робота з джерелами інформації про вакансії 
(Таблиця 2.6.6). Детальніше про них можна дізнатися з таблиці, яку наведено нижче.

Таблиця 2.6.6. 
Джерела інформації про вакансії

46 Лисенко Л., Максимов Б. Ринок праці: Техніка пошуку роботи. – К.: «Професіонал» – 2004 – 320 с.
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Особливо важливим джерелом інформації про пошук роботи для нашої цільової групи 
є Державна служба зайнятості.

Корисна інформація «під олівець»

До Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні 
можуть звертатися всі громадяни, які бажають працювати, змінити 
місце роботи чи працевлаштуватися за сумісництвом. Якщо особа не 
працює та зареєстрована як безробітна, вона через службу зайнятості 
отримує допомогу з безробіття; таких безробітних громадян 
працівники служби зайнятості можуть за їхньої згоди направити на 
безкоштовні курси з перепідготовки. Повну інформацію про послуги 
Державної служби зайнятості Ви можете отримати за телефоном:  
0-800-5050-600 (дзвінки із стаціонарних телефонів безкоштовні). 
Всі послуги служби є безкоштовними.
У кожному центрі зайнятості створено функціональні сектори:
	довідково-інформаційний; 
	самостійного пошуку вакансій;
	профiнформацiйний; 
	реєстрацiйно-приймальний; 
	активної підтримки безробітних.

«Що робити, щоб лисиці і яструби перестали нас кривдити?» – 
запитали миші у мудрого пугача у відомому анекдоті. 

«Вам треба перетворитися на їжачків», – порадив пугач, 
який був не тактиком, а стратегом. 

Для того, щоб знайти роботу, треба змінити або уявлення про себе, або спосіб пошуку 
роботи. Річ у тому, що зараз просто розсилати резюме і чекати, коли на них дадуть відповідь, 
– неефективно. Так роблять всі, і «всіх» досить багато. Конкурс на одну вакантну посаду, 
заявлену на сайтах, в столиці України складає мінімум п’ять осіб на місце, а в регіонах 
досягає деколи 80. Тому, щоб знайти свою вакансію, доведеться докласти зусиль. 

Існують три цілком успішні стратегії не просто пошуку роботи, а пошуку роботи 
своєї мрії. Для реалізації цих стратегій претенденту необхідно зрозуміти, що процес 
заповнення вакансії ведеться з двох боків: з його боку і з боку працедавця, який хоче 
знайти відповідну людину для виконання якоїсь роботи. І методи у претендента, і 
працедавця прямо протилежні. Для того, щоб швидше знайти нове місце, треба навчитися 
мислити так, як працедавець. Ось декілька методів заповнення вакансій (Таблиця 2.6.7) 
у порядку зменшення частоти їх використання працедавцями.
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Таблиця 2.6.7. 
Методи заповнення вакансій

Типовий претендент діє з точністю до навпаки, і зустрічається він з працедавцем у 
кращому разі в агентстві, адже до публікації оголошень сьогодні рідко хто з працедавців 
доходить. А претенденти саме з них і починають, і на них закінчують. Тому існує три 
стратегії пошуку роботи з метою «зустрітися» з роботодавцем.

Корисна інформація «під олівець»

Стратегія 1. «Навпаки». Опинитися там, де працедавець шукатиме 
співробітників (наприклад, потрапити в організацію, що цікавить, як 
консультант, на півставки або будь-яким іншим чином, щоб згодом 
стати повноцінним співробітником). 
Стратегія 2. «Пошук прихованого». Далеко не всі вакансії з’являються 
в Інтернеті або в оголошеннях рекрутингових агенцій. Щоб знайти 
«приховані» вакансії, треба скласти список бажаних компаній, знайти 
e-mail відділу персоналу і відправити резюме. Часто зустрічаються 
ситуації, коли компанія не заявляє відкрито про наявність вакансії, 
але пошук ведеться, і якраз у такому разі відправлене резюме не буде 
зайвим.
Стратегія 3. «Жителі Мережі». Майже всі працедавці (це стосується 
інтелектуальних сфер) перед прийомом співробітника вводять на 
пошуковому сайті його ім’я і прізвище і дивляться, що він із себе вдає. 
Цим потрібно користуватися – потрібно створити свій образ в мережі. 
Найпростіший і доступніший всім спосіб – це реєстрація в соціальних 
мережах, причому, бажано, в професійних. Для того, щоб створити в 
мережі особливо вдалий імідж, дуже ефективним може бути професійний 
блог – там потенційні працедавці зможуть виявити, наскільки ерудованою 
і творчою особою є їх потенційний майбутній співробітник.

• Економиться час на пошук і відбір, менше сюрпризів. 
Рекомендація: потрапити в організацію, що цікавить, як 
консультант, на півставки або будь-яким іншим чином, щоб 
згодом стати повноцінним співробітником.

• Тобто беруть людину, що вже добре себе зарекомендувала, 
чия кваліфікація може бути підтверджена. Рекомендація: 
знайти того, хто пов’язаний з іміджем компанії або людиною, 
яка ухвалює рішення в потрібній компанії.

• Рекомендація: регулярно переглядати сайти з вакансіями 
роботи та скласти власний рейтинг цих ресурсів.

• Рекомендація: навчитись складати професійні резюме.

• Рекомендація: поспілкуватись із друзями та знайомими, які 
влаштувались на роботу за допомогою агентств та послухати 
їх поради.
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Вправа №8. – «Пошук роботодавця» 
1. Тренер об’єднує учасників у 3 команди, кожна з яких протягом 15 хвилин має 

обговорити нижче наведені питання та підготувати спільну групову презентацію 
результатів:
	Як Ви вважаєте, як треба шукати роботу? Чи всі способи є однаково 

ефективними?
	Чого треба остерігатися під час пошуку роботи?

2. Обмін у пленумі, коротка рефлексія.

Вправа №9. – «Етапи пошуку роботи» 
1. Учасники об’єднуються тренером у 5 груп. Кожна з груп отримує 5 карток, 

одна з яких маркована червоним. Картки: «Постановка мети», «Аналіз ринку 
праці», «Використання прямих контактів», «Пошук вакансій», «Запрошення на 
співбесіду».

2. Учасники отримують завдання розмістити ці картки у хронологічному порядку 
(як треба шукати роботу) та у формі однієї чи декількох сценок, або в усній формі 
детально пояснити той етап пошуку роботи, який маркований червоним. Час на 
підготовку завдання – 5 хвилин.

3. Учасники в пленумі розставляють картки в потрібному порядку та показують 
сценки чи коментують свої помічені червоним картки. 

Вправа №10. – «Державна служба зайнятості» 
1. Учасники спільно з тренером заповнюють Таблицю 2.6.8 та обговорюють її.

Таблиця 2.6.8. 

Перелік послуг, які надає Державний 
центр зайнятості

Переваги працевлаштування за допомогою 
Державного центра зайнятості

	 …..
	 …..
	 …..

	 ….
	 ….
	 ….

Вправа №11. – «Презентація та обговорення 3-х стратегій пошуку роботи» 
Тренер презентує учасникам 3 стратегії пошуку роботи і обговорює їх ефективність 

з учасниками.

ТЕМА 3 – Складання резюме 
Міні-лекція

Резюме – це те, що зазвичай передує зустрічі з роботодавцем, своєрідна візитна картка, 
на підставі якої роботодавець робить висновок, чи варто зустрічатися з її власником. Резюме 
забезпечує заочне знайомство роботодавця із претендентом на робоче місце, формує перше 
враження про Вас, і важливо, щоб це враження було якнайкращим. Резюме – це своєрідний 
рекламний документ, як будь-яка реклама, воно не може бути дуже детальним і великим 
за обсягом. Резюме має так вплинути на роботодавця, щоб він запросив Вас на співбесіду. 
Пам’ятайте, у конкурентній боротьбі за гарну роботу перемагають не тільки більш 
кваліфіковані та сумлінні працівники, а й ті, які змогли добре розкрити свої переваги. 

Резюме зазвичай має певну структуру, до якої кожний роботодавець встиг «звикнути», 
тому відступати від неї не варто. Проте слід враховувати, що для молодої людини деякі 
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пункти з наведеної структури резюме можуть бути неприйнятними, оскільки в неї ще 
немає великого трудового і життєвого досвіду.

Корисна інформація «під олівець»

Резюме має структуру звичайного літературного твору.
Зав’язка 
Не робіть розповсюдженої помилки і не пишіть на початку слово 
«Резюме», бо починати потрібно з посади, на яку Ви претендуєте. 
Якщо Ви адресуєте своє резюме декільком потенційним 
роботодавцям, коректуйте його в кожному конкретному випадку 
«під вакансію». Не радимо зазначати відразу кілька різнопланових 
посад типу: «Оператор машинного доїння, ведучий собаківник, 
дизайнер по шторах». Універсальний фахівець завжди може 
назвати дві-три «номінації», але суміжні, наприклад: «Фахівець з PR, 
копірайтер».
Додатковий штрих: якщо Ви точно знаєте, хто буде читати Ваше 
резюме, у лівому верхньому куті напишіть: «Увазі пана (пані) N.», 
«Увазі керівника відділу по роботі з персоналом». 
А далі треба писати прізвище, ім’я, по батькові, вік, адресу і телефон. 
Кульмінація 
Кульмінаційний блок резюме – освіта і досвід роботи. Чітко укажіть 
факультет і спеціальність, за якою Ви одержали диплом. Якщо Ви 
навчалися на курсах, брали участь у семінарах, що мають відношення 
до посади, на яку Ви претендуєте, не забудьте згадати і про це. 
Графа «досвід роботи», безумовно, – найважливіший пункт резюме. 
У зворотному хронологічному порядку вкажіть усі місця, де Ви 
працювали, чітко називаючи посаду і коло Ваших обов’язків. 
Розв’язка 
У розділі «додаткова інформація» зазначте Ваш рівень знання іно-
земної мови, а також комп’ютерних програм і Інтернету. Якщо у Вас 
є права водія або Ви служили в армії чи закінчили військову  кафедру 
у ВНЗ, також не забудьте про них написати. Також запишіть особисті 
якості, але це мають бути саме ті якості, які є важливими саме для 
обраної Вами вакансії. 
Важливим є запитання, чи варто писати в CV суму зарплати, на яку 
Ви претендуєте. На це питання немає однозначної відповіді. Якщо 
Ваше резюме – реакція на визначену вакансію, у якій була зазначена 
зарплата, то можна цю суму і написати. А от у резюме, посланому 
безпосередньо роботодавцеві, про гроші краще не писати і відкласти 
це питання до співбесіди.

Важко скласти резюме, яке можна було б використовувати в усіх випадках. Тому 
кожного разу треба складати ситуативне резюме, в якому треба підкреслювати обставини 
(виробничий досвід, риси характеру, хобі тощо), необхідні саме на відповідній посаді. 

Резюме рекомендується надсилати разом із супроводжувальним або мотиваційним 
листом, у якому треба пояснити, чому Ви звертаєтесь саме на це підприємство. При цьому 
такий лист може бути зовсім різних розмірів – від лаконічного листа в діловому стилі з 
коротким зазначенням того, що Ви разом з цим листом надсилаєте резюме на заміщення 
певної вакансії (вказати якої), або ж розширений варіант, в якому аплікант на робоче 
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місце окремим абзацом може стисло перерахувати свій основний досвід та компетенції, 
важливі саме для поданої вакансії. Таким чином, функцією супроводжувального або 
мотиваційного листа є, по-перше, сприяти тому, щоб потенційний роботодавець дійсно 
відкрив прикріплений файл (чого він у випадку з анонімним пустим листом від незнайомої 
особи може обґрунтовано і не зробити), та, по-друге, вже перед представленням резюме, 
зробити стислу «рекламу» себе як робітника у своїх основних та найсильніших сторонах. 
Крім того, варто пам’ятати, що посилати «голе» резюме без додаткових коментарів та 
навіть без привітання в супроводжувальному листі вважається просто неввічливим та 
ознакою поганого ділового тону. 

Корисна інформація «під олівець»

Мотиваційний лист (cover letter, CL) – це короткий діловий 
документ (200-250 слів), що доповнює резюме при влаштуванні на 
роботу.
В навчальних цілях (при подачі заявки на стипендію, грант і т. п.), 
мотиваційний лист носить назву statement of purpose та пишеться 
дещо по-іншому. Мотиваційний лист має наступну структуру: він 
повинен починатися з Вашої контактної інформації (спочатку Ваше 
ім’я, далі адреса, номер телефону, e-mail) у верхньому правому куті. Під 
цим, вирівняне по лівому краю – ім’я, посада та організація людини, 
якій адресований даний лист. Варто дізнатися ім’я людини, що буде 
його читати, та звертатися безпосередньо до нього/неї у листі по імені. 
З правого боку вкажіть дату написання. Після привітання вкажіть 
стосовно якої вакансії Ви звертаєтеся (можливо, на цьому підприємстві 
їх наразі відкрито декілька чи навіть декілька десятків) та зазначте, що 
резюме додається. Після того окремим абзацом в декількох реченнях 
стисло опишіть свій досвід та компетенції, які особливо важливі для 
поданої вакансії. В останньому абзаці прийнято зазначати надію на 
можливість персонально представитися роботодавцю на співбесіді, та 
подяку. І не забудьте підписатися – відсутність підпису (навіть, якщо 
Ваше ім’я висвічується при отриманні електронного листа) є ознакою 
дуже поганого ділового тону.

За форматом текст і зовнішнє оформлення резюме мають бути такими, щоб його 
читання було максимально зручним. Не слід використовувати незрозумілі скорочення і 
довгі фрази. Друкувати цей документ слід на гарному папері, красивим і, по можливості, 
крупним шрифтом – у комп’ютерному наборі MS Word, розмір 14, інтервал 1–1,5. Треба 
виділити необхідні заголовки та гарно розмістити текст. Не слід використовувати 
різні шрифти (окрім заголовків), малюнки, рамки, будь-яке зайве оформлення. Стиль 
оформлення та мова резюме повинні бути максимально діловими.

Достатньо велика кількість шаблонів скла-
дання резюме на всі випадки знаходиться в 
меню «Створити» Microsoft Word.
Це досить зручний інструментарій, яким варто 
завжди користуватись під час складання 
резюме.
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Існує низка типових помилок, які допускають кандидати на відкриті вакансії, 
складаючи резюме. Дуже важливо звернути увагу учасників саме на ці аспекти.

Корисна інформація «під олівець»

Рейтинг типових помилок при складанні резюме:
1. Граматичні і друкарські помилки. Практика показує, що наяв-
ність граматичних помилок практично не пов’язана з працездатністю 
і організаторськими якостями кандидата. Але, виходячи з їх 
наявності, складається перше враження про претендента. Якщо воно 
негативне, можливості справити друге враження може і не бути. 
2. Незрозумілий стиль викладу. Резюме може бути написане без 
граматичних помилок, але такою дивною мовою, що зрозуміти суть 
навіть з третього разу складно. Зрозуміло, що три рази резюме ніхто 
читати не буде, і воно тут же відправиться у сміттєву корзину. 
3. Безглузда мета. В рубриці «Мета» досить вказати, на яку вакансію 
Ви претендуєте. Якщо певних побажань немає, краще не писати 
нічого. 
4. Відсутність даних. Практика працедавців і рекрутерів показує, 
що претендент може «забути» вказати в резюме абсолютно 
все: адресу, телефон, досвід роботи, вік, освіту і навіть власне 
прізвище.
5. Зайві подробиці. Нерідко претендент вдається до іншої крайності, 
і тоді його резюме рясніє подробицями всього пройденого життєвого 
шляху. У день приходять десятки, а то і сотні резюме, і зазвичай 
фахівець не вивчає кожне з них ретельно, а читає «по діагоналі», 
вихоплюючи ключові слова.

Вправа №12. – Презентація «Що таке «резюме» та на що важливо звертати увагу 
при його оформленні?» 

За допомогою фліпчарта або за допомогою проектора тренер презентує поняття 
«резюме» та його основні властивості, паралельно задаючи питання та обговорюючи це 
з групою.

Вправа №13. – «Складання чужого резюме» 
1. Учасники об’єднуються у 4 групи та отримують інформацію на картках. За цією 

інформацією учасники мають за 15 хвилин скласти резюме. Зміст картки (див. у 
додатку до цієї вправи).

2. Учасники презентують свої резюме. Тренер коментує. 

Вправа №14. – «Складання власного резюме» 
1. Тренер пропонує учасникам протягом 15 хвилин скласти на аркуші А4 особисте 

резюме, користуючись запропонованою схемою нижче (Таблиця 2.6.9 у зручному 
для копіювання вигляді є у додатку до цього модуля). Складаючи резюме, учасники 
мають поставити себе на місце роботодавця, який буде його читати. 
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Таблиця 2.6.9. 
Зразок складання резюме

Прізвище, ім’я, по 
батькові
Загальна інформація Домашня адреса, телефон, електронна адреса
Бажана вакансія
Освіта Назва навчального закладу, роки навчання, факультет, 

спеціальність
Досвід роботи Подається у зворотному хронологічному порядку із зазначенням 

дат, місць роботи, посад, основних функцій та досягнень
Громадська 
діяльність

Волонтерська діяльність, членство у громадських організаціях 
тощо

Додаткова 
інформація

Досвід роботи на комп’ютері із зазначенням програмних засобів, 
знання іноземних мов тощо. За необхідності: посвідчення водія.

Дата та підпис

2. Учасники обмінюються резюме та аналізують їх, роблячи помітки червоною 
ручкою. Після чого резюме повертаються власникові. 

3. Слідує обмін думками та обговорення в пленумі. Рекомендується звернути 
особливу увагу на типові помилки при складанні резюме.

Вправа №15. – «Перегляд відео про складання резюме на сайті www.rabota.ua» (на 
диску)

ТЕМА 4 – Навички самопрезентації 

Міні-лекція

Самопрезентація – це процес, за допомогою якого людина намагається сформувати 
у інших людей враження про самого себе.

Успіх самопрезентації47 залежить від уміння представити себе іншим людям, 
привернути до себе увагу, актуалізувати інтерес людей до своїх якостей (Таблиця 
2.6.10). 

Самопрезентація є невід’ємною частиною людської натури. Чому ж люди повинні 
свідомо займатися самопрезентаціями? Виділяють кілька основних причин. Люди 
займаються самопрезентацією, тому що вона дозволяє:
	Отримувати від інших людей потрібні ресурси (матеріальні, інформаційні, 

емоційні та інші). Людина, яка вміє подати себе, легше за інших влаштується на 
роботу, сподобається чоловікові або жінці, знайде спільну мову з керівником і т. д.

	Конструювати образ власного Я. Образ себе залежить не тільки від наших 
власних переконань, але також і від того, як, на нашу думку, нас бачать інші. Якщо 
оточуючі сміються над Вашими жартами, це буде формувати у Вас уявлення, що 
Ви – людина дотепна, незважаючи на те, що самі Ви в цьому не впевнені. Якщо про 
Вас говорять як про людину компетентну й знаючу, – з часом Ви самі повірите в 
це. Хочете бути – вмійте здаватися (веселим, рішучим, винахідливим і т. д.).

47  Чистякова О. Самопрезентація – дар чи мистецтво? – http://refs.co.ua/66598-Samoprezentaciya_dar_ili_iskusstvo.html 
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	Чуйне ставлення до «збереження обличчя» цінується практично в усіх культурах. 
Тому, якщо Ви будете тактовно пом’якшувати помилки інших, то і Вам будуть 
рідше робити зауваження. У спілкуванні це дозволить істотно згладити моменти 
критики, знизити конфронтацію і агресію.

Таблиця 2.6.10. 
Основні стратегії придбання гарного ставлення людей

Вправа №16. – «Вправа на актуалізацію та мотивацію» 
1. Учасники отримують по 1 аркушу паперу А4. Необхідно руками, без допомоги 

ножиць, вирвати із паперу силует людини, яка буде символізувати самого 
учасника. Кожен учасник демонструє «себе» іншим та промовляє три свої основні 
характеристики, наприклад, лагідний, чесний та комунікабельний.

2. Тренер просить учасників підняти свої фігурки; слідує рефлексія. (Чи є однакові? 
Однакових немає. Тоді тренер просить згадати, чи були однакові характеристики, 
які учасники називали. Так, декілька учасників назвали однакові характеристики. 
Але незважаючи на те, що дехто має однакові характеристики, все одно вони є 
різними. Так і в реальному житті. Ми різні, хоча і маємо однакові риси характеру. 
Отже переліку своїх основних рис недостатньо для того, аби надати вичерпну 
характеристику людини).

Вправа №17. – «Довірена особа» 
1. Кожен учасник складає тези свого виступу перед аудиторією з метою переконати 

слухачів, що саме він є гідним бути «головою правління оздоровчого табору». Час 
на підготовку тез – 5 хвилин. Час на виступ – 1 хвилина.

2. Тренер слідкує за часом, але не втручається в самі презентації. По завершенню 
тренер пропонує обговорити наступні питання:
- Чи важко було обрати претендента? Чому?
- Що Вам допомогло (заважало) зосередитися на перевагах претендента?
- Яким чином Ви намагалися переконати інших у тому, що саме Ви є гідним?

• Як часто Ви говорите 
комплі менти, 
підбадьоруєте людей, які 
з Вами поруч? Як часто 
Ви просите пораду та 
підтримки?

• Це посмішка і 
невербальні знаки уваги 
до співрозмовника 
(кивки головою, погляд 
на співрозмовника). 
Посмішка сигналізує 
про Ваш гарний настрій 
і самопочуття. Як 
часто Ви посміхаєтеся? 
Напевно досить рідко, 
причому швидше за все у 
колі близьких людей.

• Людям подобаються 
ті, хто схожий на них 
 самих чи на приємних їм 
людей. Подібність може 
виражатися в наявності 
спільних інтересів, схо-
жою зовнішності або 
голосу, манері одягатися 
і розмовляти. Висловити 
згоду з переконаннями 
і віруваннями іншої 
людини – означає завою-
вати його прихильність. 
Скоригувати свою думку, 
підлаштуватися за  
якоюсь ознакою –  
гарний спосіб завоювати 
прихильність.
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ТЕМА 5 – Співбесіда 
Міні-лекція

Одним із найефективніших методів отримання інформації про вакансії та першим 
кроком до працевлаштування може бути дзвінок роботодавцю. У молодих людей можуть 
бути побоювання з приводу відповіді роботодавця, оскільки немає впевненості, що там є 
вільні робочі місця. Але треба мати на увазі, що для роботодавця сказати «ні» по телефону 
не так просто. Крім того, зателефонувавши, Ви нічого не втрачаєте. Практика доводить, що 
телефонні дзвінки, у більшості випадків, дають шанс принаймні на подальшу співбесіду.

Корисна інформація «під олівець»
Поради, які стануть Вам у нагоді перед телефонним дзвінком:
	починаючи телефонну розмову з роботодавцем, треба звернутись 

до нього і відрекомендуватись. Ви зменшуєте психологічну 
дистанцію між співрозмовником і собою, якщо будете звертатися 
до роботодавця на ім’я та по батькові. До того ж Ви справите 
приємне враження, тому що, по-перше, не пошкодували свого часу 
і зусиль, щоб з’ясувати його ім’я; по-друге, продемонструєте, що Ви 
ввічлива і вихована людина;

	якщо Ви телефонуєте за рекомендацією людини, яку роботодавець 
добре знає і поважає, то буде доцільним згадати про це;

	під час розмови обов’язково проясніть мету Вашого дзвінка: Ви 
шукаєте роботу;

	коротко розкажіть про себе, згадуючи свої сильні сторони та 
якості, здібності і т. д. Розповідь має бути цікавою і короткою. Для 
цього треба покласти перед собою аркуш паперу із записами того, 
що Ви плануєте розповісти про себе;

	у будь-якому випадку треба сказати роботодавцю, що Ви дуже 
цікавитеся саме цим підприємством тому, що викликає захоплення 
його продукція або його позитивна роль у соціальному розвитку 
міста, селища. Це показує, що Ви телефонуєте не випадково. 
Ніколи не кажіть, що Вас цікавить лише наявність вакансії на 
підприємстві.

Наприкінці розмови запропонуйте надіслати поштою своє резюме. 
Запитайте, чи можете Ви знову зателефонувати, можливо, пізніше, 
коли в роботодавця вже буде Ваше резюме. Ввічливо подякуйте 
роботодавцю за увагу.

Якщо телефонна розмова або надіслане резюме принесуть свої результати, то молода 
людина отримає довгоочікуване запрошення на співбесіду. Співбесіда48 з роботодавцем 
зазвичай передує прийняттю ним рішення про прийом людини на роботу. Тому вона є 
найвідповідальнішою ланкою всього процесу працевлаштування.

Корисна інформація «під олівець»

Перша співбесіда, як правило, проходить із представником роботодавця, 
наприклад із працівником відділу кадрів, який може й не мати глибокого 
знання всіх аспектів роботи. Його обов’язок – визначити, чи відповідає 
кандидат за формальними критеріями даній посаді, та вирішити, чи 
варто запрошувати його на другу співбесіду. Друга співбесіда зазвичай 
проходить безпосередньо з тим, хто приймає остаточне рішення щодо 
працевлаштування (директор, начальник).

48  Лук’янихін В. О. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.
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Навіть якщо Ви вже маєте чималий досвід пошуку роботи, не слід забувати, що до 
кожної нової співбесіди необхідно підготуватися. Як правило, найбільш відповідально 
ставляться до співбесіди найбільш кваліфіковані фахівці, які цілком обґрунтовано 
претендують на найкращу роботу. З іншого боку, чим нижча планка фахівця, тим, як 
правило, гірше він готовий до співбесіди. Отож, кожного разу, отримавши запрошення 
на співбесіду, користуйтесь наведеними нижче порадами від Маргарет Стін.

 
Підготовка до співбесіди49: 
1) Намагайтесь озброїтися достатньою кількістю даних про організацію, куди маєте 

намір влаштуватися. 
2) Майте при собі не лише резюме (краще використовувати приклад резюме при 

написанні власного), але й копії необхідних документів, у тому числі про освіту. 
3) Будьте готові назвати прізвища та телефони осіб, що надали Вам рекомендації 

(попередньо узгодивши це з ними). 
4) Точно з’ясуйте місце розташування офісу та маршрут, щоб не запізнитись. 
5) Подбайте про те, щоб мати у запасі достатньо часу – і не нервувати, якщо співбесіда 

затягуватиметься. 
6) В одязі дотримуйтесь ділового стилю. Ретельно продумайте свій костюм. Тут все 

досить просто – на інтерв’ю в будь-яку компанію прийнято приходити в діловому 
костюмі, навіть якщо корпоративна політика компанії припускає вільний стиль. 
Якщо діловий костюм – це не Ваш стиль, постарайтеся підібрати його так, щоб 
відчувати себе максимально комфортно і органічно.

7) Складіть список можливих питань і підготуйте варіанти відповідей на них. 
8) Спеціально підготуйтеся до обговорення питання про оплату праці. Не 

варто намагатися спокусити інтерв’юера власною «дешевизною»: цим Ви 
продемонструєте невпевненість у собі і низьку самооцінку. Навіть якщо 
працедавець не зможе заплатити Вам ту суму, яку Ви назвете, це не стане 
причиною відмови в роботі: він просто запропонує Вам нижчий рівень оплати. А 
якщо Ви згодні працювати, отримуючи «маленьку» зарплату, то ніщо не примусить 
працедавця платити Вам більше (якщо не йдеться про великі компанії, де рівень 
оплати, як правило, стандартизований).

9) Добре відпрацюйте відповіді на найбільш ймовірні запитання (здійснюючи це у 
формі ігрової репетиції співбесіди). 

10) Обов’язково підготуйте перелік запитань, щоб поставити їх, якщо буде надана 
така можливість.

Поведінка на співбесіді: 
1) В офісі намагайтеся бути з усіма чемним і терплячим. 
2) Старанно заповнюйте всі анкети і формуляри, що будуть запропоновані. 
3) На початку співбесіди обов’язково представтесь. Поцікавтесь, як звуть співрозмовника. 

Підготуйте невелику розповідь про себе (інтерв’юери просять розповісти про себе 
досить часто, тому слова «Спочатку нам хотілося б почути, що Ви можете сказати 
про себе…» не мають поставити Вас у безвихідне становище). Хоча формулювання 
питання вельми абстрактне, Ваша відповідь повинна бути достатньо конкретною та 
лаконічною. Прагніть повідомляти тільки дійсно потрібну інформацію. 

4) Тримайте зоровий контакт. 
5) Уважно, не перебиваючи, вислуховуйте запитання. 

49  Психологічна підготовка до співбесіди (Асоціація випускників Українського католицького університету) –  
http://alumni.ucu.edu.ua/advice.club/interview/. 
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6) Якщо Ви не впевнені, що добре зрозуміли, не соромтесь уточнити («Чи правильно 
я зрозумів, що...»). 

7) Уникайте багатослів’я, відповідайте по суті. 
8) Будьте об’єктивні та правдиві – але не занадто відверті. 
9) Стикнувшись із необхідністю надати негативну інформацію про себе, не заперечуйте 

неприємні моменти, якщо вони відповідають стану речей,– але обов’язково 
намагайтеся збалансувати їх позитивною інформацією про себе. Пам’ятайте, 
що інтерв’юера більшою мірою цікавить не те, що Ви відповідаєте на питання, а 
те, як Ви відповідаєте. Адже інтерв’ю більшою мірою націлене на з’ясування не 
професійних, а особистих якостей кандидата: його комунікабельності, уміння чітко 
висловлювати свої думки, упевненості в собі, стійкості до стресу і т. д.

10) Тримайтеся з гідністю, намагайтеся не справляти враження невдахи чи людини, 
що бідує; так само утримайтеся і від зухвальства. Пам’ятайте, Ви не на іспиті і 
інтерв’юер також зацікавлений у Вас, як і Ви у ньому. Адже якщо Вас запросили на 
інтерв’ю, це означає, що як фахівець Ви вже чимось привернули увагу працедавця. 
Якщо повністю заспокоїтися Вам не вдалося, постарайтеся цього не показувати. 

11) Якщо Вам запропонують можливість поставити запитання, обов’язково 
скористайтесь нею, проте не захоплюйтеся (двох-трьох питань цілком досить). 

12) Ставлячи запитання, насамперед цікавтесь змістом роботи і умовами її успішного 
виконання. Можна поцікавитися, у зв’язку з чим відкрита позиція (з розширенням 
компанії або з відходом колишнього співробітника) і уточнити основні посадові 
обов’язки.

13) На першому етапі співбесіди намагайтесь не ставити запитань про оплату. 
14) Обов’язково уточніть, як саме Ви зможете дізнатися про результати співбесіди, 

постарайтеся домовитись про те, щоб зателефонувати самому. 
15) Закінчуючи співбесіду, не забудьте про звичайні норми ввічливості. 
До більшості з наведених пунктів Вам не доведеться щоразу готуватися наново. Проте 

за деякими пунктами до кожного нового роботодавця слід підходити з урахуванням саме 
його специфіки – а отже, на підготовку до співбесіди слід виділити певний час та зусилля. 
У будь-якому разі пам’ятайте: роботодавець насамперед зацікавлений в кваліфікованих 
фахівцях, професіоналах. Постарайтеся продемонструвати під час розмови відповідні 
якості. 

Вправа №18. – «Підготовка до співбесіди з роботодавцем» (індивідуальна робота)
1. Тренер просить учасників продумати й записати шість можливих запитань 

роботодавця до Вас та його репліки під час (телефонної) розмови. Також треба 
продумати та записати інформацію про себе, яка буде використовуватися у 
спілкуванні з роботодавцем. Таблиця 2.6.11 для заповнення надана нижче, а також 
додається у зручному для копіювання форматі у додатку до цього модулю.

Таблиця №2.6.11. 
Підготовка до співбесіди

Напишіть Ваші відповіді на запитання

Чому ця вакансія Вас зацікавила?
Чи маєте Ви досвід певної роботи?
Чому Ви звернулись саме до цього 
підприємства (установи)?
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Інформація про себе (будете використовувати під час спілкування по телефону)

Моє ім’я …
Я телефоную за рекомендацією….
… з приводу працевлаштування до Вашої 
установи (підприємства)
Можливе запитання роботодавця до Вас

(запитання) (Ваша відповідь)
(запитання) (Ваша відповідь)
(запитання) (Ваша відповідь)

Вправа №19. – «Співбесіда» (робота з відео) 
1. Учасники переглядають відео «Як провалити співбесіду?»
2. Учасники об’єднуються у 2 або 3 групи та отримують завдання обговорити 

відео, яке вони продивились, та «програти» ситуацію з успішною співбесідою  
(10 хвилин).

3. Учасники переглядають відео «Як успішно пройти співбесіду?» (на диску).
4. Учасники разом з тренером збирають на фліпчарті поради про підготовку до 

співбесіди та про поведінку на співбесіді. 

Вправа №20. – «Співбесіда» (робота в сценках) 
1. Тренер обирає 2 учасників (за бажанням), які будуть представниками Державної 

служби зайнятості і доручає їм окремі завдання. Визначаються обставини 
прийому на роботу: підприємство та посади, де є вільні місця, умовний вік, 
наявність кваліфікації, попереднього досвіду тощо. Ця інформація повідомляється 
представникам служби зайнятості (кількість вакантних місць завжди менша 
за кількість претендентів. До того ж вони мають бути різними за профілем, 
наприклад, учень слюсаря на заводі та секретар-референт у торгівельній фірмі).

2. Решті учасників пропонується у парах підготувати 1 резюме на двох. Кільком 
учасникам пропонується спробувати пройти співбесіду в комерційній агенції з 
працевлаштування. Інші учасники, спостерігаючи за інтерв’ю, мають визначити, 
чи візьмуть цих претендентів на роботу та чому (аргументувати свою думку). 

3. Учасники розігрують інтерв’ю в службі зайнятості. Воно завершується, коли 
працівник служби впевнений, що з’ясував усе, що його цікавило, щоб зробити 
вибір. Працівники Державної служби зайнятості мають зробити й аргументувати 
вибір, повідомивши про це претендентів.

4. Вправа має закінчитись короткою загальною дискусією для з’ясування того, чи 
обґрунтований вибір зробили працівники служби зайнятості.

Підказка тренеру-початківцю

За можливістю зніміть на відеокамеру сам процес співбесіди. Перед 
обговоренням бажано показати учасникам це відео – це дозволить 
поглянути на процес співбесіди «з іншого боку».
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ТЕМА 6 – Адаптація на робочому місці 

Міні-лекція
Перший робочий день з психологічної точки зору водночас найважчий та 

найважливіший. Від того, як Ви себе поведете в перший день, буде залежати те, як будуть 
складатися Ваші відносини з колегами в майбутньому.

У перший день керівник зобов’язаний представити колективу свого нового 
співробітника. Далі досвідчені робітники повинні ввести нового колегу в курс справи.  

У перші дні від Вас потребується дружнє привітання і короткі важливі доброзичливі 
контакти. Такий початок робочого дня допомагає забути домашні проблеми, пережити 
негатив вражень від транспортних незручностей, легше увійти в нормальний робочий 
стан. Не слід вводити нового співробітника в особисті відносини між деякими членами 
колективу. Форма звернення всіх співробітників організації залежить від традицій і 
особистих симпатій кожного, але не прийнято звертатися до когось за прізвищем. 

Виховані люди завжди цікавляться справами своїх колег. Їх успіхи повинні 
відверто радувати, а невдачі засмучувати. Особисті образи, симпатії і антипатії не 
повинні переноситись на ділові стосунки з колегами. Не слід набридати співробітникам 
розповідями про своє життя і особисті неприємності.

Робоче місце співробітника також може багато розповісти про нього. Вихована 
людина ніколи не змусить оточуючих споглядати безлад на своєму столі. Жінкам не 
слід займатися макіяжем на робочому місці, тим більше якщо в кабінеті знаходиться 
декілька чоловік. Не розглядайте документи на чужому столі, нічого не шукайте там. 
Не ведіть довгих особистих розмов по службовому телефону, ні в якому разі не можна 
підслуховувати чужі телефонні розмови. 

Якщо хтось підходить до Вас, обов’язково приділіть цій людині увагу. Постарайтесь 
згадати його ім’я, тихо повторивши його про себе. Якщо Ви не впевненні в імені, 
попросіть людину відразу ж назвати його. Слухайте все, що Вам говорять, виділяючи саме 
цікаве, щоб продовжити розмову. Якщо в розмові немає нічого цікавого, постарайтесь 
зачепитися хоча б за щось. Якщо хтось представляє Вас, подивіться спочатку на того, 
кому Вас представляють, а потім на того, хто представляє. 

Єдиним доступним фізичним контактом у світі бізнесу являється рукостискання. 
Рукостисканню приділяють мало уваги, хоч практично воно є універсальним і до того ж 
досить важливим для сприйняття. Доброзичливе рукостискання міцне, але безболісне; 
супроводжується поглядом в очі і посмішкою; здійснюється правою рукою; триває не 
більше двох-трьох секунд. Не потрібно стискати руку увесь час, поки Вас представляють, 
і використовувати рукостискання, щоб притягнути людину до себе.

Під час розмови необхідно не тільки уважно слухати, але й виглядати уважно 
слухаючим. Це досягається за допомогою мови тіла. Дивіться на співрозмовники, злегка 
нахилившись вперед. Узагальнену інформацію про методи адаптації на робочому місці 
наведено у таблиці 2.6.12:
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Таблиця №2.6.12. 
Методи адаптації на робочому місці (введення в курс справи)

Інформація, яку необхідно повідомити новому співробітнику на новому 
робочому місці:
	Хто є безпосереднім керівником;
	Які вимоги до тривалості робочого дня, що рахується пізнім і раннім виходом з роботи;
	Хто входить у команду, куди зарахований новачок, і які обов’язки у кожного з них; 
	Як слід спілкуватися з членами команди новому члену організації; 
	У чому полягає внесок команди у роботу фірми в цілому; 
	Які кар’єрні можливості відкриває фірма; 
	Як планується підвищення кваліфікації і професійний ріст; 
	Як функціонує система винагород, враховуючи заробітну плату, преміальні, оплату 

відпустки, пенсійну програму.

Корисна інформація «під олівець»

Виділяють чотири види адаптації50:
Негативізм. Працівник висловлює активну незгоду з цінностями 
фірми, його очікування перебувають у непримиренній суперечності 
з реальністю. Зазвичай він звільняється в перші ж місяці.
Конформізм. Повне прийняття цінностей і норм організації, 
готовність підкорятися правилам гри. Такі працівники складають у 
колективі основну масу.
Мімікрія. Дотримання другорядних норм при неприйнятті основних 
властиво потенційній групі ризику, члени якої готові в будь-який 
момент розлучитися з фірмою.
Адаптивний індивідуалізм. Він характеризується згодою з 
основними нормами і цінностями організації при неприйнятті 
другорядних. Співробітник зберігає якусь індивідуальність, але по-
своєму непогано працює в колективі.

50 Кокун О. М. Психофізіологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.

Стажування – це той період, який дає 
можливість майбутньому співробітникові 
побачити «зсередини» своє робоче місце, 
познайомиться з функціоналом, оцінити 
свої можливості і, у результаті, ухвалити 
остаточне рішення.

Наставник або куратор – одна із значу-
щих фігур у процесі адаптації.
Завдання наставника прискорити станов-
лення співробітника і розвинути його 
здібності до самостійного і якісного вико-
нання завдань.
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Вправа №21. – «Креативне письмо “Шкідливі поради”» 
1. Тренер зачитує один з віршів Григорія Остера «Вредные советы»:

Если друг на день рожденья
Пригласил тебя к себе,
Ты оставь подарок дома –
Пригодится самому.
Сесть старайся рядом с тортом.
В разговоры не вступай –
Ты во время разговора
Вдвое меньше съешь конфет.
Выбирай куски поменьше,
Чтоб быстрее проглотить.
Не хватай салат руками –
Ложкой больше зачерпнешь.
Если вдруг дадут орехи,
Сыпь их бережно в карман,
Но не прячь туда варенье –
Сложно будет вынимать.

2. Тренер об’єднує учасників у 4 групи та просить їх сформулювати такі шкідливі 
поради для першого тижня на робочому місці (у римованій або прозовій формі). 
Кожній групі на це завдання надається 20 хвилин.

3. Групи презентують свої твори. Тренер візуалізує на фліпчарті головні ключові 
слова; потім доповнює та коментує.

Підказка тренеру-початківцю
Для того, щоб учасники активніше та креативніше могли виконувати 
цю вправу, спочатку рекомендується провести 1-2 вправи на розігрів 
для креативного письма (написання асоціацій, створення розповідей 
та віршів з цими асоціаціями тощо).
Крім того, у додатку до цього модуля Ви знайдете приклади 
«Шкідливих порад», написані учасниками тренінгів для тренерів.

Вправа №22. – Гра «Бліц-відповідь» 
1. Тренер об’єднує учасників у дві рівні групи. Кожна група вигадує 3 критичних 

ситуації, які можуть виникнути з новим робітником на робочому місті. 
2. Потім слідують 2 кола гри (по 2 запитання) за принципом: одна група називає 

критичну ситуацію, інша група має за 2 хвилини придумати найефективнішу 
модель поведінки в цій ситуації та розповідає про неї, інша група також розповідає 
про свій варіант, тренер коментує. Можна вести рахунок та потім нагородити 
кожну групу за «правильні» відповіді. 

3. По закінченні гри варто зауважити, що немає єдиної абсолютно правильної 
відповіді, бо все значною мірою залежить від контексту та конкретних 
особистостей, але на робочому місті завжди треба намагатися залишатися 
професійною та дипломатичною людиною. 

Вправа №23. – «Елементи адаптації» 
1. Тренер об’єднує учасників у дві команди. Кожна команда на ватмані А1 протягом 7 

хвилин готує презентацію «Елементи адаптації на робочому місці». Тренер одразу 
оголошує ключові слова, які повинні розкрити учасники під час своєї презентації: одяг, 
мова, робоче місце, спілкування (з колегами, керівництвом, підлеглими), поведінка.

2. Учасники презентують результати своєї роботи, а тренер узагальнює отриману 
інформацію.
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ТЕМА 7 – Професійна етика, корпоративна культура 
Міні-лекція

75% часу ми проводимо у спілкуванні з іншими, і тому повинні вміти бути частиною 
колективу, суспільства, виконуючі певні функції51.

Корпоративна культура (таблиця 2.6.13) – сукупність моделей поведінки, які придбані 
організацією в процесі адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції, 
що показали свою ефективність і поділяються більшістю членів організації.

Таблиця 2.6.13. 

Компоненти корпоративної культури

Класифікацію корпоративної культури наведено у таблиці 2.6.14.

Таблиця №2.6.14. 

Класифікація корпоративної культури

51 Луков С. В. Человек в зеркале организационных культур // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». – 
2010. – №7 – Биоэтика и комплексные исследования человека.

Прийнята у 
колективі 

система 
лідерства

Діюча
сис тема 

комунікації

Стилі 
вирішення 
конфліктів

Позиція 
робітника в 
організації

• В «бейсбольній команді» ключові успішні співробітники 
вважають себе «вільними гравцями», за них між роботодав-
цями ведеться активна конкуренція на ринку робочої сили. 
Працівників з невисокими особистісними та професійними 
показниками швидко звільняють з ініціативи роботодавців.

• «Клубна культура» характеризується лояльністю, відданістю і спра-
цьованістю співробітників, командною роботою.  Кар’єрне зростан-
ня відбувається повільно і поступово. Від працівника очікують, що 
на кожному новому рівні він повинен осягнути всі тонкощі даної 
роботи та оволодіти майстерністю, тому працівники мають широ-
кий професійний кругозір. 

• У компанії з «академічної культурою» набирають нових молодих 
співробітників, які проявляють інтерес до довготривалої співпраці 
і згодні повільно просуватися службовими сходами. На відміну від 
«клубної культури», працівники тут рідко переходять з одного від-
ділу до іншого або з одного напрямку в інший. Підставою для заохо-
чення і просування є гарна робота і професійна майстерність.
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Вправа №24. – «Корпоративна культура та професійна етика» («мовчазна ромова») 
1. У приміщенні стоять 4 столи таким чином, щоб учасники могли вільно підходити 

до них з будь-якого боку. На кожному столі лежить великий фліпчарт з питанням. 
Питання: 
1. Що таке корпоративна культура? Наведіть приклади. 
2. Навіщо потрібна корпоративна культура? 
3. Що таке професійна етика? Наведіть приклади. 
4. Навіщо потрібна професійна етика?

2. Протягом 10 хвилин учасники, не розмовляючи один з одним, пишуть свої думки 
стосовно цих питань на фліпчартах, реагують на те, що пишуть інші, відповідають 
тощо. Таким чином, виникає мовчазна розмова по цих питаннях.

3. Всі учасники збираються в пленумі, тренер коментує фліпчарти та називає основні 
питання з мовчазної розмови.

4. Тренер робить невелику інтерактивну презентацію про корпоративну культуру 
та професійну етику.

Вправа №25. – «Можу. Не можу. Зможу» 
1. Учасники самостійно заповнюють таблицю 2.6.15 (у зручному для роздрукування 

вигляді додається в додатках до цього модуля).

Таблиця №2.6.15. 
Можу. Не можу. Зможу.

Заповніть, будь ласка, таблицю

Я можу працювати у 
колективі, де спостерігається:
1.
2.
3.
…

Я не можу працювати 
у колективі, коли 
спостерігається:
1.
2.
3.
…

У разі необхідності я зможу 
працювати у колективі, в 
якому спостерігається:
1.
2.
3.
…

2. Учасники об’єднуються у пари та проговорюють між собою результати заповненої 
таблиці. За бажанням 2-3 пари можуть презентувати один одного за інформацією 
із даної таблиці.

Вправа №26. – «Дрес-код – малюємо комікси» 
1. Учасники об’єднуються у 4 групи. Кожна група отримує одне з завдань: 

1. Намалюйте правильний дрес-код для чоловіка в офісі. 
2. Намалюйте абсолютно неправильний дрес-код для чоловіка в офісі. 
3. Намалюйте правильний дрес-код для жінки в офісі. 
4. Намалюйте абсолютно неправильний дрес-код для жінки в офісі. 
На це завдання кожній групі надається 15 хвилин.

2. Учасники презентують свої малюнки або комікси.
3. Тренер коментує та робить презентацію про дрес-код.
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ТЕМА 8 – Законодавчі аспекти працевлаштування 

Міні-лекція

У процесі пошуку роботи та першого працевлаштування учасники стикаються з цілою 
низкою питань та проблем, пов’язаних з законодавчими аспектами. Ці питання пов’язані 
з юридичним оформленням працевлаштування, з правами роботодавця стосовно 
звільнення тощо. Також у молоді часто виникають питання, пов’язані з найпершими 
днями на першому робочому місті – а саме, з випробувальним терміном. Саме на ці 
питання ми пропонуємо звернути увагу в рамках цього блоку та звертаємо Вашу увагу, 
що всі данні та юридичні викладки, надані нижче, є актуальними за станом українського 
законодавства на 2011 рік.

Корисна інформація «під олівець»

За даних «Української Гельсінської Спілки з Прав Людини» на 
порталі civic.ua від 31.03.2011 р.:
Роботодавець зобов’язаний оформити з співробітником договір 
не пізніше трьох робочих днів з дня фактичного допущення 
працівника до роботи – не важливо, знаходиться людина на 
випробувальному терміні або вже пройшла його. Наявність 
трудового договору – це головний аргумент працівника у боротьбі 
за права. Не маючи цього документа на руках, Ви можете зіткнутися 
з проблемами після закінчення випробувального терміну.
Важливо пам’ятати строки, протягом яких особа може проходити 
випробування. На сьогодні, згідно із Кодексом законів про працю, 
тривалість випробувального строку не може перевищувати 
три місяці. Для керівників організацій та їх заступників, 
головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій робиться 
виключення: таким співробітникам може бути призначено 
випробування в шість місяців. При укладенні трудового договору 
на термін від двох до шести місяців, випробування не може 
перевищувати двох тижнів.
Існують певні групи, випробування для яких не встановлюється. 
Зокрема, це стосується при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли 
вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення 
професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів 
після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених 
у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; 
інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації 
медико-соціальної експертизи; вагітних жінок.
Незаконною є пропозиція роботодавця щодо меншої 
зарплати під час випробувального терміну в порівнянні з 
тією, яку співробітник буде отримувати після проходження 
випробування. Експерти радять відразу домовлятися з 
роботодавцем з приводу розміру зарплати: якщо Ви приведете 
зацікавленому в Вас керівнику правильні аргументи, той, 
найімовірніше, погодиться на Ваші умови. Водночас запасатися 
доказами потрібно заздалегідь. Один з найпростіших способів – 
зберегти й завірити у нотаріуса оголошення про вакансії, де вказано 
розмір обіцяної Вам зарплати. 
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Якщо роботодавець незадоволений особою, яка проходить 
випробування, він має право її звільнити. Але у такому випадку 
адміністрація підприємства, установи чи організації зобов’язана 
повідомити про це співробітника письмово не пізніше, ніж за 
три дні до закінчення випробувального терміну. У повідомленні 
має бути зазначено причини звільнення. Важливо пам’ятати, що 
вихідна допомога працівнику у цьому випадку не виплачується. 
Водночас працівник може оскаржити в суді як рішення роботодавця, 
так і недотримання ним процедур звільнення.

Вправа №27. – «Робота з листами» 
1. Тренер об’єднує учасників у 5 груп, кожна з яких отримує одного листа від молодої 

людини з певною юридичною проблемою (див. додаток до цього модулю). Кожна 
група має за 10 хвилин підготувати відповідь.

2. Потім слідує обговорення в пленумі та коментарі від тренера.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

•	 підведення підсумків тренінгу (учасники по колу висловлюють власну думку 
щодо роботи тренінгу);

•	 виправдання (або ні) очікувань від тренінгу (учасники по колу згадують власні 
очікування й говорять про те, наскільки ці очікування протягом тренінгу 
виправдалися);

•	 заповнення учасниками вихідної анкети (див. додаток А);
•	 подяка учасникам за участь у тренінгу.
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Додаток №1 до вправи №2

Мої цілі

Я хочу отримати для себе …

Сьогодні Через 1 рік Через три роки
Через п’ять 

років
Через 10 років
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Додаток №2 до вправи №4

Знаю. Можу. Хочу
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Додаток №3 до вправи №6

Які професії мені підходять?
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Додаток №4 до вправи №13

Зміст картки
(роздруківка для 3 груп, розрізати по лінії)

Привіт, я Олексій Боков, хочу знайти роботу помічника кухаря в гарному ресторані. У мене 
вже є якийсь досвід роботи (нехай невеликий, але все-таки) – я минулого літа з травня 
по серпень працював помічником кухаря в пансіонаті «Сонечко» (знайомі влаштували 
в Алушту на літо), а до того з жовтня 2009 по квітень 2010 року по вечорах працював у 
нас в Житомирі офіціантом у маленькому кафе «Люкс» . Ще я захоплююсь англійською 
мовою (з 2009 року ходжу на курси «English-Club») та сподіваюсь колись працювати в 
розкішному ресторані з іноземними кухарями. Я – дуже активна людина, маю водійські 
права категорії «Б» та непогано працюю на комп’ютері. А ще я швидко навчаюсь та 
дуже відповідальний. Зараз я ще навчаюся в Житомирському комерційному технікумі 
(поступив у 2009 році) на кухаря-кулінара.

Привіт, я Олексій Боков, хочу знайти роботу помічника кухаря в гарному ресторані. У мене 
вже є якийсь досвід роботи (нехай невеликий, але все-таки) – я минулого літа з травня 
по серпень працював помічником кухаря в пансіонаті «Сонечко» (знайомі влаштували 
в Алушту на літо), а до того з жовтня 2009 по квітень 2010 року по вечорах працював у 
нас в Житомирі офіціантом у маленькому кафе «Люкс» . Ще я захоплююсь англійською 
мовою (з 2009 року ходжу на курси «English-Club») та сподіваюсь колись працювати в 
розкішному ресторані з іноземними кухарями. Я – дуже активна людина, маю водійські 
права категорії «Б» та непогано працюю на комп’ютері. А ще я швидко навчаюсь та 
дуже відповідальний. Зараз я ще навчаюся в Житомирському комерційному технікумі 
(поступив у 2009 році) на кухаря-кулінара.

Привіт, я Олексій Боков, хочу знайти роботу помічника кухаря в гарному ресторані. У мене 
вже є якийсь досвід роботи (нехай невеликий, але все-таки) – я минулого літа з травня 
по серпень працював помічником кухаря в пансіонаті «Сонечко» (знайомі влаштували 
в Алушту на літо), а до того з жовтня 2009 по квітень 2010 року по вечорах працював у 
нас в Житомирі офіціантом у маленькому кафе «Люкс» . Ще я захоплююсь англійською 
мовою (з 2009 року ходжу на курси «English-Club») та сподіваюсь колись працювати в 
розкішному ресторані з іноземними кухарями. Я – дуже активна людина, маю водійські 
права категорії «Б» та непогано працюю на комп’ютері. А ще я швидко навчаюсь та 
дуже відповідальний. Зараз я ще навчаюся в Житомирському комерційному технікумі 
(поступив у 2009 році) на кухаря-кулінара.
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Додаток №5 до вправи №14

Прізвище, ім’я, по батькові

Загальна інформація Домашня адреса, телефон, електронна адреса

Бажана вакансія

Освіта Назва навчального закладу, роки навчання, факультет, 
спеціальність

Досвід роботи Подається у зворотному хронологічному порядку із 
зазначенням дат, місць роботи, посад, основних функцій 
та досягнень

Громадська діяльність Волонтерська діяльність, членство у громадських 
організаціях тощо

Додаткова інформація Досвід роботи на комп’ютері із зазначенням програмних 
засобів, знання іноземних мов тощо. За необхідності: 
посвідчення водія

Дата та підпис
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Додаток №6

Зразок резюме

Резюме продавця

(молодий спеціаліст)

1. Прізвище, ім’я, по батькові: Іванов Дмитро Олександрович
2. Дата народження: 10.11.1993 року
3. Місце проживання: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Пушкіна, 35
4. Телефон: моб. 097-333-65-67
5. Електронна пошта: vogo@mail.ru
6. Освіта: 

№
з/п

Назва навчального 
закладу

Роки 
навчання

Факультет
Отримана 

кваліфікація
1 Бердичівський 

професійний аграрний 
ліцей

2008 
2011

Плодоовочівник, 
продавець

Плодоовочівник 3 
розряду, продавець 
продовольчих 
товарів 4 розряду

7. Додаткова освіта (тренінги, семінари)

№
з/п

Назва тренінгу Дата проведення

1 Тренінг «Профорієнтація та 
працевлаштування» 

23-26 травня 2011 р.

2 Семінар «Здоров’я – моя цінність» 13-16 березня 2010 р.

8. Досвід участі у громадському житті міста, навчального закладу, досвід 
волонтерства: проведення соціологічного дослідження щодо виявлення соціальних 
проблем населення м. Бердичева.
9. Додаткові навички: вільне володіння персональним комп’ютером (Microsoft Office, 
Internet Explorer).
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Додаток №7

Зразок резюме

Резюме менеджера

ФОТО (факультативно) ГАЛАС  ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

м. Хмельницький, просп. Героїв Сталінграду, буд. 21, кв. 21  
Тел. 222-22-22 
e-mail galas@meta.ua

МЕТА Заміщення вакансії менеджера з продажу

ДОСВІД РОБОТИ ТОВ «Люкс-Продукт»
Березень 2004 – до теп. часу – менеджер з продажу

	супровід продажів та комунікація з клієнтами
	пошук нових клієнтів

 Липень 2002 – березень 2004 – помічник менеджера з продажу

	догляд за клієнтською базою
	підготовка документів

Жовтень 2001 – липень 2002 – кур’єр

	доставка документів клієнтам компанії
	виконання доручень

ТОВ «Олайта»
Червень 2000 – жовтень 2001 – секретар

	відповідь на телефонні дзвінки, приймання факсів 
тощо

	поточна документація

ОСВІТА Вересень 1998 - липень 2002 – Київський державний універ-
ситет ім. Т. Шевченка,  економічний факультет

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ І 
ЗНАННЯ

Windows, MS Office, Internet – досвідчений користувач

ЗНАННЯ МОВ Українська, російська – рідні, англійська – дуже добре

НАГОРОДИ Переможець конкурсу «Кращий менеджер з продажу 2010»
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Додаток №8

Зразок мотиваційного листа

16.03.2011

Шановна Світлано Володимирівно,

в додатку надсилаю Вам моє резюме на посаду асистента генерального директора зі 
знанням англійської мови.

Мене дуже зацікавила ця вакансія, адже я маю 4-річний досвід роботи секретарем-
референтом. У видавництві «Рута» (2006-2008 рр.) я працювала асистентом головного 
редактора (в мої обов’язки входила первинна редакція документів, організація зустрічей 
та підготовка протоколів), а в українському представництві англійської фірми «Travel 
Star» (2008-2010 рр.) я мала можливість отримати цінний досвід роботи референтом-
перекладачем (моїм директором був англієць). Я з відзнакою закінчила спеціальність 
«Редагування» на факультеті журналістики Харківського національного університету 
та володію українською та російською мовами. Крім того, протягом мого навчання в 
університеті, а також протягом 4 років додатково займалася англійською мовою в мовній 
школі Британської ради та в 2005 році закінчила професійні курси в бізнес-центрі «Бізнес-
Клас» за спеціальністю «Діловодство та секретарська справа».

Мені було б дуже цікаво спробувати себе у Вашій професійній команді, адже я дуже багато 
чула про фірму «Люкс-Сервіс» та її успіхи у сфері бізнесу. Я люблю працювати в команді, 
швидко навчаюсь та можу ефективно працювати в умовах обмежених часових ресурсів.

Я буду дуже рада можливості особисто представитися Вам на співбесіді. До кінця цього 
місяця я закінчую виконання моїх професійних обов’язків на фірмі «Travel Star», тому 
можу зустрітися з Вами в будь-який робочий день після 16:00 або протягом обідньої 
перерви.

Чекатиму на Вашу відповідь. Бажаю Вам вдалого робочого тижня.

З повагою,
Наталя Калиновська
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Додаток №9 до вправи №18

Напишіть Ваші відповіді на запитання

Чому ця вакансія Вас зацікавила?

Чи маєте Ви досвід певної роботи?

Чому звернулись саме до цього підприємства 
(установи)?

Інформація про себе (будете використовувати під час спілкування по телефону)

Моє ім’я

Я телефоную за рекомендацією….

… з приводу працевлаштування до Вашої 
установи (підприємства)

Можливе запитання роботодавця до Вас

(запитання) (Ваша відповідь)

(запитання) (Ваша відповідь)

(запитання) (Ваша відповідь)
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Додаток №10 до вправи №21

Шкідливі поради

Автори: група учасників тренінгів для тренерів у проекті МБО «Фонд Східна Європа» 
в м. Бердичів Житомирської обл. (лютий – квітень 2011 року)

№1
Если утром на работу - 
Обязательно проспи,
Опоздай так - чтоб надолго,
Сразу шефу нагруби.
Не оправдывайся долго,
Кто тебя так задержал,
И затем под джинсы с майкой,
Ты вьетнамки одевай.

И пока начальство в шоке –
Валерьянка, «Барбовал»,
Сядь на кресло поудобней
И распей вина бокал.
Ну а если босс нагрянет
И начнет на вас кричать,
Перед носом дверь закройте
И ложитесь мирно спать.

Два часа, звонит будильник,
Что не пора ль уже домой.
День рабочий у всех полный,
А у вас трехчасовой.
Уходя, не забывайте
Ручкой шефу помахать,
Пусть сидит он хоть до ночи,
Вы ж не лошадь, чтоб пахать.

№2
Ти у перший день робочий
Працювать не поспішай,
Випий, закури цигарку - 
Так ти день свій починай.

Одягнись яскраво, стильно,
Прикрас більше начіпляй,
Будеш схожий на ялинку,
Працювать всім заважай.

Декольте, спідничку міні, 
Шпильки вище одягай,
До директора в приймальню
Ногами двері відчиняй.

Вимагай мерщій авансу,
Про надбавку не забудь,
Ти ж спеціаліст із бурси,
А не з вузу хто-небудь.

Всюди носа свого сунь, 
Наведи свої порядки,
Так працює «крутий перець»,
А не баклажан із грядки.
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Додаток №11 до вправи №25

Заповніть, будь ласка, таблицю

Я можу працювати 
у колективі, де 
спостерігається:

1.

2.

3.
…

Я не можу працювати 
у колективі, коли 
спостерігається:

1.

2.

3.
…

У разі необхідності я зможу 
працювати у колективі, в 
якому спостерігається:

1.

2.

3.
…
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Додаток №12 до вправи №27

Листи

Лист №1
Добрий день! Мене звуть Леся. У мене така ситуація – я працюю офіціанткою в кафе 

вже 2 тижні, поки що на випробувальному терміні, але зі мною ще не підписали ніякого 
договору. Директор кафе каже, до трудовий договір підписується тільки після успішного 
закінчення випробувального терміну. Це правда?

Лист №2
Привіт, я – Саша. Я працюю охоронцем у приватній фірмі. Коли мене брали на роботу, 

то сказали, що мій випробувальний термін буде тривати півроку. А скільки максимально 
може тривати випробувальний термін?

Лист №3
Привіт! Мене звуть Валера. Мені сусід по гуртожитку сказав, що соціальні сироти – це 

якась спеціальна група, для якої за законом взагалі не може існувати випробувального 
терміну. Це правда?

Лист №4
Привіт! Я – Олена. У мене щось якось не дуже складається з моєю роботою, а я там ще 

на випробувальному терміні. Боюся, що мене можуть звільнити, бо начальник постійно 
незадоволений. І ще постійно каже, що, поки я на випробувальному терміні, він має 
право в будь-який момент без пояснень та документального оформлення мене просто 
звільнити. Це правда?
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2.7.ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ №7 
«бЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ»

Мета модуля: сформувати в учасників практичні навички 
щодо дотримання безпечних форм поведінки в мережі 
Інтернет.

Структура модуля (3 год. 15 хв.)

Час Тематика Трива-
лість

Зміст роботи Необхідні матеріали та 
обладнання

1 год. Проникнення 
Інтернету в усі 
сфери життя 
людини

10 хв. Знайомство Стікери для кожного учасника
10 хв. Принципи роботи Фліпчарт, ватман А1, маркери
10 хв. Очікування Фліпчарт, ватман А1, марке-

ри, стікери для кожного учас-
ника

10 хв. Міні-лекція Проектор, презентація 
PowerPoint (на диску)

20 хв. Вправа №1 «Позитив 
та негатив від ресурсів 
Інтернет»

Ватман А1 на кожну малу гру-
пу, маркери

30 хв. Ризики в мережі 
Інтернет

15 хв. Міні-лекція Проектор, презентація 
PowerPoint (на диску)

15 хв. Вправа №2 «Обговорен-
ня життєвих ситуацій»

Картки з ситуаціями

1 год. 
45 хв.

Захист від 
небезпек в мережі 
Інтернет

10 хв. Вправа №3 «Що роби-
ти, щоб захиститись від 
небез печних ситуацій в 
Інтернеті?»

Фліпчарт, ватман А1, марке-
ри, стікери для кожного учас-
ника

10 хв. Вправа №4 «Друкарська 
машинка»

Фліпчарт, ватман А1, маркери, 
стікери для кожного учасника

25 хв. Вправа №5 «Хор тварин» Роздатковий матеріал (див. 
вправу №5)

20 хв. Вправа №6 «Термінатор» Фліпчарт, ватман А1, марке-
ри, стікери для кожного учас-
ника

25 хв. Вправа №7 «Розробка 
правил безпечної по-
ведінки в мережі Інтер-
нет»

Ватман А1 на кожну малу гру-
пу, стікери, маркери, кольоро-
ві журнали для кожної групи, 
клей, ножиці

15 хв. Заключна частина. Під-
ведення підсумків, запо-
внення анкети

Ватман А1, стікери на кожно-
го учасника, маркери, анкета 
для заповнення учасниками 
(див. додаток А в кінці посіб-
ника)
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Підказка тренеру-початківцю (про дотримання режиму та 
санітарно-гігієнічних норм)

У поданій структурі тренінгів не враховано час на перерви. 
Обов’язково робіть перерви тривалістю 5-10 хвилин через кожних 
45-50 хвилин роботи. Якщо тривалість тренінгу 4 години – друга 
перерва має бути 20-30 хвилин. Після великої перерви зробіть будь-
яку рухавку (див. Розділ 1). Слідкуйте за температурним режимом 
приміщення, в якому проводите тренінг, провітрюйте приміщення 
під час перерви.

ВСТУПНА ЧАСТИНА 
•	 повідомлення учасникам теми тренінгу;
•	 коротка інформація про організаторів тренінгу;
•	 представлення тренера й учасників (по колу);
•	 ознайомлення учасників із організаційними особливостями роботи на тренінгу 

(тренер повідомляє про тривалість тренінгу, перерви тощо);
•	 прийняття правил тренінгу. Правила записуються на листку фліпчарту і 

розташовуються на видному місці;
•	 збір очікувань (тренер роздає по одному кольоровому стікеру кожному учаснику і 

пропонує написати на ньому очікування від тренінгу). Це повинні бути конкретні 
очікування. Можливі різні варіанти проведення цього етапу, одним із яких є 
такий: учасники й учасниці по колу мають сказати: «Я очікую від сьогоднішнього 
заняття...». Для цього на видному місці розміщується ватман А1 із схематичним 
зображенням дерева (але без листя) та підґрунтя. Учасники наклеюють стікери – 
«насіння», на яких записують власні очікування від тренінгу та «саджають» їх у 
родючий ґрунт – прикріплюють під деревом на ватмані.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
ТЕМА 1 – Проникнення Інтернету в усі сфери життєдіяльності людини
Міні-лекція

Українська аудиторія користувачів Інтернету щороку стрім-
ко збільшується. Так, за даними сайту Sputnikmedia.net,  
у січні 2006 року чисельність української Інтернет-
 аудиторії складала 4 207 391 унікальних користувачів. У 
червні 2010 «Бігмір Інтернет» нарахував вже 18 581 501 
унікальних користувачів.

Більше інформації на сайті 
http://www.onlandia.org.ua
/pages/UNESCO_
research_whitepaper 

Вправа №1. – «Позитив та негатив від ресурсів Інтернет» (робота у малих групах)
Тренер задає питання для обговорення: «Гарно чи погано, на Вашу думку, коли в 

суспільстві спостерігається таке стрімке зростання користувачів мережі Інтернет?»
Отже, розглянемо позитивні та негативні якості такого стрімкого зростання користу-

вачів Інтернету.
Учасники об’єднуються у дві команди: одна команда готує презентацію на тему 

«Позитив від збільшення користувачів Інтернету», інша – «Негатив від збільшення 
користувачів Інтернету».

Приклад позитиву від збільшення користувачів Інтернету:
	вільний доступ усіх бажаючих до необхідної інформації;
	швидкий пошук необхідної інформації;
	спілкування;
	розваги;
	інтернет-магазини.
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Учасники презентують спочатку позитивні якості, а після – негативні. Тренер 
узагальнює кожну та переходить до ризиків у мережі Інтернет.

Приклади небезпек для користувачів:
	Віруси;
	Показ невідповідних віку, нелегальних та шкідливих матеріалів, що 

впливають на психіку, приводять до фізичної шкоди;
	Легкодоступність інформації;
	Кіберхуліганство – термін, який використовується для того, аби описати 

атаки через Інтернет. На відміну від традиційного хуліганства, якого дитина 
може уникнути, повернувшись додому, кіберхуліганство триває і тоді, коли 
дитина вдома.

	Виманювання інформації про дитину та сім’ю з метою подальшого 
пограбування, шантажу;

	Он-лайнові хижаки. Хижаки встановлюють контакт з підлітками шляхом 
розмов у чат-кімнатах, обміну миттєвими повідомленнями, електронною 
поштою або дощок повідомлень. Багато підлітків користуються онлайнови-
ми форумами підтримки ровесників для розв’язання своїх проблем. Хижаки 
часто відвідують такі зони в он-лайні для пошуку вразливих жертв;

	Спам;
	Торгівля людьми;
	Недостовірна інформація.

Кібербулінг. Одна із форм переслідування дітей та підлітків із використанням ІКТ 
(інформаційно-комп’ютерних технологій). Для цього можуть створюватися сайти, 
на яких розміщуються компрометуючі матеріали (фото, відеоматеріали). З метою 
кібербулінгу використовуються: сервіси миттєвих повідомлень, електронна пошта, 
соціальні мережі, ігрові та розважальні сайти, соціальні мережі, форуми та чати. 
Кібергрумінг. Цей термін розкриває суть даного різновиду кіберхуліганства – 
входження у довіру до дитини з метою використання її у сексуальних цілях. 
Грифери. Інтернет-шахраї, які заважають учасникам он-лайн ігор спокійно грати. 
Вони періодично наносять пошкодження їхнім персонажам, блокують певні функції 
гри та викрадають як персонажів так і їх віртуальне життя.

ТЕМА 2 – Ризики в мережі Інтернет
Міні-лекція

У 2011 році в рамках програми Microsoft «Партнерство в навчанні» кафедрою 
превентивної роботи та соціальної політики ЮНЕСКО в Україні було проведено 
Всеукраїнське широкомасштабне дослідження «Рівень обізнаності українців щодо питань 
безпеки дітей в Інтернеті».
Ключові результати даного дослідження:
	З 96% дітей-користувачів Інтернету віком від 10 до 17 років, 51% не знає про 

небезпеки в мережі.
	52% дітей виходять в Інтернет передусім для спілкування у соціальних мережах, 

де залишають свій номер мобільного телефону (46%), домашню адресу (36%), 
особисті фото (51%).

	44% дітей знаходяться у потенційній зоні ризику (розміщують особисту 
інформацію) і 24,3% вже були в ризикованих ситуаціях (ходили на зустріч з 
віртуальними знайомими). У віковій групі від 15 до 17 років цей показник досягає 
60,3%.
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Підказка тренеру-початківцю

Більше інформації про дослідження, його результати та висновки 
Ви можете отримати, відвідавши Інтернет-сторінку: http://www.
onlandia.org.ua/pages/UNESCO_research_whitepaper 

Дослідження показало: чим дорослішою стає дитина, тим більш безтурботно вона 
починає поводити себе в Інтернеті. Так, на реальну зустріч з людиною, з якою знайомі 
лише віртуально, вже ходили майже 12% опитаних дітей віком 10-11 років та більше 
ніж 60% підлітків 15-17 років. Дані про своїх батьків у мережі (місце роботи, посада) 
залишили 0,4% дітей віком 10-11 років та 6,5% 15-17-річних.

Найпопулярніші за відвідуваністю серед дітей ресурси в Інтернеті – соціальні мережі – 
містять найбільшу загрозу з точки зору доступності особистої інформації для сторонніх 
осіб. У соціальних мережах свій особистий номер телефону вже залишили 46% дітей 10-
17 років, вказали домашню адресу – 36%, розмістили особисті фотографії – 51%.

При цьому показово, що від загальної кількості бажаючих отримати більше інформації 
про ризики в Інтернеті (72,5% респондентів-дітей) більшість – 89% хоче знати більше 
саме про захист у соціальних мережах.

Вправа №2. – «Обговорення життєвих ситуацій» (робота в малих групах) 
Учасники об’єднуються у п’ять груп. Кожна група отримує картку з ситуацією та 

обговорює її. Групи презентують результати обговорення. Тренер підводить підсумок, 
використовуючи Додаток №2 «Сім ознак шахрайства в Інтернеті»
Ситуація №l. Нещодавно я надіслав своє резюме на електронну адресу компанії, яка 
пропонувала працевлаштування. У відповідь отримав наступне повідомлення: «Ми 
розглянули Ваше резюме і маємо підходящі вакансії для Вас. Для отримання списку 
роботодавців з контактами, Вам необхідно оплатити наші послуги у розмірі 50 грн.». Чи 
варто довіряти даній компанії? Віктор, 19 років.
Ситуація №2. На мою електронну адресу надійшов лист, в якому повідомлялося, що я 
виграла в лотереї З тисячі доларів. Щоб отримати виграш, треба заплатити 50 доларів 
банківською карткою: 20 доларів за оформлення документів і 30 доларів податок на 
виграш. Як правильно вчинити в даній ситуації? Ірина, 17 років.
Ситуація №3. Одного разу в Інтернеті я потрапила на сайт з інформацією про фотоконкурс 
для дівчат. Щоб взяти участь, потрібно було відправити 3 своїх фотографії: портрет, фото 
в повний зріст і фото в купальнику. Три переможниці конкурсу повинні були отримати 
цінні призи. Я теж вислала свої фотографії на цей конкурс, але не виграла. Через кілька 
місяців мені зателефонувала подруга і сказала, що бачила мої фотографії на сайті 
міжнародних знайомств ... Що тепер робити? Ольга, 16 років.
Ситуація №4. В газеті прочитала об’яву про вакансії. Відправила своє резюме на e-mail, 
зазначений в об’яві. Наступного дня отримала відповідь: «Доброго дня! Ми отримали 
Ваше резюме, і нас зацікавила Ваша кандидатура. Прохання зв’язатися з менеджером з 
персоналу по телефону (070) 345-00-25 для запису на співбесіду. З повагою, менеджер з 
персоналу Оксана». Коли я подзвонила на вказаний номер, включився автовідповідач. 
Бажаного результату не отримала, а за хвилину розмови заплатила 35 грн. Що робити в 
таких ситуаціях? Світлана, 20 років.
Ситуація №5. Мені на електронну пошту прийшов лист з таким змістом: «Шановний 
Олександр Іванович! Як і домовлялися, я надіслав на Ваш рахунок 20 700 грн. В додатку 
Ви знайдете відскановану копію платежу. Перевірте, будь ласка, чи надійшли гроші 
на Ваш рахунок. З повагою, директор компанії SPZ Ігор Максімов». Мене дійсно звуть 
Олександр Іванович, але що робити з цим листом, я не знаю. Олександр, 18 років.
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ТЕМА 3 – Захист від небезпек у мережі Інтернет
Міні-лекція

Коли ми говоримо про безпечну поведінку, то розуміємо впевненість користувача 
у тому, що він «озброєний» необхідними знаннями та навичками. Мова не йдеться про 
ситуації, коли підліток впевнений у правильності своїх дій під час роботи в мережі 
Інтернет, але при цьому його вчинки свідчать про протилежне.

Із практичного досвіду роботи найбільш позитивний результат щодо впевненої 
безпечної поведінки під час перебування в мережі Інтернет надає саме тренінгова 
діяльність. Під час тренінгу учасники мають можливість не лише почути про ризики та 
небезпеки в Інтернеті, а й пережити змодельовані ситуації на власному прикладі. Тренер не 
дає готових відповідей, а лише спрямовує учасників до прийняття логічно обґрунтованих 
рішень. Найважливіше, що під час тренінгу учасники самостійно приймають виважене 
рішення, яке найбільш цінне, оскільки є їхнім власним «відкриттям», а тому має більше 
шансів бути запровадженим у життя.

Дуже важливими є етап формування правил поведінки в мережі Інтернет. Досвід 
засвідчує, що найкраще мотивація на дотримання безпечних форм поведінки в мережі 
Інтернет формується у тому випадку, коли учасники САМОСТІЙНО формують та 
узагальнюють ці правила. Тренер не повинен називати жодного правила поведінки 
в мережі Інтернет до етапу презентації цих правил учасниками. Після презентації 
учасниками, тренер проводить узагальнення усіх сформованих учасниками правил, та 
детально зупиняється на кожному із них. Після цього необхідно наголосити на тому, що 
не тренер сформував ці правила, а учасники зробили це самостійно.  

Молодь не сприймає правил, які нав’язуються дорослими. Але молоді люди завжди 
дотримуються правил, які вони самостійно прийняли після певного реального життєвого 
досвіду. Саме тому ми і радимо використовувати для формування стійкої мотивації щодо 
дотримання безпечних форм поведінки в мережі Інтернет тренінгову методику. Учасники 
під час вправи переживають певну змодельовану ситуацію, яка реально може трапитись у 
житті. При цьому, на початку гри вони ще не усвідомлюють кінцевого результату та сенсу 
самої гри, проте самостійно приймають рішення щодо найкращого, найбезпечнішого 
виходу із цієї ситуації, оскільки хочуть вийти переможцями. По завершенню гри тренер 
проводить аналогію із реальною ситуацією під час перебування у мережі, а учасники, 
вже маючі певний життєвий досвід, який був пережитий під час тренінгу, роблять 
своє виважене рішення. Це рішення має надзвичайно велике значення: воно зроблене 
самостійно і тому має більше шансів на втілення у життя.

Для формування цих правил учасники повинні відчути на собі ризики в мережі 
Інтернет. Найкращий та найбезпечніший шлях – тренінгові вправи.

Вправа №3. – «Що робити, щоб захиститись від небезпечних ситуацій в Інтернеті?» 
(мозковий штурм)

Учасники дають відповіді на запитання. Тренер записує всі відповіді на фліпчарті. 
Після цього відбувається обговорення ідей.

Вправа №4. – «Друкарська машинка»
Учасники вишикуються в одну лінію.
Тренер озвучує рядок із вірша, який необхідно «надрукувати».
Наприклад:
В неволі, в самоті немає, 
Нема з ким серце поєднати. 
То сам собі оце шукаю 
Когось, аби порозмовляти.
Учасники називають по одній літері: 1-й – В, пробіл – всі плескають у долоні, 2-й – Н, 

3-й – Е, 4-й – В і так далі.
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Перехід до наступного рядка – всі тупають ногою.
Якщо учасник помиляється, він вибуває із гри і всі починають з початку.
Ця вправа не потребує глибокого психологічного аналізу та обговорення по її 

закінченню, проте є дуже важливою та ефективною для концентрації уваги учасників.
Аналогія з Інтернетом.
Мережа Інтернет – швидкий віртуальний світ, в якому постійно треба бути уважним 

та зосередженим, аби не потрапити у халепу.

Вправа №5. – «Хор тварин» (формування правил під час спілкування у соціальних 
мережах та обміну миттєвими повідомленнями)

Тренер заздалегідь готує 5-6 аркушів паперу А4 із зображенням тварин: корови, осла, 
собаки, кота, кози, свині. 

Учасники об’єднуються у групи. Лідер команди витягує один аркуш із зображенням 
тварини.

Завдання команд: необхідно проспівати декілька куплетів відомої пісні виключно 
мовою тварини, яку вони обрали.

Обговорення. 
	Чи легко було виконати це завдання? Чому?
	Чи легко було зрозуміти іншу команду? Чому?
Аналогія з Інтернетом.
Спілкуючись у соціальних мережах або за допомогою миттєвих повідомлень у мережі 

Інтернет, ми зустрічаємо незнайомі нам вислови або символи. Це певний сленг, який 
треба знати, якщо хочеш зрозуміти співрозмовника.

Вправа №6. – «Термінатор» (формування мотивації невідвідування сайтів із дорослим 
контентом та контентом, якій є небажаним для молоді)

Тренер пояснює правила вправи. Всі учасники беруть участь у грі. Всі отримують 
стікери різного кольору, які учасники наклеюють на свій одяг. Завдання – не загубити ці 
стікери. Тренер буде показувати на будь-якого одного учасника та віддавати команди: 
«Міксер», «Пральна машинка», «Слон», «Тостер».

На кожну команду учасники повинні виконати певні дії. Так, наприклад, тренер 
показує на одного учасника та промовляє:
	«Міксер» – учасник, на якого показав тренер, піднімає руки та голосно промовляє звук 

«Вжик», а учасники зліва та справа – рухаються навколо своєї осі під його руками. Всі 
інші учасники пропорційно розміщуються по три, і також виконують ці дії.

	«Пральна машинка» – учасник, на якого показав тренер, починає крутити головою, 
а учасники зліва та справа – руками роблять велике коло, в якому і крутить 
головою їх напарник. Всі інші учасники пропорційно розміщуються по три, і також 
виконують ці дії.

	«Слон» – учасник, на якого показав тренер, витягує вперед складені руки («хобот»), 
а учасники зліва та справа імітують руками великі вуха слона. Всі інші учасники 
пропорційно розміщуються по три, і також виконують ці дії.

	«Тостер» – учасник, на якого показав тренер, починає стрибати на одному місці, а 
учасники зліва та справа складають руки та піднімають їх уверх. Між цими руками 
і стрибає «тостер». Всі інші учасники пропорційно розміщуються по три, і також 
виконують ці дії.

	Кількість учасників вправи повинна бути кратна трьом. Тренер обов’язково 
повідомляє декільком учасникам їхнє особливе завдання. Це завдання повинні 
почути лише 2-3 обрані учасники. Як тільки тренер скаже слово «Термінатор», 
ці 2-3 учасники повинні якомога швидше зібрати стікери у інших учасників. 
Зрозуміло, що цей «нюанс» гри знають лише згадані 2-3 учасники.
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Тренер розпочинає гру і всі грають. Коли учасники добре зрозуміли гру і швидко 
орієнтуються після кожного слова тренера: «Тостер», «Слон», «Пральна машинка», «Міксер», 
тренер несподівано для всіх дає команду «Термінатор». Звісно, всі учасники не розуміють, 
що саме треба виконувати, але в цей час заздалегідь повідомлені 2-3 учасника швидко 
забирають стікери, які учасники згідно правил повинні пильно берегти. Враховуючі 
невизначену ситуацію та розгубленість всіх учасників, більшість із них втратить свої 
стікери – їх заберуть «Термінатори». Лише вони знали справжні правила гри.

Обговорення.
1. Чи сподобалась Вам гра? Чому? Учасники не знали справжніх правил.
2. Чому Ви не зберегли свої стікери? Що Вам заважало? 
3. Чи незнання Правил виправдовує нас, що ми не зберегли стікери? Більше того, ми 

чітко знали умову – берегти стікери.
Аналогія з Інтернетом.
У більшості випадків, відвідуючи сайти із дорослим контентом або взагалі небажаним 

для молоді контентом, ми не усвідомлюємо про ті небезпеки, на які можемо наразитись. 
Ми не знаємо справжньої мотивації авторів цих сайтів і досить легко можемо потрапити 
у халепу. Завдання авторів таких сайтів – завести нас у психологічний стан, коли ми 
починаємо втрачати пильність. І саме тоді нас може спіткати небезпека.

Вправа №7. – «Розробка правил безпечної поведінки в мережі Інтернет» (робота у 
малих групах)

Учасники об’єднуються у дві групи та готують презентацію «Правила безпеки в 
Інтернеті». Для своїх презентацій кожна команда отримує по 2-3 кольорових журнали, 
маркери та клей. Учасники мають без допомоги ножиць вирвати малюнки із журналів та 
наклеїти їх на папір А1 таким чином, щоб кожен малюнок відповідав окремому правилу 
безпеки в Інтернеті.

Підказка тренеру-початківцю

При наявності підключення до мережі Інтернет бажано використати 
мультимедійні матеріали, які розміщені на сайті: http://www.
onlandia.org.ua/pages/pupils11-14
Ці історії допоможуть усвідомити ризики під час спілкування у 
соціальних мережах на сайтах знайомств. 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
•	 підведення підсумків тренінгу (учасники по колу висловлюють власну думку 

щодо роботи тренінгу);
•	 виправдання (або ні) очікувань від тренінгу (учасники по колу згадують власні 

очікування й говорять про те, наскільки ці очікування протягом тренінгу 
виправдалися);

•	 заповнення учасниками вихідної анкети (див. додаток А);
•	 подяка учасникам за участь у тренінгу.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: 

навчально-методичний посібник / А. Б. Кочарян, Н. І. Гущина. – Київ, 2011.
2. Вукіна Н. В., Дементієвська Н. П., Сукенко І. М. Критичне мислення: як цьому навчати. 

Науково-методичний посібник / За наук. ред. О. І. Пометун – Харків, 2007.
3. Методичні поради для вчителів. [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://www.onlandia.org.ua/pages/ope



204 Pозділ 2. Тренінгові модулі • №7 «Безпека в Інтернеті»

Додаток №1

Приклад небезпечних ситуацій. Фішинг.

(за матеріалами www.onlandia.org.ua) 
Ніколи не відповідайте на повідомлення електронної пошти від банку або компанії, 

яка випустила кредитну картку, якщо в цьому повідомленні запитується особиста 
інформація.

Фішинг – один із видів шахрайства, спрямований на крадіжку цінної особистої 
інформації користувача, такої як номера кредитних карток, паролі, відомості про 
банківські рахунки та ін.

Шахраї можуть надсилати велику кількість повідомлень, які відправлені 
начебто надійними веб-сайтами (наприклад, банком або іншою компанією) та містять 
запит особистої інформації.

Що представляє собою фішинг-атака?
Шахраї постійно вдосконалюють свої фішинг-повідомлення електронної пошти 

та спливаючі вікна.   
Досить часто вони використовують офіційні емблеми реальних організацій та інші 

ідентифікуючі відомості, отримані безпосередньо із оригінальних веб-сторінок.
Як розпізнати шахрайське повідомлення електронної пошти?
Нижче приведені деякі приклади фраз, які часто використовуються у повідомленнях 

електронної пошти під час проведення фішинг-атак.
«Підтвердіть свій обліковий запис»
Представники компаній не повинні запитувати по електронній пошті паролі, імена 

користувачів, паспортні дані та інші особисті відомості.
«Якщо ви не відповісте протягом найближчих 48 годин, Ваш обліковий запис 

буде заблоковано». Такі повідомлення викликають відчуття оперативності для того, 
щоб змусити людину відповісти не розмірковуючи. Фішинг-повідомлення може містити 
інформацію про те, що відповідь необхідна у зв’язку із можливою загрозою для облікового 
запису клієнта.

«Шановний клієнт!»
Фішинг-повідомлення зазвичай надсилається масово і не містить ні імені, ні прізвища 

отримувача.
«Перейдіть по посиланню нижче для отримання доступу до свого облікового 

запису». Повідомлення в HTML-форматі може містити посилання або форми, які 
заповнюються так само, як форми на веб-сайтах.

Посилання, на які просять перейти, можуть повністю або частково містити реальне 
ім’я компанії, звичайно, є замасковані. Вони ведуть на іншу адресу (як правило, 
на шахрайський веб-сайт).
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Додаток №2

Сім ознак шахрайства в Інтернеті
(за матеріалами www.onlandia.org.ua) 

Отримавши по електронній пошті занадто привабливе повідомлення, будьте 
обережні. Різноманітні легенди і містифікації існують вже багато століть, але зараз 
їх популярність різко зросла, тому що завдяки Інтернету поширювати шахрайські 
повідомлення електронною поштою стало дуже легко.

За допомогою оманливих повідомлень електронної пошти шахраї можуть 
схилити користувачів до пересилання електронних листів про неіснуючі віруси і т. п. 
Ці повідомлення забирають час, забивають поштові скриньки і можуть поставити 
в незручне становище, коли з’ясується, що вони підроблені. Але є й інші, більш підступні 
шахраї, спілкування з якими може коштувати чималих грошей.

Шахрайство з передоплатою
Мета шахрайства з передоплатою – заманити Вас обіцянками великих грошей при 

мінімальних зусиллях з Вашого боку. Коли це станеться, Вас попросять заплатити деяку 
суму, щоб прискорити процес. Справа закінчиться тим, що Ви не заробите ні копійки.

Ось декілька найбільш популярних легенд, що використовуються для шахрайства з 
передоплатою:

1. Іноземному державному чиновнику потрібна Ваша допомога в переказі грошей,  
і у разі Вашої згоди, він заплатить щедрі комісійні. 

2. Вам належить успадкувати мільйони доларів від родича, якого не пам’ятаєте. 
3. Ви виграли в лотерею (можливо, зарубіжну), про участь в якій Ви не пам’ятаєте. 

Виявлення обману: сім ознак шахрайства
Існує ще сім характерних ознак шахрайських повідомлень:
1. Відправником повідомлення є незнайома людина. 
2. Вам обіцяють неймовірні суми грошей, які Ви отримаєте, доклавши мінімум 

зусиль, або взагалі задарма. 
3. Вас просять внести аванс для оплати сумнівних процедур, зробити початковий 

внесок або заплатити за прискорення процесу. 
4. Вас просять надати номер банківського рахунку або інші конфіденційні фінансові 

відомості, можливо, навіть для того, щоб зробити Вам грошовий переказ. 
5. Запит носить строковий характер. 
6. Відправник наполегливо просить не розголошувати ці відомості. 
7. Відправник пропонує вислати Вам копії державних сертифікатів, банківські дані 

та інші «докази» його діяльності (всі вони є фальшивими). 
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ДОДАТКИ

Додаток А

АНКЕТА УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ 

1. Чи сподобався тобі тренінг?
1. так
2. ні

2. Що тобі сподобалося найбільше? (Напиши конкретно)

3. А що тобі не сподобалося? (Напиши конкретно)

4. Які теми тренінгу тебе зацікавили найбільше? Чому?

5. Чи вважаєш ти тренінг корисним для себе?
1. так
2. ні

6. Чи плануєш ти застосовувати отримані на тренінгу знання у своєму житті?
1. так
2. ні
3. не знаю

7. Тренінги з яких питань тебе б зацікавили у майбутньому? 
(Напиши конкретно)

ДЯКУЄМО!
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Додаток Б

Історія успіху №1

(на прохання авторів історій успіху змінені імена та населені пункти)

Моє ім’я Вероніка. Зараз мені 24 роки. Одружена, маю чудового чоловіка та донечку. 
Працюю вчителем, менеджером проектів у громадській організації. Проводжу тренінги.

Так склалось життя, що у 15 років я залишилась сама. Звісно, були тітки та дядьки, 
але моє життя їх особливо не цікавило. Їх більше хвилювало, чи отримаю я державну 
допомогу та яка буде сума цієї допомоги. Не можу на них скаржитись, бо саме вони і 
«вибивали» мені путівки до таборів відпочинку та оздоровлення. Саме за їхнім повчанням 
я і поступила до вищого навчального закладу. За що і дякую їм.

Саме в навчальному закладі я зрозуміла – що поки сама не візьму своє життя у руки, то 
нічого не зможу отримати. На той час у мене навіть нічого і не було. У буквальному сенсі 
цього слова – нічого. Я намагалась знайти собі друзів серед таких як і я – сиріт. Цікаво, 
але чомусь ми, сироти, не дуже полюбляємо спілкуватись. Чомусь складається так, що ми 
полюбляємо бути наодинці. Можливо тому я і вирішила, що краще покладатись на себе, 
аніж чекати чиєїсь допомоги.

У цей час, а це вже був другий курс, я зрозуміла, що мені не вистачає елементарних 
знань. Я не вміла елементарного: прорахувати свій бюджет та спланувати придбання 
речей довготривалого користування. Я отримувала державну допомогу, стипендію, 
продуктові набори, але мені не вистачало. Точніше сказати, частина продуктів у мене 
псувалась. Я не могла раціонально спланувати їх придбання. Я зрозуміла, чому у мене все 
так виходило – я не бачила, як це відбувається в родині. Я не вміла планувати.

Це мабуть доля. Доля потрапити на семінари для студентів, які залишились сиротами. 
Ці курси проходили на базі однієї міської громадської організації за підтримки міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Я і раніше відвідували курси, 
які проводили ЦСССДМ. Але раніше це була лише інформація, яку допомогу я маю 
отримувати, скільки я маю разів оздоровитися за державний кошт, до скількох років 
держава мене буде навчати… Ці курси були зовсім іншими – тут навчали життю. Саме 
так – мене навчили жити. Мені складно це передати. Можливо, Ви вже це знаєте та вмієте. 
Але я не вміла готувати перші страви. Я здогадувалась, як треба їх готувати, але всі мої 
кулінарні «надбання» були однотипними.

Завдяки курсам, які я відвідувала, я навчилась смачно готувати. Я самостійно планую 
свій бюджет. Це вже зараз мені смішно, коли я згадую себе із постійним запитанням: 
«Чому мені не вистачає коштів, якщо я отримую у декілька разів більше грошей, аніж мої 
однолітки?»

Ці курси реально допомагають жити. Не треба соромитися. Мені спочатку було 
соромно – як це, дівчина, і не вміє готувати. Але я переборола свій страх і пішла. І зараз 
радую свого чоловіка та доню різними стравами кожного дня. Це зовсім не складно.

До речі, це правда, що шлях до серця чоловіка пролягає через його шлунок. 
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Додаток В

Історія успіху №2

(на прохання авторів історій успіху змінені імена та населені пункти)

Я Олексій. Мені 25 років. Неодружений. Працюю системним адміністратором у великій 
компанії.

Маму я не пам’ятаю. Сусіди казали, що вона нас із батьком залишила, коли мені було 
півтора роки. Батько із бабцею мене і виховували. Поступив навчатися до технікуму на 
спеціальність «Обслуговування комп’ютерних мереж». На першому курсі залишився 
сиротою. Батько потрапив у аварію та помер.

Можливо в цей час я і зненавидів світ. Мені здавалось, що всі винні у тому, що так 
сталось. Десь на підсвідомому рівні я розумів хибність своїх думок, але нічого не міг 
подіяти…

Не можу жалітись на державу. Мене перевели на державну форму навчання, бо 
навчався я за контрактом. Отримував стипендію та інші підтримки. За гуртожиток не 
платив. Десь на цьому етапі я подумав, що так буде завжди – підтримка. І помилився…

Мені не обов’язково було гарно навчатись – стипендія все рівно буде і мене не 
відрахують. Крім того, я знав, що мене повинні ще і працевлаштувати. І працевлаштували! 
Але проробив я всього рік. Не витримав екзамену на самостійне життя.

Я не міг розпоряджатися своїми грошима. Я кидався у крайнощі: або купував дорогі 
фрукти, а потім ходив голодний, або «сидів» на макаронах та заощаджував гроші на дорогі 
джинси. З’явилися друзі, які мені хотіли начебто допомогти. Але всі вони були одружені. 
Мені було складно із ними…

Одного разу мій колишній класний керівник зустрів мене на вокзалі у м. Києві. Я тоді 
як раз шукав «гарної долі» у столиці. І залишив свій телефон. Про всяк випадок. Через 
півроку, коли я зрозумів, що мені ні з ким поспілкуватись, я йому зателефонував. Він 
запропонував у вільний для мене час стати волонтером однієї програми.

Так я став волонтером міської громадської організації. Якраз реалізовувався проект 
підтримки соціально незахищених верств населення. Мені не пропонували відвідати ці 
семінари, бо я б все рівно відмовився. Мені запропонували допомагати в організації та 
проведенні цих семінарів. Я погодився. Під час перших занять я одразу зрозумів – це для 
мене. Я робив вигляд, що це мене не стосується, але все добре запам’ятовував. Вже тоді я 
запитав – чому нас в технікумі не навчали елементарним речам: прати одяг, готувати їсти 
(не варити готові напівфабрикати, а саме готувати смачну і корисну їжу), піклуватись 
про себе та своє здоров’я? На останньому семінарі я зрозумів, що я - лідер і хочу навчати 
інших.

Так, на сьогодні я проводжу тренінги для дітей в інтернатах. Їм набагато складніше, 
аніж було мені. З цієї причини я і навчаю їх тому, що потрібно для життя – не бути 
споживачем (як це було у мене), а бути творцем свого життя. 
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Додаток Г

ЗМІСТ ДИСКА

Дидактичний матеріал до тренінгових модулів

Тренінговий модуль №1
• Презентація «Конфлікти і шляхи їх вирішення» (.ppt)
• Презентація «Ролі в команді»(.ppt)

Тренінговий модуль №2
• Презентація «Управління часом» (.ppt)

Тренінговий модуль №3
• Фільм «Станція призначення – Життя» (. mp4) // Міжнародна організація з міграції 

та Жіночий консорціум України, 2005 р. (рекомендований Міністерством освіти 
та науки України для перегляду учням загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів України, педагогам, викладачам та батькам) // http://www.
iom.org.ua/ 

• Фільм «Не будь м’ясом» (.mpeg) // Андрій Примаченко (особисто)

Тренінговий модуль №4
• Презентація «Демографічний портрет української сім’ї» (.pdf) // Інститут 

демографії та соціальних досліджень НАН України.  http://www.idss.org.ua/

Тренінговий модуль №5
• Презентація «Молодь за здоровий спосіб життя» (Молодь за здоровий спосіб 

життя. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету 
Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 року) // 
М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім’ї та молоді – К., 
2010. – 154 с.) (.ppt)

Тренінговий модуль №6
• Презентація «Що таке кар’єра» (.ppt)
• Презентація «Адаптація на робочому місці» (.ppt)
• Презентація «Профорієнтація» (.ppt)
• Відео-ролик «Как создать профессиональное резюме» (.mp4) // Всеукраїнський 

портал працевлаштування Rabota.ua // http://rabota.ua/ 
• Відео-ролик «Как успешно пройти собеседование» (.mpeg) // Програма Дело TV 
• Відео-ролик «Как провалить собеседование» (.mpeg) // Програма Дело TV

Тренінговий модуль №7
• Презентація «Безпека дітей в Інтернеті» (.pptx) // За матеріалами сайту  

www.onlandia.org.ua
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Executive summary

«We are Learning to Be Independent»

Manual for trainers

This publication aims to promote social integration among young people deprived of 
parental care. 

The manual introduces methodology for training sessions on building life skills. It also 
contains guidelines for trainers on how to run a training session, provides basic information 
on the training as an interactive way to educate young people and how to organize and conduct 
such training. 

The manual will enable readers to become familiar with this type of training, with active, 
passive and interactive methods used in such training, and with the modules of training sessions 
developed by its authors and preliminarily tested with the target group during training sessions 
in Zhytomyr oblast. 

The training program consists of seven modules: Communication Skills, Financial and Time 
Management, Human Rights, Family, Healthy Lifestyle, Vocational Orientation and Employment, 
and Safety on the Internet. The structure of each training module provides a summary of the 
theoretical material using brief lectures, interactive exercises (group discussions, role playing, 
etc.) and attachments with tests, case studies, document samples and more. Each module also 
includes games designed to integrate participants into a group. To make the trainer’s work easier, 
some useful materials are on the disk attached to the manual, namely videos, presentations for 
training modules and the book itself.

Although the manual is designed as a comprehensive training program, each module can be 
used independently basing on the needs of the target group. 

Materials will be useful to those professionals who directly work with young people 
deprived of parental care, including teachers, youth and social workers, vocational and boarding 
school teachers, college lecturers, and youth-focused NGOs which work with vulnerable young 
people.

This manual was developed under the project «Everyone Has a Right to Work: Partnerships 
to Improve Employment Opportunities for Vulnerable Youth» managed by East Europe 
Foundation (EEF) and funded by the World Childhood Foundation (WCF) and the U.S. Agency 
for International Development (USAID) through Eurasia Foundation.
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