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У посібнику викладено основні ідеї та технологію 

організації Літньої  профільної школи старшокласників. Літня 

школа є не лише формою організації змістовного відпочинку 

учнів, а й можливістю розвитку пізнавальних інтересів учнів за 

рахунок створення особистісно-зорієнтованого середовища. 

Інформація, яка розміщена у посібнику, надасть 

можливість керівникам шкіл, педагогам змістовно та цікаво 

організувати відпочинок старшокласників.  
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ВСТУП 
 

       Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу 

кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає 

на її загальний та економічний розвиток. Це значною мірою 

стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, 

інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну 

політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток 

обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання 

творчої праці серед фахівців, на захист таланту. 

       Серед форм роботи з обдарованими дітьми, які 

проводяться нами, значне місце посідають заходи змагального 

спрямування (олімпіади, конкурси, змагання, турніри тощо). Ці 

форми хороші тим, що дозволяють охопити велику кількість 

дітей з однаковими інтересами. 

      В той же час,  особливе місце в роботі з обдарованими 

дітьми належить формі роботи, що дозволяє здійснити 

комплексний вплив на обдаровану особистість, що формується 

– це Літня профільна школа. Переваги такої форми роботи 

визнано фахівцями з питань навчання і виховання у всьому 

світі.  

      Можливість моделювати більш вільне від звичайних 

для традиційної школи обмежень середовище при побудові 

програми Літньої профільної школи дозволяє запроваджувати 

різні методичні підходи. Серед останніх: заглиблення у тему, 

що вивчається, проблематизація в навчанні, збагачення 

навчального середовища. При цьому при розробці програми 

роботи школи ми не ставимо завдання надати дитині додаткову 

інформацію, дати їй нові знання. 

Це справжня знахідка для творчих вчителів, які не мають 

змоги повноцінно реалізувати свої потенціали та задуми в 
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сучасній школі через її регламентованість та 

стандартизованість. А також для учнів, які потерпають від 

перевантажених програм, які і досі мало враховують їхні 

пізнавальні інтереси та прагнення, від пресу оцінювання та 

обов’язкових завдань. 

Літня школа - це ефективна форма поєднання літнього 

відпочинку, інтенсивного духовного, інтелектуального 

розвитку і реалізації творчого потенціалу кожного з її 

учасників. Це та унікальна форма освітньої роботи, що 

допомагає зробити навчання радісним і повноцінним. 

 Літня школа - це справді школа: з навчальними 

предметами, уроками, вчителями. Але в ній нема державних 

програм, підручників, оцінок. Ці важливі документи втрачають 

сенс в умовах натхненного творчого процесу, який 

розгортається в атмосфері доброзичливого спілкування і 

колективної взаємодії. Це школа, де кожен (як учитель, так і 

учень) може обрати свій цікавий і продуктивний шлях 

пізнавального руху, виступити повноцінним співавтором у 

створенні умов для задоволення освітніх запитів. 

Літня школа передбачає виключно взаємодію яскравих 

особистостей з обох боків: не будь-який учитель спроможний 

запалити розум і серце учня і повести за собою, не маючи 

перевіреної й надійної маршрутної карти, як і не всім дітям 

цікаво перебувати в Літній школі. Тут спрацьовує «закон 

заслуженого співрозмовника». 

Особливого значення Літній школі надає те, що її 

спрямування та зміст визначені заздалегідь і зумовлені логікою 

педагогічного процесу, що здійснюється протягом навчального 

року, тими запитаннями, які виникли в учнів і були почуті 

вчителями, але в межах програми за швидкого темпоритму 
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навчання не знайшли відповіді. Літня школа виходить із тих 

концепцій і проектів, які визначають мету для навчального 

закладу, і має продуктивну можливість їх розширити і 

поглибити. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
 

Кожна цивілізована країна і кожна розвинена нація одним з 

найбільших своїх скарбів вважає талановиту людину. Відомий 

український психолог Г.С.Костюк ще у 40-ві - 50-ті роки 

минулого сторіччя піднімав питання розвитку здібностей у 

дітей. Але на той час суспільство було не готовим до 

розв’язання цієї проблеми.  

Виявлення обдарованих дітей та подальший розвиток їх 

здібностей та обдарувань є однією з пріоритетних проблем 

сучасної психолого-педагогічної науки. Від її вирішення 

залежить інтелектуальний та економічний потенціал держави. 

На сучасному етапі розбудови освіти можна спостерігати 

підвищений інтерес до проблем обдарованості, її виявлення, 

навчання та розвитку обдарованих дітей, проблемам підготовки 

педагогів до роботи з ними. 

У державних документах про діяльність середніх 

загальноосвітніх закладів підкреслюється, що вирішення 

проблеми формування творчої особистості, розвиток здібностей 

та обдарувань юного громадянина значною мірою залежить від 

учителя, творча діяльність якого стає міцним засобом 

формування і розвитку здібностей та обдарованості школярів. 

Гуманізація та демократизація педагогічної праці, 

спрямованість її на розвиток особистості дитини сприяють 

створенню мережі нетрадиційних типів шкіл, розробці 

альтернативних систем освіти, авторських методик навчання. 
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Проблема виявлення і розвитку обдарованих дітей вимагають 

сьогодні від учителя вміння працювати в творчому режимі, 

нестандартних напрямах, постійно удосконалювати професійну 

діяльність, створювати свою творчу лабораторію, опановувати 

специфічними формами і методами роботи з обдарованими 

дітьми у навчально-виховному процесі. 

Обдаровані діти (англ. gifted children) – діти, в яких 

спостерігається та чи інша спеціальна або загальна 

обдарованість.[5; 348]  

С.Л. Рубінштейн  вважає, що під обдарованістю слід 

розуміти сукупність усіх якостей людини, від яких залежить 

продуктивність її діяльності. Тобто сюди треба внести не тільки 

інтелект, а й усі інші властивості та особливості особистості, в 

тому числі емоційної сфери, темпераменту. Спеціальна 

обдарованість, як і спеціальні здібності, визначаються у 

зіставленні з окремими спеціальними сферами діяльності. [15; 

543-545] 

Особливо високий рівень обдарованості особистості у 

виконанні певної діяльності позначають поняттями «талант» і 

«геній». 

Як вказує С.Л. Рубінштейн, поняття «талант» і «геній» 

розрізняються насамперед за об’єктивною значущістю і разом з 

тим оригінальністю того, що вони здатні робити, вчиняти. [11; 

334] 

Ще   одне   розуміння  понять   обдарованість   і  талант   

запропонував Ю.З. Гільбух. [7;14] В його  розумінні обдаровані 

діти – це діти, які різко виділяються із середовища однолітків 

високим розумовим розвитком, який є наслідком як природних 

задатків, так і сприятливих умов виховання. 

Зрозуміло, що обдарована дитина – це дитина, яка 

вирізняється серед своїх ровесників яскраво вираженими 
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успіхами в досягненні результатів на якісно вищому рівні, що 

перевершує певний умовний «середній» рівень. При цьому 

важливо мати на увазі, що йдеться не про окремі, випадкові 

успіхи, а про систематичні, які взагалі притаманні певній 

діяльності цієї дитини.  

Проблему навчання обдарованих дітей у своїх працях 

висвітлювали зарубіжні та вітчизняні науковці, а саме: Айзенк 

Г., Гальтон Ф., Гільбух Ю., Дружинін В., Лейтес М., Маляко В.,  

Матюшкін О., Торренс Е., Холодна А., Штерн В.  

Завдання педагогіки полягає у тому, щоб створити 

методику роботи з талановитими, підібрати професійний 

викладацький склад, оптимально обладнати навчальні класи, 

простежити за рівнем розвитку здібностей учнів, вміло 

організувати позашкільну зайнятість та допомогти батькам 

краще не тільки зрозуміти, підтримати, але й допомогти своїй 

дитині розвинути її здібності до більш високого рівня, 

забезпечити комфортне перебування обдарованих дітей у 

школі. 

Ця тема є досить актуальною і болісною для суспільства, 

оскільки саме перед суспільством, державою, школою і сім’єю 

постає проблема навчання, виховання і розвитку обдарованих 

дітей. Адже розвиток таких дітей іноді гальмується через 

відсутність соціально-матеріальної бази, потрібної для вияву 

різнобічних талантів дітей, їхньої творчості, формалізовану, 

механізовану та автоматизовану систему навчання, відсутність 

психологічної допомоги дітям у подоланні комплексу 

неповноцінності.  

Успішному вирішенню цих проблем сприяє підготовка 

вчителів для роботи з обдарованими дітьми, створення 

профільних класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів або початкової допрофесійної підготовки, 
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спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, створення 

організованого дозвілля: клубів, гуртків, студій, де діти можуть 

проявляти себе та розвивати свої здібності. Необхідно 

враховувати проблему адаптації обдарованої дитини в умовах 

масового навчання. Адже відомо, що порушення в поведінці 

можуть виникати тому, що  навчальний план не відповідає 

їхнім здібностям або є нудним і нецікавим для обдарованої 

дитини. Слід зважати на ігрові інтереси: обдарованим дітям 

подобаються складні ігри і нецікаві ті, якими захоплюються 

їхні ровесники. Внаслідок цього дитина залишається в ізоляції. 

Тому розвиток, виховання та навчання обдарованої дитини є 

дуже важливою та актуальною темою сьогодення.  

 

ЛІТНЯ ПРОФІЛЬНА ШКОЛА 

СТАРШОКЛАСНИКІВ «ЕРУДИТ» ЯК ФОРМА 

РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
 

Навряд чи варто доводити, що кожна нація сильна своїми 

талантами. А талант, кажуть, завжди родом із дитинства. І, 

мабуть, кожна людина народжується із зернятком у руці. Тільки 

треба знайти поле, де це зерно найкраще проросте. 

Немає дітей необдарованих. Треба лише допомогти 

відшукати дар у кожному. Підтримати і розвинути його. Саме у 

цьому напрямку і працюють у нашому районі.  

З перших кроків Літня профільна школа для 

старшокласників «Ерудит» центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької районної ради була і залишається для 

обдарованої сільської молоді одним із найцінніших та 

найцікавіших явищ у різнобарвному, насиченому шкільному 

житті. 
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Нормативно-правова база 
 

Літня профільна школа для старшокласників «Ерудит» у 

своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказами районного відділу освіти, рішенням 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, а також своїм статутом, розробленим на 

основі Типового положення  про дитячий заклад оздоровлення 

та відпочинку», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від  28.04.2009 року № 422.  

Зокрема: 

 Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 

04.09.2008 №375-VІ. 

 Закон України “Про внесення змін до Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»  від 21.05.2009 №1401-VI. 

 Закон України  «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 

№1402-ІІІ   (ст. 5, ст.6). 

 Закон України “Про забезпечення санітарно- 

епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.1994 

№4004-ХІІ. 

 Закон України  «Про охорону праці», 1992 рік (ст. 15). 

 Закон України  «Про пожежну безпеку»  1994 рік (ст. 5, ст. 

8). 

 Постанова Кабінету Міністрів України від  22.11.2004 року 

№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах». 

 Постанова Кабінету Міністрів України від  28.04.2009 року 

№ 422 «Про затвердження Типового положення  про дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку». 
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 Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 16.04.2009 №1254  «Про 

затвердження Типових штатних нормативів  дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку». 

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 

242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах». 

 Лист Міністерства освіти і науки  від  27.04.2010 №289 

«Щодо організації екскурсійних поїздок». 

 Постанова Головного державного санітарного лікаря 

України від 26.04.1999 №23 «Державні санітарні правила і 

норми «Улаштування, утримання і організація режиму 

діяльності дитячих оздоровчих закладів»». 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 

№121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та 

відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 

підпорядкованих органам управління освітою». 

 Лист МОНУ від 08.04.2014 №1/9-192 «Про підготовку до 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року». 

 Лист МОНУ від 30.07.2013 №1/9-518 «Про організацію 

літніх шкіл для обдарованих дітей». 

 Розпорядження обласної державної адміністрації. 

 Накази Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 Розпорядчі документи місцевих органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
 

Статут літньої профільної школи старшокласників 
 

Літня школа старшокласників «Ерудит» є позашкільним 

закладом відпочинку з цілодобовим перебуванням, тимчасове 

об’єднання суб’єктів навчально-виховного процесу. У своїй 
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діяльності керується Конституцією України,  законами  

України, актами Президента  України  та  Кабінету  Міністрів 

України, наказами та розпорядженнями центральних органів  

виконавчої  влади, Статутом власника а також власним 

Статутом.  
 

Мета та завдання  

Головною метою Літньої школи старшокласників 

«Ерудит» є підготовка учнів до свідомого вибору навчання за 

профілями, створення умов необхідних для розвитку 

індивідуальності учнів.  

 Основне завдання – розвиток особистості дитини через 

збагачення її інтелектуальної культури за рахунок вивчення 

предметів певного профілю. Виходячи з цього визначено 

завдання: 

- формування і розвиток певних компетенцій учасників 

школи у відповідних предметних сферах; 

- організація і супровід навчання і становлення учнів у 

вибраному профілі; 

- формування і розвиток окремих навиків дослідницької 

діяльності; 

- розвиток компетентності учасників школи у сфері роботи з 

інформацією; 

- формування індивідуально-психологічних властивостей, 

які забезпечують успішну пізнавальну та комунікативну 

діяльність. 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до 

народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 

цінностей українського народу і нації; 

- формування і розвиток соціальної зрілості, творчої 

особистості з усвідомленою громадянською позицією, 
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почуттям національної самосвідомості, особистості 

підготовленої до професійного самовизначення; 

- розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих 

учнів; 

- реалізація права учнів, на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, 

задоволення потреб учнів, організація їх змістовного дозвілля 

під час літнього оздоровлення. 

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного 

і фізичного розвитку учнів. 
 

Організаційно-правові засади 

Літня школа старшокласників «Ерудит» діє  на  підставі  

Статуту,  режиму роботи затвердженого засновником, 

погодженим Хмельницькою районною санітарно-

епідеміологічної станцією, планом затвердженим директором 

закладу відпочинку та погодженим засновником. 

Зміст, форми і методи навчально-виховної, оздоровчої, 

інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи з 

учнівською молоддю в Літній школі старшокласників «Ерудит» 

здійснюється з використанням організаційних форм роботи, 

урок, лекція, індивідуальне заняття, читання, вікторина, 

концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, похід на 

природу, екскурсія на сільськогосподарські, промислові 

підприємства до вищих навчальних закладів. 

У Літню школу старшокласників «Ерудит» приймаються  

учні   віком від 15 до 18 років загальноосвітніх закладів району  

за чотирма профілями по 25 учнів у кожному. 

Зарахування учнів до Літньої школи старшокласників 

«Ерудит»    здійснюється на підставі наказу відділу освіти про 
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організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей, за 

наявності особистих  заяв учнів (узгоджених з батьками або 

осіб,  які  їх  замінюють),  довідки про стан здоров'я дитини за 

формою 0-79 та наказу по загальноосвітньому навчальному 

закладі де навчається учень про відрядження учнів у заклад 

відпочинку.  

Відрахування дитини з Літньої школи старшокласників 

«Ерудит» здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх  

замінюють, за  систематичне  порушення режиму роботи 

закладу відпочинку, або на  підставі  медичного  висновку  про 

стан  здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в 

закладі відпочинку. Забороняється безпідставне  відрахування  

дитини з Літньої школи старшокласників «Ерудит».      

Літня школа старшокласників «Ерудит» забезпечує учням:   

- захист життя і здоров'я;      

- належні умови  для  оздоровлення та відпочинку;  

- розвиток їхніх творчих здібностей; 

- заняття фізичною культурою, природоохоронною та 

краєзнавчою                   

  роботою,  суспільно-корисною працею;  

- добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;     

- користування матеріально-технічною базою закладу;   

- вільне висловлювання поглядів, думок, переконань.  

Учні, які перебувають у Літній школі старшокласників 

«Ерудит» повинні:  

-    дотримуватись режиму роти закладу відпочинку; 

-    підвищувати власний загальнокультурний  рівень; 

-  оволодівати знаннями, уміннями, практичними 

навичками здорового способу життя; 

-    дотримуватися морально-етичних норм; 

- бережливо ставитися до державної,  комунальної  та  
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приватної власності; 

-   брати посильну участь у суспільно-корисній праці.     

Виховний  процес у  школі старшокласників  здійснюється 

відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і 

здібностей дітей, з урахуванням їх віку,  психофізичних 

особливостей,  стану  здоров'я  та  з  використанням 

різноманітних організаційних форм роботи  та  інших  форм,  

передбачених цим Статутом.     

 

Управління і кадрове забезпечення      

До роботи у Літній школі старшокласників «Ерудит» 

можуть залучатись волонтери (педагогічні працівники, 

працівники культурних організацій, діяльність яких не 

суперечить законодавству про освіту), які мають відповідну 

освіту. Кожен  працівник повинен мати санітарну  книжку,  бути  

ознайомленим з умовами праці, посадовою інструкцією, пройти 

інструктаж з техніки безпеки,  профілактики травматизму, 

запобігання нещасним випадкам, дотримання  санітарно-

гігієнічних правил та надання невідкладної долікарської 

допомоги.      

Керівництво Літньою школою старшокласників «Ерудит» 

здійснює його директор призначений наказом засновника.   

Директор організовує інструктаж учасників закладу 

відпочинку з техніки безпеки, профілактики травматизму, 

попередження нещасних випадків, дотримання санітарно-

гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної 

долікарської допомоги; забезпечує дотримання  вимог  щодо  

охорони  життя і здоров'я дітей, санітарно-гігієнічних норм; 

здійснює контроль за процесом відпочинку, забезпечує належні 

умови для відпочинку дітей; звітує про   результати діяльності 

закладу; видає в межах своєї компетенції накази та 
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розпорядження, що стосуються діяльності закладу,  організовує 

і контролює їх виконання; забезпечує  раціональний підбір 

кадрів, розподіл посадових обов'язків працівників закладу. 

Працівники Літньої школи старшокласників «Ерудит» 

зобов'язані: дотримуватися вимог закладу відпочинку, 

дотримуватись режиму роботи, виконувати посадові обов'язки; 

берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, 

пропагувати здоровий спосіб життя; виконувати накази й 

розпорядження директора Літньої школи старшокласників 

«Ерудит», органів управління, до сфери діяльності яких 

належить  заклад.     

Працівники Літньої школи  старшокласників «Ерудит» 

працюють згідно з режимом, затвердженим його  керівництвом.  

Батьки дітей чи особи, які їх замінюють,  мають право: 

вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Літньої школи 

старшокласників «Ерудит»; брати участь в організації та 

проведенні заходів; захищати законні  інтереси  дітей  у  

державних  та   судових органах. 
 

Охорона життя та здоров'я дітей 

Для надання медичних послуг дітям і працівникам заклад 

відпочинку закріплюється за територіальною лікувально-

профілактичною установою. Надання дітям  та  працівникам 

Літньої школи невідкладної медичної допомоги при гострих та 

невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної, здійснюється 

територіальним лікувально-профілактичним закладом.      

Працівники Літньої школи старшокласників «Ерудит» 

несуть персональну  відповідальність  за  збереження  життя  та  

здоров'я дітей, які відпочивають в ньому.      

Територія Літньої школи старшокласників «Ерудит», 

будівлі та інші приміщення повинні відповідати санітарним 
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нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки. На 

кожному поверсі Літньої школи старшокласників «Ерудит» 

розробляється та вивішується на видному місці план евакуації 

дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.      

Директор Літньої школи старшокласників «Ерудит» 

здійснює обов'язковий  постійний контроль за якістю 

харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку  та  

оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового 

способу життя. 

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-

технічна база  

Джерелом фінансування кошторису Літньої школи 

старшокласників «Ерудит» є кошти засновника, додаткові 

джерела фінансування, не заборонені законодавством України.  

Додатковими джерелами   фінансування Літньої школи 

старшокласників «Ерудит» можуть  бути  добровільні  внески,  

матеріальні  цінності юридичних  та  фізичних осіб, інші 

надходження, не заборонені законодавством, які 

використовуються для впровадження діяльності, передбаченої 

цим Статутом.      

Перед початком роботи закладу відпочинку засновник 

забезпечує  наявність  у Літній школі старшокласників 

«Ерудит» наказу про відкриття закладу,  санітарного паспорта, 

інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і 

попередження нещасних випадків  з  дітьми,  протипожежної  

безпеки тощо.     
 

Організація діяльності Літньої профільної школи 

старшокласників 
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Літня профільна школа старшокласникі «Ерудит» 

стартувала у 2008 році на базі Ружичанського НВК, з 2009 року 

працює на базі Давидковецької ЗОШ I-III ст. У закладі створено 

необхідні умови для навчання та відпочинку учнів: працює два 

комп’ютерні класи з підключенням до мережі Internet; 

спортивна зала та спортивні майданчики; обладнано спальні 

кімнати, кімнати гігієни, медичний кабінет. 

   В цілому структура кожного дня включає заняття (час від 

сніданку до обіду), час для відпочинку і спорту, факультативи, 

інтелектуальні ігри, майстер-класи, ігри-квести (рухливі, на 

свіжому повітрі), командні та загальношкільні заходи. 

Організація роботи протягом дня відповідає режиму який 

затверджується директором та погоджується також Головним 

управлінням Держсанепідслужби у Хмельницькій області 

(Додаток А). 

Для учасників Літньої школи організовано п’ятиразове  

харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та 

натуральних норм харчування за кошти місцевого бюджету. 

Меню  для учасників Літньої школи розробляється технологом 

по харчуванню відділу освіти, затверджується директором та 

погоджується Головним управлінням Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області (Додаток Б). Головне управління також 

погоджує постачальників продуктів до даного закладу 

відпочинку. 

Відпочинок та оздоровлення відбувається у чотири зміни, 

що відповідає профілям:  

 природничому,  

 історико-правовому,  

 інформаційно-технологічному,  

 філологічному (українська та іноземна філологія).  
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Робота кожного профілю організовується згідно плану, що 

складається методистом відділу освіти, затверджується 

директором Літньої профільної школи «Ерудит» та 

погоджується засновником (Центр дитячої та юнацької 

творчості) (Додаток В). 

 Щорічно у літній профільній школі оздоровлюється та 

відпочиває сто старшокласників району, які є переможцями 

олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів.  

 

ЛІТНЯ ШКОЛА «ЕРУДИТ», ЯК 

ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВІДПОЧИНКУ 
 

  Зрозуміло, що в силу специфіки освітнього процесу у 

школі вирішуються питання по оздоровленню учнів і 

організації змістовного дозвілля. Проте ці заходи ми не 

розглядаємо як допоміжні. Оскільки, на думку дослідників, 

збільшення інтелектуального навантаження має 

супроводжуватись збільшенням часу занять іншими видами 

діяльності, а не відбуватись за їх рахунок. Тому таке поєднання 

дозволяє максимально збалансувати необхідні для 

гармонійного розвитку види діяльності, час перебування у 

приміщенні й на свіжому повітрі.  
        

Як поєднати навчання та відпочинок? 
 

Вагомим елементом програми роботи школи є врахування 

аффективності. Мова йде про необхідність в процесі роботи з 

такою категорією дітей приділяти увагу їх емоційному стану, 

формуванню уявлень про себе, самооцінці і рефлексивними 

процесами, формуванню соціальних навиків. Тому насичена 

програма інтелектуальних конкурсів, спортивних заходів 
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дозволяє вибрати нові (з точки зору особистого досвіду) 

способи самореалізації. За даними анкет, окремі діти проявили 

активність в тих видах діяльності, раніше в яких вони не брали 

участі.  

Аналізуючи навчальну складову програми, відмітимо, що 

зміст всіх профілів базується на поєднанні теорії і практики, 

при виборі змісту ми виходимо із принципу збагачення знань, а 

не прагнемо дублювати шкільні курси відповідних навчальних 

предметів. Зміст курсів включає в себе наукові основи 

відповідних предметів, але при цьому зорієнтований не на 

засвоєння «основ», а на розвиток особистості при роботі з 

відповідним матеріалом. Не має значення наскільки глибоко 

учень засвоїв даний матеріал. Оскільки у процесі роботи він 

має не лише отримати інформацію, але і відповісти на питання: 

як це працює? де/в чому проявляється? навіщо це мені 

потрібно? як я можу це використати? що я хочу/можу ще 

дізнатись про це? тощо. 

Розвивальні цілі в процесі навчання реалізуються також 

під час проведення «майстер-класів», передбачених 

спеціальними блоками у структурі роботи кожного профілю:  

- заняття з «Основ наукових знань»; 

- робота по предмету (створення проекту); 

- заняття з психологами; 

- зустрічі з цікавими людьми; 

- творчі, спортивні змагання, ділові ігри; 

- екскурсійні поїздки (Додаток Г). 
 

Зона психологічного комфорту 
 

Всебічний розвиток дитини, збереження її морального, 

духовного, психічного, фізичного здоров’я є основою 
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навчально-виховного процесу підростаючого покоління. 

Вихователі, педагоги, які працюють з дітьми протягом профілю 

(зміни), відповідають не лише за фізичне здоров’я своїх 

вихованців, а також і за їхній психологічний стан. Тому 

важливим аспектом роботи Літньої школи, що зумовлює 

необхідність чіткої організації  її роботи – є діяльність 

психологічної служби. Мета якої – спрямування юної 

особистості на самоусвідомлення, розуміння самого себе, 

самосприйняття і на основі цього формування відповідальної – 

асертивної - поведінки. Саме вона передбачає усвідомлене 

ставлення до прийняття важливих рішень, уміння відстояти 

власні переконання, узгодженість поведінки із внутрішніми 

мотивами й орієнтаціями, самостійність і здатність брати на 

себе відповідальність при прийнятті рішень.  

Процес демократизації сучасного суспільства значною 

мірою залежить від того, наскільки людина здатна брати на 

себе відповідальність за власні вчинки. У сучасної молоді 

значно зросли потреби самоствердженні, самовизначенні, 

самореалізації. 

Відомо, що процес переходу від дитинства до дорослості 

відбувається гостро й часто досить драматично, і в ньому 

найвиразніше переплітаються суперечливі тенденції 

особистісного розвитку. Головним досягненням підлітка є 

набуття якісно нового рівня особистісного зростання, коли 

структурується його свідоме ставлення до себе як до дорослої 

людини. В той же час соціальна значущість проблеми 

особистісного зростання у підлітковому віці є недостатньо 

розробленою, що й зумовило вибір теми для розробки 

тренінгової програми – “Розвиток самоусвідомлення підлітків”. 

У другій половині дня з учнями проводяться тренінгові 

заняття відповідно до програми, на яких діти знайомляться, 
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презентують себе незвичним способом, розкривають свої 

внутрішні потенціали, розвивають творчі здібності, навички 

впевненої поведінки, конструктивної взаємодії, вчаться 

розуміти свої потреби та бажання. З учасниками Літньої школи 

проводяться тренінги: «Який я? Які ми?», «Хто Я?», «Моя 

індивідуальність», «Уточнення уявлень про себе, риси 

характеру та темперамент», дискусії: «Я це я», «Я та ми: моє 

знайомство з групою», «Хто відповідає за моє здоров’я», «Все 

починається з добра», «У дружнім колі». (Додаток Д)  

З метою формування безпечної поведінки та профілактики 

ВІЛ учасники Літньої школи разом із підготовленими 

тренерами пройшли «Маршрут безпеки».  
 

Дозвілля та відпочинок 
 

Ніщо так не об’єднує групу дітей, як спільні інтереси, 

спілкування у дружньому колі, гра, відпочинок.  

З метою організації змістовного дозвілля для юних 

ерудитів організовуються виховні заходи, тематичні вечори, 

творчі конкурси, спортивні змагання.  

Забезпечити високий рівень реалізації запланованих 

заходів дозволяє залучення до роботи у Літній школі провідних 

педагогів району, методистів райметодкабінету, а також 

налагоджена співпраця з вузами, підприємствами, державними 

установами та громадським організаціями Хмельниччини. 

Відповідно до плану роботи кожного профілю, з метою 

профорієнтації  в другій половині дня (щочетверга) для учнів 

Літньої школи організовуються екскурсії. За п’ять років роботи 

Літньої школи її учасники відвідали Хмельницький 

національний університет, Хмельницьку гуманітарно-

педагогічну  академію, Червонозірківське лісомисливське 
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господарство, житлово-комунальне господарство м. 

Хмельницького (очисні споруди), ТОВ «Насолода», 

господарство «МАЇС», ТОВ «Глобо Лтд», неодноразово 

ставали учасниками засідання Хмельницького обласного 

господарського суду, відвідали музей Проскурівського 

Підпілля, художній та літературний музеї м. Хмельницького, 

спілкувались із волонтерами Корпусу миру.  

А вечір об'єднує всіх на тематичній дискотеці, біля 

блакитного екрану для перегляду кінофільму чи біля табірного 

вогнища для щирого спілкування та веселої пісні.  

Щоденне колективне обговорення прожитого дня дозволяє 

підтримувати зворотній зв'язок з дітьми, оперативно реагувати 

на настрої учнів. 

  Свої  враження від перебування в «Ерудиті» учні 

виражають на сторінках стіннівок, створюють фотоколажі, 

висвітлюють на сайті відділу освіти. Результати  зворотнього  

зв’язку, отримані шляхом анкетування, свідчать про 

ефективність роботи Літньої школи. Учні вдячні організаторам 

та педагогам району за незабутні враження і масу позитивних 

емоцій, за змістовний і цікавий відпочинок, за те що отримали 

можливість «запалити свою зірку». 

«Це найщасливіші дні мого життя» - саме так, несподівано 

для нас, відгукнувся про цю подію один із учнів Літньої 

профільної школи «Ерудит». Стало зрозуміло, що вкотре своїм 

дивним способом спрацювала магія, притаманна Літній школі, 

знайшовши ключі до сердець і розуму дітей... 
 

ВИСНОВКИ 
 

Літня профільна школа старшокласників «Ерудит» - це 

справжня знахідка для творчих вчителів, які не мають змоги 
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повноцінно реалізувати свої потенціали та задуми в сучасній 

школі через її регламентованість та стандартизованість та 

учнів, що потерпають від перевантажених програм, які і досі 

мало враховують їхні пізнавальні інтереси та прагнення, від 

пресу оцінювання та обов’язкових завдань. 

Літня школа - це ефективна форма поєднання літнього 

відпочинку, інтенсивного духовного, інтелектуального 

розвитку і реалізації творчого потенціалу кожного з її 

учасників. Це та унікальна форма освітньої роботи, що 

допомагає зробити навчання радісним і повноцінним. 

Унікальне глибинне духовне й інтелектуальне 

взаємозбагачення у поєднанні зі спільним оздоровчим 

відпочинком дає потужний творчий імпульс на весь наступний 

навчальний рік. Ті, хто пройшов Літню школу, вирізняються з-

поміж інших учнів своєю творчою активністю, теплим 

ставленням одне до одного, відкритістю до нового, 

пізнавальною наполегливістю. І чим довше їм вдається це в 

собі зберегти (а це багато в чому залежить і від педагогів), тим 

більше спільний простір наповнюватиметься особливою 

світлою енергетикою, зразками красивого й одухотвореного 

життя... 

Поза сумнівом, таке унікальне педагогічне явище, як Літня 

профільна школа старшокласників «Ерудит», містить дуже 

багато нереалізованих потенціалів. А це означає, що педа-

гогічна команда, яка захоче втілити на практиці наш досвід, має 

безмежне поле для творчості та реалізації власних актуальних 

психолого-педагогічних завдань. Головне бажання - дієво і 

наполегливо змінювати цей світ на краще, виконуючи свою 

людинотворчу місію вчителя. 
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ФОТОЗВІТ 

 

Урочисте відкриття  

Літньої профільної школи 

старшокласників «Ерудит» 

 

Посвята в «Ерудити» 

 
 

Прояв своєї індивідуальності 

 
Ми знайомимось 
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Якість повітря та його вплив 

на навколишнє середовище 
(природничий профіль) 
 
 

 
 

Розвивально – пізнавальна програма: 
«Алеєю прав та обов’язків». 
 

 

 

Заняття філологічного профілю  
 

 
 

 
 

Вічна тема влади землі над 
людиною 

 в українській літературі  
кінця ХІХ - початку ХХ 

століття 
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Заняття інформаційно-технологічного  
профілю 

Подорож машиною часу 

 
 

Урок дослідження. «Велика Вітчизняна 
війна. Німеччина: відкрита  агресія чи  
випереджувальний удар»    

 
Екскурс в історію. «Наш край у роки 
Великої Вітчизняної війни: роки 
звитяг та подвигу». 

 
 

Ми обираємо «Маршрут 
безпеки» 
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Диспут 
(за участю носіїв мови, 
USA, Colorado) «Open 
world in front of you” 

 
 
 

Захист проектів 
 

 
 

 

 

Зона психологічного 
комфорту 
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Екскурсія до музею «Проскурівського 
підпілля» 

 

Інформаційно-бібліографічний 
відділ та лабораторії 

Хмельницького національного університету 
 
 
 
 
 
 
 

Швейне підприємство «Францішек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поїздка до центральної садиби 

Червонозірківського 

лісомисливського господарства 
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Спілкування з 
друзями нашими 
меншими 
 

 

Екскурсійна поїздка до  

господарства «МАЇС»  
 

 

 

Ознайомлення з новітніми технологіями 
утримання ВРХ 

 

ТОВ «Глобо Лтд» 

Житлово-комунальне господарство 

м. Хмельницького (очисні споруди) 

Художній та літературний музей 
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Відпочинок                                                   
та         дозвілля  

 

Ігри-квести 
 

Відпочинок у колі  
друзів біля вогнища 
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Фотоколаж на згадку 
 

 

Фотоколож на 
згадку 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літня школа – ключ до серця і 
розуму. 
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ДОДАТОК А 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 

ЛІТНЬОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ СТАРШОКЛАСНИКІВ  «ЕРУДИТ» 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ 

на базі  Давидковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

ЧАС ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.30 Підйом 

8.00 Ранкова гімнастика 

8.30 Сніданок  

9.00 - 9.15 Ранкова лінійка 

9.15 - 10.00 Основи наукової діяльності 

10.15 - 11.00 Заняття психолога 

11.15 - 13.00 Профільне заняття 

13.00 - 14.00 Обід  

14.00 - 16.00 Робота центрів розвитку та відпочинку, психологів 

16.00 - 16.30 Полуденок 

16.30 - 19.00 Години здоров’я 

19.00 - 19.30 Перша вечеря 

19.30 - 20.00 Загальний збір школи. Вечірня лінійка 

20.00 - 21.00 Відеосалон  

21.00 - 21.20 Друга вечеря 

21.20 - 22.00 Підготовка до сну 

22.00 Сон  

ПОГОДЖУЮ 

Начальник Хмельницького 

міськрайонного управління 

Головного управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

_______________ 

«____» _____________2014 рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

Центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької 

районної ради 

__________ 

«____» ________________2014 

рік 
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            ДОДАТОК Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ МЕНЮ 

На  оздоровчий період Літньої профільної школи  

 старшокласників «Ерудит» (с. Давидківці) у 2014 році. 
 

№

з/

п 

 

Назва страви 
Вихід, 

гр. 
Білки Жири Вуглеводи Екал 

 Понеділок       

 Полуденок      

1. Сік промислового виробництва 200 1,0 - 2,2 92 

2. Булочка 60 4,8 2,8 54,9 270 

3. Фрукти свіжі 100 1,5 - 21,0 91 

 Обід      

1. Суп гречаний 300 3,0 3,1 20,1 122 

2. Макарони відварені з маслом 200/10 8,6 6,2 45,0 273 

3. Сосиска  відварна 100 11,4 33,6 - 348 

4. Салат з свіжої капусти з олією 100 1,6 5,1 9,0 89 

5. Компот з сухофруктів 200 0,6 - 31,5 129 

6. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 

 Підвечірок      

1. Чай  200 0,1 - 15,0 60 

2. Вафлі 60 2,8 15,9 38,2 307 

3. Солодощі 50 6,9 35,7 52,4 558 

 Вечеря      

1. Каша ячмінна з маслом 250/10 5,2 0,7 43,3 202 

2. М'ясо яловиче відварне 75 21,4 12,2 0,4 241 

3. Помідора свіжа  порціями 75 0,7 0,1 2,7 15 

4. Какао на свіжому молоці 200 3,8 3,9 25,8 154 

5. Яйце відварне 1 шт.   5,1 4,6 0,3 63 

ПОГОДЖУЮ 

Начальник Хмельницького 

міськрайонного управління 

Головного управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

_______________ 

«____» _____________2014 рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту 

Хмельницької 

райдержадміністрації 

__________________ 

«____» _____________2014 рік 
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6. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 

 Вівторок      

 Сніданок      

1. Каша молочна рисова з маслом 300 5,9 11,7 43,6 304 

2. Сир  твердий порціями 30 7,0 9,0 - 111 

3. Бутерброд з ковбасою вареною 50 5,7 3,1 18,6 158 

4. Хліб 30 1,4 0,2 14,9 70 

5. Чай 200 0,1 - 15,0 60 

 Полуденок      

1. Сік промислового виробництва 200 1,0 - 2,2 92 

2. Печиво 60 5,0 3,0 76,0 351 

3. Фрукти свіжі 100 1,5 - 21,0 91 

 Обід      

1. Борщ український 300 3,0 12,1 24,4 225 

2. Каша гречана розсипчаста з 

маслом 

200/10 17,6 13,2 90,2 556 

3. Котлета рибна 100 13,4 13,3 17,3 246 

4. Помідора, огірок порціями 100 2,6 5,0 3,7 71 

5. Кисіль фруктовий 200 0,4 - 38,1 155 

6. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 

 Підвечірок      

1. Чай 200 0,1 - 15,0 60 

2. Булочка 60 4,8 2,8 54,9 270 

3. Солодощі 50 6,9 35,7 52,4 558 

 Вечеря      

1. Овочеве рагу 250 6,3 25,3 35,5 398 

2. Тифтелькі в червоному соусі 60/50 6,9 24,9 12,7 304 

3. Огірок порціями 75 1,2 - 4,5 22 

4. Хліб 60 1,4 0,2 14,9 70 

5. Компот з сухофруктів 200 0,6 - 31,5 129 

 Середа      

 Сніданок      

1. Макарони відварні з маслом 200/1

0 

8,6 6,2 45,0 273 

2. Помідора  свіжа порціями 50 0,5 0,1 1,8 10 

3. М'ясо відварне яловичини 75 21,4 12,2 0,4 241 

4. Хліб 30 1,4 0,2 14,9 70 

5. Кавовий напій на свіжому 

молоці 

200 3,3 3,3 24,8 142 

6. Сир твердий порціями 30 7,0 9,0 - 111 

 Полуденок      

1. Сік промислового виробництва 200 1,0 - 2,2 92 

2. Вафлі 60 2,8 15,9 38,2 307 
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3. Фрукти свіжі 100 1,5 - 21,0 91 

 Обід      

1. Суп з фрикадельками 300/40 8,7 23,3 23,5 340 

2. Горохове пюре з маслом 200/10 23,0 12,6 50,9 417 

3. Биточки печінкові 100 15,2 19,8 10,2 280 

4. Салат з свіжої капусти з олією 100 1,6 5,1 9,0 89 

5. Кисіль з сухофруктів 200 0,4 - 38,1 155 

6. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 

 Підвечірок      

1. Компот з сухофруктів 200 3,8 3,9 25,8 154 

2. Булочка 60 4,8 2,8 54,9 270 

3. Солодощі 50 6,9 35,7 52,4 558 

 Вечеря      

1. Печеня по-домашньому 300 18,0 21,2 92,4 640 

2. Огірок свіжий порціями 50 0,8 - 3,0 15 

3. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 

4. Чай 200 0,1 - 15,0 60 

 Четвер      

 Сніданок      

1. Сирна запіканка з сметанним 

соусом 

300/1

5 

9,6 17,5 4,5 454 

2. Бутерброд з  вареною ковбасою 50 5,7 8,1 15,6 158 

3. Хліб 30 1,4 0,2 14,9 70 

4. Чай 200 0,1 - 15,0 60 

 Полуденок      

1. Сік промислового виробництва 200 1,0 - 2,2 92 

2. Печиво 60 5,0 3,0 76,0 351 

3. Солодощі  100 6,9 35,7 52,4 558 

 Обід      

1. Суп гороховий 300 7,1 5,6 24,8 180 

2. Картопляне пюре з маслом 200/10 4,5 7,2 32,6 161 

3. Риба смажена 100 19,4 14,6 46,6 228 

4. Салат з свіжої капусти з олією 100 1,6 5,1 9,0 89 

5. Компот з сухофруктів 200 0,6 - 31,5 129 

6. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 

 Підвечірок      

1. Чай 200 0,1 - 15,0 60 

2. Булочка 60 4,8 2,8 54,9 270 

3. Фрукти свіжі 100 1,5 - 21,0 91 

 Вечеря      

1. Млинці з повидлом 300/20 10,6 17,8 66,8 474 

2. Кавовий напій на свіжому молоці 200 3,3 3,3 24,8 142 

3. Бутерброд  з сиром 50 6,4 8,5 16,0 166 
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 П’ятниця      

 Сніданок      

1. Каша молочна манна з маслом 300/10 18,0 21,2 92,4 640 

2. Яйце варене 1 шт. 5,1 4,6 0,3 63 

3. Сосиска варена 50 5,7 16,8 - 174 

4. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 

5. Чай 200 0,1 - 15,0 60 

 Полуденок      

1. Сік промислового виробництва 200 1,0 - 2,2 92 

2. Булочка 60 4,8 2,8 54,9 270 

3. Фрукти 100 1,5 - 21,0 97 

 Обід      

1. Капусняк 300 2,4 6,3 11,5 114 

2. Плов 200/10 5,0 0,4 66,9 293 

3. Помідори, огірок  порціями 100 1,0 6,0 3,2 71 

4. Кисіль з сухофруктів 200 0,4 - 38,1 155 

5. Хліб 60 2,8 0,4 29,8 140 
  

 

Розробив технолог з харчування відділу освіти, 

молоді та спорту Хмельницької РДА                                                 ПІП 
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ДОДАТОК В 
  

ПОГОДЖУЮ                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор                                                                                    Директор  

Центру дитячої та юнацької творчості                                   Літньої школи старшокласників  

Хмельницького району                                                            «Ерудит»                                                                                        

  ______________                                                                          ____________  

 «__»____________ 2014 року                                                   «__»____________ 2014 року 

План роботи 

історико- правового профілю 

 

Термін роботи профілю: 02.06. 2014 - 06.06. 2014  

02.06.  -   заїзд учасників Літньої школи.  Година «У колі знайомств». 

                 Урочисте відкриття Літньої профільної школи старшокласників          

               «Ерудит», історико- правового профілю. 

 

03.06.  - 70 - річчю визволення нашого краю від фашистських окупантів   

              присвячується. Екскурс в історію. «Наш край у роки Великої      

              Вітчизняної війни: роки звитяг та подвигу».   

              (вчитель Бондар В.М.,  Давидковецька ЗОШ І – ІІІ ст.). 

 

04.06.  -     Правовий турнір.  «Знавці права та закону».  

                   (вчителі: Гладинюк С.В., Аркадієвецька ЗОШ І – ІІ ст.,  

                   Кукурудза  О.М.,  Черепівська ЗОШ І – ІІ ст.). 

 

05.06. -     Урок дослідження. «Велика Вітчизняна війна. Німеччина: відкрита   

                 агресія чи  випереджувальний удар».  

                 (вчитель Машталєр Л.С., Грузевицька ЗОШ І – ІІІ ст.). 

                  Екскурсія до музею Проскурівського підпілля та Хмельницького  

                  краєзнавчого музею. 

06.06.  -    Розвивально – пізнавальна програма: «Алеєю прав та  обов’язків».       

                 (вчитель  Письменний О.В., Гвардійський НВК). 
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План роботи 

інформаційно-технологічного профілю 

 

Термін роботи профілю:    10.06 - 13.06.2014 

 

№ Тема заняття Тип заняття П.І.Б. вчителя, що 

проводить заняття 

Дата  

1. Створення Веб-сайтів 

за допомогою мови 

НТLМ 

Практикум Бліндар Ірина 

Володимирівна, вчитель 

інформатики Грузевицької  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

10.06 

2. Подорож машиною 

часу 

 

Практичне 

заняття.  

Задорожна Оксана 

Валеріївна, вчитель 

інформатики 

Копистинського НВК 

11.06 

3. Огляд сервісів WEB 

2.0. Створення 

блогів. 

Практичне 

заняття з 

використанням 

мережі Іnternet  

Ніцевич Любов 

Василівна, вчитель 

інформатики 

Чорноострівського НВК 

12.06 

4. Створення 

відеороликів  за 

допомогою 

Windows Movie 

Maker 

Практичне 

заняття. 

Яблонська Олена 

Леонідівна, вчитель 

інформатики 

Розсошанської  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

13.06 

5. Робота в редакторі 

«фотошоп».  

Практикум Юзвенко Сергій Іванович, 

вчитель інформатики  

Масівецької ЗОШ І-ІІ ст.  

14.06 
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План роботи 

філологічного профілю  

(українська та іноземна філологія) 

 

Термін роботи профілю:    23.06. 2014 - 29.06.2014 

 
№ Тема заняття Тип 

заняття 

П.І.Б. вчителя, що 

проводить заняття 

Дата  

1. Вічна тема влади землі 

над людиною в 

українській літературі. 

проект Польова Ольга Василівна, 

вчитель української мови та 

літератури Терешовецької 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

23.06  

2. “The smartest student” вікторина Бондар Наталія 

Анатоліївна,  вчитель 

англійської мови 

Іванковецького НВК  

24.06  

3. “Open world in front of 

you” 

диспут 

(за участю 

носіїв 

мови, USA, 

Colorado) 

Бодрова Тетяна Георгіївна, 

вчитель англійської мови 

Стуфчинецької  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

25.06  

4. Щастя не слава, не 

гроші: все це минає… 

Щастя – це люди 

хороші, шана 

людськая… 

диспут  Добренький Сергій 

Миколайович, 

Пухтяр Галина Михайлівна 

вчителі-словесники  

Іванковецького НВК 

26.06 

5. Жінки в долі та 

творчості Оноре де 

Бальзака 

складання 

проектів 

Ткачук Вікторія Іванівна, 

вчитель світової  

літератури Іванковецького 

НВК  

27.06 
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План роботи 

природничого профілю  

 

 

Термін роботи профілю:    23.06. 2014 - 29.06.2014 

 

№ Тема заняття 
Тип  

заняття 

П.І.Б. вчителя, що 

проводить заняття 
Дата 

1. Біологічна вікторина 
Практичне 

заняття 

Завальнюк Ірина 

Володимирівна, вчитель 

біології Грузевицької  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

16.06 

2. 
 Гра-змагання 

«Щасливий випадок» 
Практикум 

Щербанюк  Олеся 

Олександрівна, вчитель 

біології Гнатовецької ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

17.06 

3. Урок-гра Практикум 

Барабаш Юлія  Петрівна, 

вчитель біології 

Чорноострівського НВК 

18.06 

4. 

Біологічний турнір 

«Екологічними 

стежками» 

Практикум 

Хамуляк Ольга 

Володимирівна, вчитель 

біології Андріївецької 

ЗОШ І-ІІ ст. 

19.06 

5. 
Біологічний турнір  

«Знавці тварин» 
Практикум 

Кобрин Світлана Іванівна, 

вчитель біології 

Шпичинецької ЗОШ І-ІІ ст.  

 

20.06 
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Додаток Г 
Відділ освіти, молоді та спорту 

 Хмельницької районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

Основи наукових знань  
 

 
(заняття Літньої профільної школи старшокласників «Ерудит») 

 

 

 

 

Підготувала: 

Кучерук Валентина Володимирівна,      

заступник директора з наукової роботи 

Давидковецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький - 2014 
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Складено відповідно до «Навчальної програми поглибленого вивчення 

інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» авт. 

В.П. Костюков, Т.П. Караванова,  (лист  МОНМСУ N 1/9-862 від 28.10.2010 р.) 

Метою занять є формування в учнів теоретичної бази знань з основ 

інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних 

комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити 

формування у випускників школи основ інформацій-ної культури та 

інформатичних компетентностей. 

Завданнями є: 

 формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших 

навчальних предметів та повсякденному житті; 

 розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби загального та прикладного 

призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості та 

інформаційні дані, використовувати електронні засоби обміну даними;  

 формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань 

щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформації даних і 

відомостей, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах 

інформаційного суспільства. 

 

ЗАНЯТТЯ №1 

Тема заняття (лекція): Проектування як складова життєдіяльності сучасної 

людини. Поняття про етапи навчального проектування: органiзаційно-

підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний. 

ЗАНЯТТЯ №2 

Тема заняття (лекція): Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку 

інформації засобами Інтернет. Класифікація джерел інформації. Пошук 
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необхідної інформації в довідниках і журналах. Інтернет – світова інформаційна 

система. Використання в проект-ній діяльності засобів Інтернету. Пошукові 

системи Інтернет. Пошукові каталоги. 

Практична робота  

1.  Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті. 

2.  Пошук необхідної інформації для проекту. 

3.   Створення списку інформаційних джерел 

 

ЗАНЯТТЯ №3 

Тема заняття (практична робота):  Мета, завдання і значення дизайну як 

сучасного методу проектування. Художнє конструювання як практика дизайну. 

Основні вимоги дизайну щодо формоутворення предметного середовища. 

Методи складання композиції. Принципи функціонального застосування 

кольорів.  

 

ЗАНЯТТЯ №4 

Тема заняття (практична робота):  Анімаційні ефекти. Зміна слайдів. 

Завершальний етап створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів 

презентацій. Підготовка до конференції: «Презентація власного проекту». 

 

ЗАНЯТТЯ №5 

Тема заняття (практична робота):  конференція: «Презентація власного 

проекту». 
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Відділ освіти, молоді та спорту 

 Хмельницької районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

Вічна тема влади землі над людиною 
 в українській літературі  

кінця ХІХ - початку ХХ століття 
 

 
(заняття філологічного профілю Літньої профільної школи 

старшокласників «Ерудит») 

 

 

 

Підготувала: 

Польова Ольга Василівна,      

вчитель української мови та 

літератури  

Терешовецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Хмельницький - 2014 
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Мета заняття: допомогти учням систематизувати матеріал з вищезгаданої   

                      теми; формувати відповідне емоційне ставлення до основних 

                      образів-персонажів; з'ясувати вплив тогочасного суспільства  

                      на  деформацію людини; 

                      виховувати в учнів свідоме ставлення до свого майбутнього, 

                      прагнення духовно і матеріально збагачуватись, керуючись  

                      моральними принципами; 

                      розвивати психічні процеси та мовлення учнів; 

                      удосконалювати навички аналізу епічного твору.  

 

Тип заняття: складання учнівських проектів. 

  

Обладнання: портрети письменників; тексти творів ( П.Мирний «Хіба ре- 

                       вуть воли, як ясла повні?», В.Стефаник «Камінний хрест», 

                       О.Кобилянська «Земля»); операційні карти з розробкою те- 

                       матичних питань проекту. 

 

Ключове питання: вплив землі на людину в дрібновласницькому 

                                   суспільстві та актуальність цього питання  

                                   сьогодні. 

                       

Форма вираження проекту: схема, усний твір. 

 

Тематичні питання: 1.Соціальна зумовленість теми. 

                                     2.Земля в долі персонажів творів: 

                                        2.1. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; 

                                        2.2. «Камінний хрест»; 

                                        2.3. «Земля». 

                                     3.Людина – особистість. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

І. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ - ЗАДАЧІ 

1. Притча про капустяний паросток. 

   Пробився крізь товщу землі капустяний паросток, посміхнувся сонцю: 

- Живу! 

А йому: 

-    Зачекай! Росою-дощами вмивайся, сонечком зігрівайся, від шкідників 

обороняйся, стань качаном, тоді й заживеш. 

   Настала осінь. Під дрібним дощиком лежить туга капустина, пишається: 

- Живу! 

А Їй: 

- Зачекай! Зберуть тебе, перезимуй в овочесховищі, щоб не згнити, попади на 

прилавок магазину, отоді й заживеш. 
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   І ось на вітрині після довгих поневірянь лежить качан капусти, радіє: 

- Нарешті, живу! 

   А йому: 

- Який нетерплячий! Нехай тебе куплять, у хороші руки попади, новому 

господареві послужи. Там і життя. 

   Купили капусту хазяйські руки, принесли додому, і вже дім напоєний 

пахощами капустяних млинців. А вони, рум'яні, тільки хотіли порадуватися 

життю… З'їли їх. І не жили… 

   (висновок: учні уже сформовані особистості, їх не треба готувати до життя, 

вони вже живуть, сьогодні).  

- Портрети письменників. Натяк на те, що будемо говорити про одну із вічних 

тем в літературі. 

 

2. Актуалізація опорних знань учнів. 

-  До якого періоду літературного процесу відносимо цих письменників? 

Вчитель. Кожна історична доба відрізняється від попередніх ступенем 

економічного розвитку, формами громадського життя, характером суспільних 

ідей, - усе це позначається на світогляді, ідеалах , устремліннях людей певної 

епохи. Відтворюючи соціально-економічне життя певного періоду і своїх 

сучасників правдиво, в типових характерах і обставинах, письменники-реалісти 

беруть для художнього зображення найбільш важливі проблеми й конфлікти, 

створюють образи героїв свого часу, що дає можливість виразити суспільні ідеї, 

пропагувати їх засобами художнього слова.  

     - Які , на вашу думку, вічні теми розкриваються в творах цих письменників? 

(Згадуємо    твори, які вивчались, їх тематику. На дошці записуємо назви творів 

під портретами їх авторів: «Сто тисяч», «Хазяїн», «Кайдашева сім я», «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?», «Камінний хрест», «Земля»). Учні самі чи з 

допомогою вчителя роблять висновок, що у кожному з цих творів по-своєму 

розкривається вічна тема влади землі над людиною.    

Вчитель. Віками безземельне і малоземельне селянство мріяло про землю-

годувальницю, пристрасно бажало обробляти її своїми руками, прикрашати 

своїм трудом, щоб земля віддячувала їм своїми щедрими плодами. Ви, певно, 

знаєте прислів'я і приказки, які склав народ про землю.(Учні наводять 

приклади). 

- Земля багата – народ багатий. 

- Земля дає все і забирає все. 

- На чорній землі білий хліб родить. 

- На поганій землі хліб не родить. 

- Хто на землі сидить, той не боїться, що впаде. 

- Хто про землю піклується, той золотим зерном милується. 

3. Покладання мети: простежити, який вплив мала земля на людину на 

прикладі образів-персонажів вивчених творів; визначити актуальність цього 

питання сьогодні. 

4. Проектування. 
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   Доля багатьох персонажів багато в чому залежить саме від землі. Як ви 

вважаєте, що хотіли донести до нас письменники? (Що земля має бути для 

людини, а не людина для землі). 

- А чи можливо було такий висновок зробити тоді, в кінці ХІХ – початку 

ХХ століття ? Про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, назва проекту: 

 Вічна тема влади землі над людиною в українській літературі кінця ХІХ –  

початку ХХ ст. 

 

ІІ. САМОСТІЙНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 

ЗА ТЕМАТИЧНИМИ ПИТАННЯМИ НАД СКЛАДАННЯМ ПРОЕКТУ 

- Поділ учнів на 5 груп для роботи з операційними картами.(Додатки 1-5). 

 

ІІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ 

- Коригування думок учнів. Стимулювання активних роздумів. 

- Спрямування учнів думати і говорити не те, що, як вони вважають, від них 

хочуть почути, а те , що їм диктує власна свідомість. 

  

ІV. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ 

Додатки 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА З РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНОГО ПИТАННЯ 

СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТЕМИ 

 Колоніальна залежність українського народу. 

 Життя і література. Невід‘ємні ознаки літератури: 

 національна своєрідність; 

 вселюдський вимір. 

 Поясніть, як ви це розумієте. 

 Центральна тема літератури – селянська. Чим це зумовлювалося? 

 Тип – образ людини, який відбив найбільш суттєві риси своєї епохи, класу, 

середовища, соціальної групи. 

 Типове - ? 

 Згадайте, в якій частині України народились письменники. Про що це 

говорить? 

 Правда життєва - ? 

 Правда художня - ? 

 Події, що лягли в основу написання творів. 

Жанрове розмаїття творів: 

 

 

епос                                    драма 

 

 

 

- спільна ознака - ? 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА З РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНОГО ПИТАННЯ 
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ЗЕМЛЯ В ДОЛІ ПЕРСОНАЖІВ ТВОРУ «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК 

ЯСЛА ПОВНІ?» 

Чи є дана тема головною в творі? Обґрунтуйте свою відповідь. 

Алегоричність назви твору, образи-символи. 

В якій мірі земля наклала свій відбиток на долю персонажів твору? Хто 

найбільше відчув її владу над собою? 

Пригадайте, чиїм сином був Чіпка. Що він взяв від матері, а що від батька? 

З землею пов‘язане формування рис характеру героя. 

                                       позитивні                       негативні    

Чіпка-хлібороб. Його настрій і почуття в той період життя. Які цитати 

свідчать, що він любив землю, знав їй ціну – і не лише матеріальну? 

«Польова царівна» - Галя. Вплив на Чіпку.  

Чи був інший вихід у Чіпки, щоб змінити своє становище безземельного 

злидаря? 

Ставлення Чіпки до повчань матері. 

Чіпка і Грицько. Двоїстість характерів. Порівняйте. 

Чи правильно Чіпка Варениченко боровся за правду? Як у пошуках істини 

не дійти до стану морального занепаду? 

Що зробив би Чіпка ХХІ століття 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА З РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНОГО ПИТАННЯ 

ЗЕМЛЯ В ДОЛІ ПЕРСОНАЖІВ ТВОРУ «КАМІННИЙ ХРЕСТ» 

 Чи є дана тема головною в творі? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 В якій мірі земля наклала свій відбиток на долю персонажів твору? Хто 

найбільше відчув її владу над собою?  

 Життєва історія Івана Дідуха. 

 Про що говорить прізвисько героя твору? 

 Знайдіть в тексті цитати, що говорять про надлюдські зусилля, важку роботу 

на своїй землі. 

 Прокоментуйте ставлення Івана до курей. Скупість чи економність?  

 Батьки і діти. Чому Іван згодився покинути свою рідну землю? 

 Зав‘язка твору – у словах Івана про землю. Знайдіть у тексті рядки і 

прокоментуйте їх. 

 Символічність назви твору, неоднозначність образу сльози, інші образи-

символи. 

 Що зближує українського хлібороба з міфологічним Сізіфом? 

 Іван Дідух уподібнюється до Ісуса Христа, який … 

 «Панський одяг» Дідухів вкінці твору говорить про … 

 Актуальність твору в добу Стефаника. Чи є ця тема злободенною у наш час? 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА З РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНОГО ПИТАННЯ 

ЗЕМЛЯ В ДОЛІ ПЕРСОНАЖІВ ОДНОЙМЕННОГО ТВОРУ 

ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 

 Чи є дана тема основною в творі? 

 В якій мірі земля наклала свій відбиток на кожного з персонажів твору? 
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 У кожного з персонажів своє розуміння щастя. Як воно пов’язане з землею? 

 Хто з персонажів вважав, що щастя можливе і без землі? 

 Картини праці коло землі. Знайдіть їх в тексті. Прокоментуйте. 

 Образи-символи в творі. 

 Земля в творі замальовується двопланово: - ? 

 В яких словах Івоніки висловлюється своєрідна селянська філософія? 

 Чиїми устами і як проголошується християнський мотив жертвопринесення 

землі? 

 Ментальні риси українського хлібороба змальовано в образі … . Які саме? 

 Роль образу Рахіри у трагедії сім ї Федорчуків. Перехресні стежки доль. 

 Влада землі взяла … в свої темні обійми. 

 Чому Петро і Анна надумали віддати свого сина до школи, а Івоніка 

потайки від Марійки записав на хлопця найкращий лан Михайла? 

 Чи розв’язала авторка проблему влади землі над селянином? Які шляхи 

вирішення цієї проблеми бачите ви? 

 «У художньому світі Кобилянської земля – це мати і мачуха в одній особі» 

(Д.Павличко). Доведіть або спростуйте цю тезу. 

 Уроки повісті. 

 

ОПЕРАЦІЙНА КАРТА З РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНОГО ПИТАННЯ 

ЛЮДИНА - ОСОБИСТІСТЬ 

 Особистість – стійка система суспільно значимих рис, які характеризують 

людину як члена суспільства. 

 Людина – суспільна істота. Чи може особистість, живучи в суспільстві, бути 

вільною від суспільства? 

 Хто з персонажів наших творів був вільною особистістю? 

 Які основні інстинкти, пов’язані з землею, проявляються в героїв творів? 

 Для кого земля як засіб існування, засіб збагачення, має магічний вплив чи 

інше ? ( Погрупуйте  персонажів). 

 Матеріальне і духовне багатство. 

Людина та оточення 

(факти з творів та сучасний погляд) 

 

 

 

Вплив оточення на                   Вплив людини на 

людину                                   оточення 

Сильна  особистість - ? 

Хто, на вашу думку, із персонажів наведених творів був сильною 

особистістю? Доведіть. 

Якими рисами має володіти особистість, щоб не потрапити під владу когось 

(чогось), землі? 

Чи доводилось вам спостерігати негативні явища в сучасному житті, 

пов’язані з земельними проблемами? Як вони розв‘язувались? 
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Відділ освіти, молоді та спорту 

 Хмельницької районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 

 

 

 

 

THE SMARTEST 

 

(заняття філологічного профілю Літньої профільної школи 

старшокласників «Ерудит») 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Бондар Наталія Анатоліївна,  

вчитель англійської мови 

Іванковецького НВК 

    

 

                                                                              

 

Хмельницький - 2014 
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Мета: активізувати лексичний запас учнів та практикувати вживання лексики, 

удосконалювати навички читання, аудіювання, говоріння та письма; розвивати 

творчу уяву учнів, їх мислення шляхом розв’язання поставлених цілей; 

зацікавити дітей у вивченні іноземної мови; виховувати в дітях впевненість в 

собі, почуття взаємодопомоги, відповідальності, вміння уболівати один за 

одного, відстоювати свої та інтереси інших; вчити культурі спілкування. 

   The game`s aim is to review and systemize pupil`s knowledge of English. 

Procedure 

1. Introduction 

   - Dear pupils, 

All of you have seen the popular TV program «Найрозумніший». It is held between 

the schoolchildren. And of course, watching TV in many cases you knew the answers 

to the questions by yourselves. And today you have a great possibility to be not just a 

watcher, but a participant of the game. Because today we have such a game in our 

school. You will be able to show your knowledge of English. 12 the best pupils were 

chosen to take part in the competition. They are all bright and smart. But only one 

will get the victory and the title of the smartest pupil of our school. So, let the 

participants introduce themselves. 

… 

We wish you good luck and start. 

2. The game. 

   - The game consists of 3 rounds. In the 1st round you will be given 18 questions, 

and each question has 4 possible answers. Your task is to choose the number of the 

right answer. You have cards with the numbers and must show the necessary card 

after you listen to the question. You will receive 1 point for the right answer. Have 

you got the rules? So, let`s start!   

ROUND I 

1. The capital of England is 

1) Glasgow 

2) Oxford 

3) London 

4) Londonderry 

2. Mark Twain is 

          1) the English writer 

2) the American writer 

3) the Scottish writer 

4) the Ukrainian writer 

3. Robert Burns was born in 

1) England 

2) Scotland 

3) Wales 

4) Northern Ireland 

4. The first spring flowers are 

1) roses 

2) snowdrops 

3) violets 

4) dandelions 

5. Baseball is the national game in 

1) the USA 

2) Great Britain 

3) France 

4) Russia 

6. How long do people celebrate Easter? 

1) for 3 days 2) for 5 days 
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3) for 6 days 4) for 7 days 

7. What tree is dear to Ukrainians? 

1) a palm-tree 

2) New Year`s tree 

3) a snowball tree 

4) a pussy willow 

8. Who elects the President? 

1) the Verkhovna Rada 

2) the people 

3) the Prime Minister 

4) the deputies 

9. Whom did the Red Riding Hood meet in the forest? 

1) tiger 

2) wolf 

3) duck 

4) fox 

10. What was the name of Tom Sawyer`s brother? 

1) Sid 

2) Sam 

3) David 

4) Bill 

11. What country was Nicole Kidman  born in? 

1) England 

2) the USA 

3) Germany 

4) Canada 

12. John Lennon is a famous 

1) writer 

2) singer 

3) actor 

4) teacher 

13. What is the English Christmas dish? 

1) turkey 

2) cake 

3) porridge 

4) pudding 

14. Robin Hood is a legendary hero of 

1) New Zealand 

2) Scotland 

3) Wales 

4) England 

15. Where were the Beatles from? 

1) Chester 

2) Liverpool 

3) Belfast 

4) New Castle 

16. Who acted the American superman? 

1) Anthony Hopkins 

2) Christopher Reeve 

3) Leo Di Caprio 

4) Tom Cruise 

17. What is the largest ocean? 

1) the Arctic ocean 

2) the Pacific ocean 

3) the Atlantic ocean 

4) the Indian ocean 

18. The second British meal is called 

1) breakfast 

2) supper 

3) dinner 

4) lunch. 

   - Let`s sum up the results of the first round. Six pupils which gave more right 

answers will take part in the second round. They are… 

The rest of you must leave the game. But don`t be upset. It was just a game. We 

thank you for the participation and go on. 

ROUND II 

   - Now you will be proposed 6 categories of knowledge. They are: SPORTS, 

NATURE, LITERATURE, GEOGRAPHY, TRADITIONS and SECRET. 



57 

 

In each category there are 9 questions for you to answer. You will choose the 

category in turn.( 1 point for the right answer ). 

SPORTS 

1. Where was football invented? (England) 

2. What sport was invented in the USA? (Baseball) 

3. What is the city of Manchester famous for? (football team Manchester United) 

4. What is the national Scottish sport? (golf) 

5. How often do the Olympic games take place? (every 4 years) 

6. What kind of sport does David Bakham go in for? (football) 

7. How many times are there in football game? (2) 

8. What is the most famous London football club? (Arsenal) 

9. How many players are there in valley-ball game? (6) 

NATURE 

1. Are the crocodiles cold-blooded or warm-blooded? (cold-blooded) 

2. What animal lives the longest life? (tortoise) 

3. What animals are cleverer: lions or tigers? (lions) 

4. What month of the year is named after Julius Caesar? (July) 

5. What is the Ukrainian for “Indian summer”? (бабине літо) 

6. What domestic bird wakes up us in the morning? (a cock) 

7. Who runs faster than a horse? (a kangaroo) 

8. What fish never sleeps? (a shark) 

9. What is the largest animal in the world? (blue whale) 

LITERATURE 

1. What was Robinson Crusoe’s friend’s name? (Friday) 

2. What is the name of the theatre where Shakespeare acted? (the Globe) 

3. Where was R. Kipling born? (India) 

4. What famous writer has the same name as the capital of a country? (Jack London) 

5. What is the English for “Білосніжка”? (Snow White) 

6. Who are the main characters of Conan Doyle’s detective stories? (Sherlock 

Holmes and Dr. Watson) 

7. What English literary character pronounced “To be or not to be?” (Hamlet) 

8. Who wanted Tom Sawyer to whitewash the fence? (Aunt Polly) 

9. Who is the author of the words: “My heart’s in the Highlands, My heart is not 

here”? (Robert Burns) 

GEOGRAPHY 

1. Which island is the largest in the world? (Greenland) 

2. Which river is the longest in the world? (Nile in Africa) 

3. Who gave the name to the Pacific Ocean? (Chr. Columbus) 

4. Is there a capital of Europe? (No, Europe is a continent, not a country) 

5. What another name does the English Channel have? (La Manche) 

6. What is the largest island in Europe? (Great Britain) 

7. What is the highest mountain in Great Britain? (Ben Nevis in Scotland) 

8. Odd one out: Paris, Kyiv, New York, London. (New York) 

9. What is the capital of Wales? (Cardiff) 
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TRADITIONS 

1. When is Christmas celebrated in Great Britain?(25th of December) 

2. When is Halloween celebrated? (October 31) 

3. What are the national clothes of Scotland? (kilts) 

4. What is the most important winter holiday in Great Britain? (Christmas) 

5. What night do witches come out? (Halloween) 

6. When do we paint eggs? (At Easter) 

7. Where does a big Christmas tree traditionally stand every year in London? (in 

Trafalgar Square) 

8. What is the national musical instrument in Scotland? Bag-pipe_ 

9. Who looks after the ravens in the Tower of London? (Raven Master) 

SECRET (FAIRY TALES) 

1. Which of English fairy-tale characters said: “I have just been thinking, and I 

have come to a very important Conclusion. These are the wrong sort of bees!” 

(Winnie-the-Pooh) 

2. How many little dwarfs are there in the fairy tale about Snow White? (seven) 

3. What character of the tale had a long nose? (Pinocchio) 

4. Who ate Red Riding Hood and her Granny? (Wolf) 

5. What was Tom Sawyer’s friend’s name? (Huckleberry Fin) 

6. What animal wanted to play with Gulliver when he was in his box? (monkey) 

7. What did three Pigs build their houses from? (grass, sticks, bricks) 

8. What was the bear’s name in “Jungle Book” by Kipling? (Balu) 

9. Who was the king of the Round Table knights? (King Arthur) 

ROUND III 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

 

   - There is a table with cells coloured in red, blue, yellow and white. Red cells 

contain questions about Great Britain, blue ones – about London, yellow ones – 

about places of interest (sightseeing) and white cells – questions in the field of 

general knowledge. Each of you have to choose your colour. The table will be 

opened during one minute and you must remember the numbers of cells with your 

colours. Then the table will close and you’ll see only the numbers of the cells. 

You choose the cell in turn and answer the guestions. 

   -General knowledge cells– 1 point 

Your colours cells – 2 points 

Your rivals’ cells – 3 points. 

1. What palace in London is known as “queen’s house” (Buckingham Palace) 

2. The most important town in a country? (capital) 

3. Is the Serpentine a lake or a river? (a lake in Hyde Park) 
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4. What are the main parts of London? (West End, East End, Westminster and 

City) 

5. You can have some coffee here. (Café) 

6. What is the most famous clock of London? (Big Ben) 

7. Where is Great Britain situated? (in the north-west of Europe) 

8. Name a famous London street where major government offices stand. 

(Whitehall) 

9. What is the second month of the year? (February) 

10. Who played the main part in the film “Home Alone” (Macaulay Calkin) 

11.  What ocean washes the British Isles? (the Atlantic ocean) 

12. What was the surname of Romeo? (Montaque) 

13. What clock in London is named after Benjamin Hall? (Big Ben) 

14. Where was Shakespeare born? (Stratford-upon-Avon) 

15. What parts does Great Britain consist of? (England, Scotland and Wales) 

16. What is the Royal residence in London? (Buckingham Palace) 

17. Who is the author of “The Invisible Man”? (H.G.Wells) 

18. What river does London stand on? (the Thames) 

19. What is the longest river of Great Britain? (the Severn) 

20. What monument is in the centre of Trafalgar Square? (Nelson’s Column) 

21.  Who painted “The last day of Pompeii”? (Bryullov) 

22. What cathedral in London is built by Sir Christopher Wren? (St. Paul’s 

Cathedral) 

23. What is the business centre of London? (City) 

24. What is the most important English river? (the Thames) 

25. What is the population of London? (8mln.) 

26. What are the most famous university cities of Great Britain? (Oxford and 

Cambridge) 

27. Where are British kings and queens crowned? (Westminster Abbey) 

28. What is the richest part of London? (West End) 

29. Where do we buy bread and buns? (at the baker’s shop) 

30. Where does East meet West? (Greenwich meridian in London) 

31.  What parts does British parliament consist of? House of Lords and House of 

Commons) 

32. What is the famous museum of wax figures in London? (Madam Tussaud’s) 

33.  What is the name of the British flag? (Union Jack) 

34. What is the centre of London? (Piccadilly Circus) 

35.  What is the capital of the United Kingdom? (London) 

36. What is Westminster Abbey? (a church) 

 

3. Summarising. 
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УМОВИ ГРИ: 

Групу учнів потрібно поділити на дві команди (команди рівносильні за 

ступенем знань). Коли команди сформовані, вони повинні вибрати капітана, а 

також назву команди. 

Перед початком гри для кожної команди готують ігрове поле, яке має 

форму прямокутника поділеного на 12 комірок. 
Назва команди 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

Кожна комірка має свій номер під яким приховані питання або  бонуси. Після 

того як команди вибрали капітана та назву команди, капітани підходять до 

ведучого повідомляють назву команди (які записуються на ігровому полі 

команди), а також беруть зі столу по конверту у якому містяться запитання на 

які відповідатимуть учасники (у конвертах питання різні проте однакові за 

ступенем важкості). 

У тих комірках де міститься бонус, зображена кількість балів котрі 

автоматично отримує команда якщо її відкриє. Проте якщо команда виявить 

бажання дати відповідь на запитання і зробить це правильно то отримує то 

отримає вдвічі більше балів, ніж вартість запитання. Але якщо не відповість то 

з рахунку команди віднімається та кількість балів скільки вартує запитання. 

Щодо запитань, то запитання поділені на три рівні складності. Від 

найлегших – 1 бал до найважчих – 3 бали. За кожний рівень певна кількість 

балів: 1 рівень – 1 бал та одна хвилина на роздуми, 2 рівень – 2 бали та дві 

хвилини на роздуми, 3 рівень – 3 бали та три хвилини на роздуми. 

Перед тим як почати гру учасникам повідомляють решту правил гри : 

1. Команди по черзі вибирають комірки і відповідають на запитання. 

2. Якщо відповідь вірна команда отримує бали, відповідно до рівня складності 

запитання.  

3. Відкривши комірку з бонусом команда або отримує бали автоматично або 

відповідає на запитання. 

4. Якщо ж команда не може дати відповідь на запитання, вона може сказати 

слово «пас» і не відповідати на нього, балів вона не отримує і хід переходить 

до команди суперників . 

5. Але якщо команда сказала не правильну відповідь, то команда суперник 

може відповісти, якщо відповідь правильна  їй зараховується половина 

вартості питання, і вона ж робить наступний хід вибираючи комірку на 

своєму полі. 

6. По ходу гри, команда знову може вибрати питання на яке не знала відповіді, 

проте якщо знову не дасть на нього відповіді питання знімається. Якщо 

команда відповідає правильно то отримує половину вартості питання . 

7. Коли команда міркує над запитанням суперники також можуть над ним 

міркувати, але якщо хтось з членів команди суперників викрикне відповідь 

або ж якесь інше слово, щоб збити суперників з пантелику, раніше, ніж її 
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скаже та команда яка відкрила комірку. В такому разі перша може не 

відповідати і автоматично отримує бали за запитання. А та команда, 

учасники якої викрикнули «відповідь» пропускає хід та від їхнього рахунку 

віднімається мінус 4 бали за недисциплінованість. 

Команди грають до тих пір поки не відкриють всі комірки. 

Тоді підраховуються результати гри і визначаються переможці. 

 

 ЗАПИТАННЯ: 

І варіант 

 

Перший рівень складності (1 бал). 

1. Який птах має найбільший розмах крил? 

а) Стриж; 

б) Альбатрос; 

в) Сова; 

г) Гриф. 

2. З якої рослини роблять манну крупу? 

а) Овес; 

б) Кукурудза; 

в) Ячмінь; 

г) Пшениця. 

3. Назвіть птаха який не літає але має кіль: 

а) Шпак; 

б) Ківі; 

в) Пінгвін; 

г) Жодний варіант не вірний. 

4. На якому материку в природних умовах живуть кенгуру? 

а) Антарктида; 

б) Австралія; 

в) Африка; 

г) Америка. 

 

Другий рівень складності (2 бали) 

5. У якого птаха найдовший дзьоб? (Пелікан  51 см). 

6.Який гриб використовується для виготовлення антибіотиків? (Пеніцил ). 

7. Як називаються неклітинні форми життя? (Віруси , віроїди, пріони). 

8. На якому матирику відсутнє життя?  (Такого материка не існує, життя є на 

всій планеті). 

 

Третій рівень складності (3 бали) 

9. Цей делікатесний гриб в Італії шукали за допомогою свиней. Що це за гриб?  

(Це трюфель). 

10. При народжені в організмі людини близько 300 кісток. Чи змінюється 

кількість кісток з віком? Як саме? (Кількість кісток зменшується, приблизно до 

206 кісток). 

11. Яким  словом однаково названі жук родини рогачі та ссавець родин 

непарнокопитні?  (Олень). 

12. Які тварини найсильніші? (Найсильніші комахи, деревний жук може  

нести вагу у 800 разів більшу від маси свого тіла). 

 

 

ІІ варіант 
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Перший рівень складності (1 бал). 

1. З деревини якого дерева в основному роблять активоване вугілля? 

а) Ясен; 

б) Дуб; 

в) Сосна; 

г) Осика. 

2.  Яка найбільша риба? 

а) Китова акула; 

б) Кит; 

в) Палтус; 

г) Форель. 

3. Яка найбільша квітка на планеті? 

а) Венерен черевичок; 

б) Орхідея; 

в) Соняшник; 

г) Рафлезія. 

4. Найшвидшим птахом на планеті вважається сокіл. Яку максимальну 

швидкість він може розвинути?  

а) 400 км/год; б) 100 км/год;   в) 320 км/год;  г) 80 км/год. 

 

Другий рівень складності (2 бали) 

5.Чи п’є жаба воду? (Ні не п’є. Як і всі земноводні жаба вбирає воду через шкіру). 

6. Яка тварина отримала своє назву від слів «я вас не розумію»? (Кенгуру). 

7. Чи є на планеті живі організми які живуть при температурі +85 С? Якщо є то 

яка її назва?  (Є, це архебактерії). 

8. Назвіть найбільшу тварину на планеті? (Кит). 

 

Третій рівень складності (3 бали) 

9. Чому білий ведмідь не полює на таку легку здобич як пінгвін? (Білі ведмеді  та 

пінгвіни живуть на різних полюсах планети). 

10. Як ви вважаєте, найбільша комаха на планеті важить більше, ніж найменший 

птах , чи менше? (Найбільша комаха важить більше за найменшу пташку. 

Наприклад жук голіаф має вагу до100 грам а пташка колібрі від 1,3 грама до 20 

грам). 

11. Які живі організми маєть блакитну кров? (восьминоги, молюски, павуки). 

12. Яка рослина може вібрати в себе до 5 тон води? (кактус сагуаро). 
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Тема: Мова HTML (мова гіпертекстової розмітки). 

План  

1. Вступ ( історія розвитку, актуальність). 

2. Основні поняття, терміни (контейнер, дескриптор, атрибут, тег). 

3. Основні контейнери: <HTML></HTML>,        <HEAD></HEAD>, 

<TITLE></TITLE>, <BODY></BODY>, <B>< /B>, <H1></H1>, < HR>. 

4. Основні атрибути контейнера < BODY>. 

5. Загальна структура HTML-документа. 

6. Форматування тексту мовою HTML. 

7. Етапи створення сторінки. 

8. Використання гіперпосилань. 

9. Практична робота.  

 Створення сторінки за запропонованим кодом; 

 Створення сторінки за зразком. 

10. WEB-графіка. 

11. Використання фреймів. 

12. Практична робота.  

 Створення сторінки за запропонованим кодом; 

 Створення сторінки за зразком. 

13. Додатки (роздатковий матеріал з табличкою основних тегів і  

атрибутів, з кодами і зразками сторінок для практичних робіт). 

Форма проведення: 

1-а година – лекція; 

2-а година – практична робота; 

3-я година – лекція; 

4-а година – практична робота.  

Тема 1: Розроблення найпростішої веб-сторінки за допомогою мови 

HTML 

Мета : навчити учнів створювати найпростіші веб-сторінки за допомогою 

мови HTML, та ознайомити їх з її основними елементами; 

розвинути уважність, образне мислення, естетичний смак; 

сприяти комунікабельності учнів, доброзичливому ставленні один до одного.  

План  

1. Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи. 

2. Поняття тегу й атрибуту.  

3. Теги заголовку й тіла веб-сторінки.  

4. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци.  

5. Текстові гіперпосилання.  

Хід заняття 

Знайомство з учнями 

Вправа „ ЗНАЙОМСТВО"  
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Мета проведення вправи: створити доброзичливу, невимушену атмосферу 

для роботи; спробувати з'ясувати особистісні риси та професійні якості 

учасників групи, спрямувати роботу на досягнення поставленої мети. 

Проведення вправи: 

попросіть учнів назвати своє ім'я та  розповісти свою історію (чому батьки 

так назвали); 

назвати рису власного характеру, що починається з літер, які є в імені; 

вказати, за що його (її) поважають інші люди. 

Для проведення вправи скористайтеся методом незакінченого речення та 

уявного мікрофона. Щоб уникнути затягування часу, обов'язково наголосіть, що у 

представленні має бути лише 1 речення та для зразка розпочніть вправу. ("Мене 

звуть Наталія. Народившись у Полтаві, я за логікою своїх батьків, мала бути 

Наталкою-Полтавкою", "Моє ім'я Петро, я - толерантний"). 

Постановка проблеми 

Прийом «Кошик понять» 

В повсякденному житті всі ви зустрічалися з поняттям «мова». Вам 
пропонується до поданих нижче клітинок записати ті асоціативні  поняття,  
які у вас виникають, коли ви чуєте слово «мова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення учням теми та мети заняття, ознайомлення з планом 

роботи. 

За допомогою презентації пояснюється  матеріал. 

Учням роздаються матеріали на заготовлених картках. 

1. Основні контейнери мови HTML: 

Контейнер <HTML></HTML> є ознакою що даний файл містить документ 

HTML. 

Контейнер <HEAD></HEAD> містить дескриптори , які описують документ 

в цілому.  

В контейнері <TITLE></TITLE> вказується назва документи. 

Контейнер <BODY></BODY> задає основну частину документа. 

<B>< /B> відображає текст напівжирним. 

<H1></H1> створює заголовки 1 рівня 

< HR> відображає горизонтальну лінію. 

2. Код сторінки з синім фоном 

< HTML > 

Мова 
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< HEAD > 

         < TITLE > Сторінка з фоном < / TITLE > 

< / HEAD > 

         <BODY BGCOLOR = ” blue “ > 

              Білий текст на синьому фоні  

< / BODY > 

< / HTML > 

4.   Форматування тексту мовою HTML. 

Існує 6 рівнів загодовку з відповідним розміром шрифту. 

Синтаксис HTML-коду, що створює заголовки різного рівня має вигляд: 

              <H1> Заголовок першого рівня </H1> 

              <H2> Заголовок другого рівня  </H2> 

               … … … … … … … … … …  

              <H6> Заголовок шостого рівня </H6> 

<BODY> </BODY>-текст вводиться у будь- якому  місці між дескриптора. 

<P> </P>-дескриптор розриву абзацу. 

<BR></P> - дескриптор розриву рядка. 

Для вирівнювання тексту використовується параметр ALIGN= вирівнювання, 

 що може приймати значення: 

LEFT- вирівнювання по лівому краю, 

RIGH- вирівнювання по правому краю, 

CENTER, вирівнювання по центру 

 ALIGN використовується в дескрипторах розриву абзацу та задання 

заголовка. 

<FONT></FONT>- служить для вибору шрифту, його розміру та кольору. 

Атрибут SIZE дескриптор <FONT> -визначає розмір шрифту. 

<FONT SIZE=``значення``> 

Атрибут COLOR дескриптора <FONT> змінює колір шрифту. 

<FONT COLOR=``GREEN``>текст</FONT> 

5. Гіперпосилання 

 

                                3.    Основні атрибути контейнера <BODY> 

Атрибут Призначення 

ALINK Визначає колір, яким виділяється активне 

гіперпосилання                

BACKGROUND 

  

Вказує URL зображення, яке слід 

використовувати як фон документа  

BGCOLOR Визначає колір фону документа 

LINK Визначає колір гіперпосилання, яке не було 

<відвідане> 

TEXT Визначає колір тексту документа 

VLINK Визначає колір гіперпосилання, яке 

було<відвідане> 
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Контейнер <A> </A> відображає гіперпосилання. 

<A HREF=”URL” >текст посилання</A >. 

6. Основні дескриптори стилів 

 

 

 

 

 

Практична робота №1 

Тема : “Розроблення найпростішої веб-сторінки» 

Мета роботи: навчитися створювати веб-сторінку, визначати її структуру, а 

також оформляти символи, абзаци і тло.  

Інструктаж з техніки безпеки. 

Порядок роботи 
1. Згідно з вибраним варіантом, створіть веб-сторінку, яка на сірому тлі 

міститиме текст, відформатований у вказаний ниже спосіб.  

Вправа 1 

Помістимо на веб-сторінку наведений нижче текст, відформатувавши його за 

допомогою відповідних тегів. 

Троянда столиста 

Граціозні форми, ніжне забарвлення, витончений аромат троянди з 

незапам’ятних часів чарували людей. Тому й створено безліч легенд про цю 

чарівну, ніжну й чудову квітку. 

За стародавньою легендою, прекрасна богиня Лакшмі народилася з пуп’янка 

троянди. 

У древньому індійському міфі розповідається, що прегарний юнак Адоніс, 

який уособлював прихід весни, повстав із куща троянди.   

У Персії так шанували царицю квітів, що навіть країна одержала назву 

Гюлістан – країна троянд. 

1. Введіть HTML-код  веб-сторінки, на якій відображатиметься 

наведений вище відформатований текст. 

У цьому прикладі для деяких фрагментів тексту необхідно застосувати 

по два теги форматування, наприклад, <I><U>Україні</U></I>. Слід 

пам’ятати про правило вкладених тегів, згідно з яким їх потрібно закривати у 

зворотному до відкривання порядку. Тобто, якщо спершу відкрили тег 

курсиву, а потім – тег підкреслення, то спочатку слід закривати тег 

підкреслення, а потім курсиву. 

ДЕСКРИПТОР СТИЛЬ 

<B> Напівжирний шрифт 

<I> Курсив 

<U> Підкресленням 

<SUB> Підрядковий текст 

<SUP> Надрядковий текст 

<STRIKE> Перекреслення 
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2. Збережіть HTML-документ  у файлі з розширенням .html.  

3.  Відкрийте створену веб-сторінку у вікні браузера. Перегляньте 

веб-сторінку. У разі виявлення помилок у відтворенні тексту відредагуйте 

HTML-доку мент. 

4. Вигляд створеної веб-сторінки у вікні браузера продемонструйте 

вчителю. 

Вправа 2 

Помістимо на веб-сторінку наведений нижче текст, відформатувавши його за 

допомогою відповідних тегів. 

Мова розмітки гіпертексту HTML. 

Документ HTML можна розглядати як сукупність вказівок (команд) і даних 

(як безпосередньо розміщених у документів, так і пов'язаних з ним посиланнями), 

які при інтерпретації програмою-броузером відтворюють вигляд сторінок 

документу.  

Документ HTML складається з так званих тегів. Тег - це одиниця коду 

HTML, яка складається з "команди", поміщеної у кутові дужки < >. Теги бувають 

відкриваючими та закриваючими. Закриваючі теги починаються зі знаку /. 

Документи починаються і закінчуються тегами, які позначають його початок та 

кінець: <HTML> та </HTML> В межах документу виділяються дві області - 

заголовок та власне "тіло документу". Заголовок оголошується тегами <HEAD> та 

</HEAD> У межах заголовку можуть розміщуватись власне заголовок документу 

(відображається у верхній стрічці вікна броузера), він створюється тегами <TITLE> 

та </TITLE>; крім цього у заголовку документу може міститися тег <META>, який 

використовується для технічного опису документу (інформація для пошукових 

програм), а також тег <STYLE>, який використовується для опису стилів, які 

використовуються у документі. Наступним розділом документу HTML є розділ 

"тіла документу". Він починається тегом <BODY>, а закінчується тегом </BODY> .  

1. Створіть у текстовому редакторі HTML-сторінку, використовуючи теги, за 

допомогою яких настроюють відповідний до вибраного варіанта вигляд веб-

сторінки.  

2. Збережіть документ у файлі з розширенням .html. 

3. Відкрийте створену веб-сторінку у вікні браузера. Перегляньте веб-

сторінку. У разі виявлення помилок у відтворенні тексту відредагуйте HTML-доку 

мент.  

4.  Вигляд створеної веб-сторінки у вікні браузера продемонструйте вчителю. 

Тема 2: Розроблення найпростішої веб-сторінки за допомогою таблиць 

та фреймів  

Мета : навчити учнів створювати найпростіші веб-сторінки за допомогою 

мови HTML на базі фреймів, та ознайомити їх з тегами створення таблиць; 

розвинути уважність, образне мислення, просторову уяву, естетичний смак. 

План  

1. Теги таблиць, рядків, комірок, їхні атрибути.  

2. Розмітка веб-сторінок за допомогою таблиць.  

3. Поняття про структуру веб-сайту. 

4. Фрейми, теги й атрибути фреймів.  
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5. Використання посилань у фреймах.  

Хід уроку 

Повідомлення учням теми та мети заняття, ознайомлення з планом 

роботи. 

 За допомогою презентації пояснюється матеріал. 

Учням роздаються матеріали на заготовлених картках. 

1. Web-графіка 

<HTML> 

<HEAD> 

  <TITLE></TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BODY BGCOLOR="olive"TEXT="silver"> 

<OL TYPE="1"> 

<LI>Канікули<LI>Табір<LI>Відпочинок<LI>Розваги<LI>. 

<P><IMG SRC="ххххх.jpg"ALIGN=LEFT></P> 

</OL> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Встановлення ширини таблиці та комірок 

<HTML> 

<TITLE>Приклад встановлення ширини таблиці</TITLE>  

<BODY> 

<TABLE BORDER="1" WIDTH=500>  

<TR><TD ROWSPAN="2" WIDTH=50%>Класи</TD>  

<TD WIDTH=250>10-A</TD> </TR>  

<TR><TD>10-B</TD> </TR>  

</TABLE>  

</BODY>  

</HTML>  

3. Фреймова структура 

<HTML> 

<FRAMESET ROWS="25%,75%"> 

<FRAME NAME="first" SRC="xxxx.html"> 

<FRAMESET COLS="30%, 70%"> 

<FRAME NAME="left" SRC="xxxx.html"> 

SCROLLING="yes" 

FRAMEBORDER="1" 

BORDER="15" 

BORDERCOLOR="red" 

<FRAME NAME="right" SRC="xxxx.html"> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

Практична робота №2 
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 Тема «Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць та 

фреймів» 

Мета роботи: навчитися створювати веб-сайт із навігаційною панеллю, 

використовуючи поділ екрана на фрейми, навчитися створювати таблиці та 

розміщувати в їхніх комірках потрібну інформацію 

Інструктаж з техніки безпеки. 

Порядок роботи 

1 частина 

1. Розробіть HTML-документ, який матиме таблицю, що створена за 

такою схемою:  

коричневий синьо-

фіолетовий золотистий 

жовтий 
пурпуровий 

рожевий 

 

Зі схеми видно, що перший рядок складається з двох комірок: комірки 

коричневого кольору завширшки 60 % від ширини всієї таблиці, яка містить два 

стовпці, та синьо-фіолетової комірки, що об'єднує два рядки. Другий рядок 

складається лише з однієї комірки золотистого кольору. Третій рядок складається з 

комірки жовтого кольору шириною З0 % від ширини всієї таблиці та пурпурової 

комірки, що об'єднує два рядки і два стовпці. Четвертий рядок складається з однієї 

комірки рожевого кольору. Текст у комірках із темним тлом має білий колір.  

2. Збережіть створений документ у файлі з розширенням .html. 

3. Відобразіть документ у вікні браузера. 

4. Відредагуйте HTML-документ: скасуйте призначення меж таб-

лиці та кольорів комірок, змініть розмір шрифту.  

Вході виконання практичної роботи робиться фізкультпауза. 

2 частина 

1. Створіть структуру папок для веб-сайту «Моя фірма» з п'яти 

сторінок з організацією навігації за допомогою фреймів за заданою схемою.  

Розгляньте схему розміщення інформації  

Таблиця  Схема поділу екрана на фрейми 

Назва фірми Основна інформація 

Навігаційна панель-список текстових 

гіперпосилань із напрямками роботи певної фірми 

Як бачите, екран поділено на три частини. У верхній лівій міститься назва 

фірми — цей фрейм не буде оновлюватися. Права верхня частина призначена для 

виведення інформації про основні напрями роботи фірми. Це найбільший фрейм, 

він постійно оновлюватиметься залежно від вибору користувачем гіперпосилання. 

Список посилань розташований у нижній частині екрана, яка буде навігаційною 

панеллю. Інформація в ній не  

оновлюватиметься, відвідувач сайту використовуватиме її гіперпосилання 

для того, щоб довідатися про роботу фірми.  



72 

 

  У папці веб-сайту будуть розміщені:  

 HTML-документ, в якому записана назва фірми; назвіть його 

logo.html;  

 HTML-документи, в яких описується, чим займається фірма; це 

будуть файли 1.html, 2.html, 3.html;  

 HTML-документ — навігаційна панель, що реалізує список гі-

перпосилань у вигляді тексту, які посилаються на документи 1.html, 

2.html,3.html; назвіть його g.html;  

 головний файл веб-сайту — index.html, за допомогою якого екран буде 

поділено на фрейми, при цьому той із них, в якому відображатимуться документи 

1.html, 2.html, 3.html, має отримати ім'я за допомогою атрибута NAME. 

2. Створіть HTML-код документа logo.html.  

<HTML> 

<TITLE>Фірма «Калина»</TITLE>  

<BODY BGCOLOR=orange>  

<H4><F0NT COLOR=olive>Фірма «Калина»</FONT></Н4>  

</BODY>  

</HTML>  

3. Створіть HTML-код документа 1.html.  

<HTML> 

<TITLE>Замовники фірми «Калина»</TITLE>  

<BODY BGCOLOR=cyan> 

<Н1>Наші замовники</Н1>  

<Н2>Фірма «Карпати»</Н2>  

<Н2>Фірма «Золотий жук»</Н2>  

<Н2>Фірма «Пролісок»</Н2>  

</BODY> 

</HTML>  

4. Створіть HTML-код документа 2.html. 

<HTML> 

<TITLE>Вироби фірми «Калина»</TITLE>  

<BODY BGCOLOR=cyan> <Н1>Наша продукція</Н1>  

<Н2>Шафи для вітальні</Н2>  

<Н2>Кухонні стільці</Н2>  

<Н2>Офісні столи</Н2>  

</BODY> </HTML> 

5. Створіть HTML-код документа 3.html. 

<HTML> 

<TITLE>Перспективи фірми «Калина»</TITLE>  

<BODY BGCOLOR=cyan> 

<Н1>Наша майбутня продукція</Н1>  

<Н2>Kомп'ютерні столи</Н2>  

<Н2>Стилізовані акваріуми</Н2>  

<Н2>Набір меблів для лоджії</Н2>  
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</BODY> 

</HTML> 

6. Створіть HTML-код головної сторінки g.html. 

<HTML> 

<TITLE>Напрями роботи фірми «Калина»</TITLE>  

<BODY BGCOLOR=pink> 

<Н1>Напрямки роботи фірми «Калина»</Н1>  

<НЗ><а href="1.html" target="frame1">Haшi замовники</а> </НЗ>  

<НЗ><а href="2.html" target="frame1">Haшa продукція</а> </НЗ>  

<НЗ><а href="3.html" target="fгаme1">Наша майбутня  

продукція</а></НЗ>  

</BODY> 

</HTML> 

7. Створіть HTML-код головної сторінки index.html. 

Зауважте, що значенням атрибута NAME в документі index.html  буде frame1; те 

саме значення має бути в атрибута  TARGET  у документі g.html 

8. Продемонструйте отриманий результат вчителю. Завершіть роботу.   

Підчас виконання практичної роботи робиться фізкультпауза. 

Оцінювання  робіт учнів 

Підсумок заняття 

Метод «Синквейн» 

Для  стислого узагальнення знань   про вивчені на уроці поняття вам 

пропонується написати  «вірш» за певними правилами. Цей вірш має чітку 

структуру, складається з  5 рядків та відкидає  будь-яку другорядну інформацію. 

Його структура така : в першому рядку вам пропонується одне слово  іменник . В 

другому  рядку опишіть це поняття  двома прикметниками,  в третьому рядку 

передайте  дію іменника трьома дієсловами, в четвертому запишіть речення із 4 

слів, яке характеризує цей іменник, в п’ятому рядку запишіть іменник  - синонім 

даному.      

Іменник - гіпертекст 

  

   

    

    

  

Приклад можливої  відповіді 

гіпертекст  

латинський структурований  

відображає задає закодовує  

надає вигляд веб документу 

код  
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Відділ освіти, молоді та спорту 

 Хмельницької районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

Правовий турнір  
«Знавці закону й права» для юнацтва  

 
(заняття історико-правознавчого профілю Літньої профільної школи 

старшокласників «Ерудит») 

 

 

 

 

Підготували: 

Гладинюк Світлана Володимирівна,      

вчитель історії Аркадієвецької ЗОШ І-ІІ ст., 

Кукурудза Оксана Михайлівна,   

вчитель історії Черепівської ЗОШ І-ІІ ст. 

                                                                                 

 

 

 

 

Хмельницький – 2014 
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Мета : Закріплення знань учнів з основ правознавства і практичного права, 

сприяння формуванню правової свідомості учнів, досконалення вміння логічно 

мислити, агрументовано висловлювати свою думку на основі нормативно — 

правових актів, застосування набутих знань у конкретних життєвих ситуаціях, 

виховання поваги до законів, формування правової культури. 

      Тій державі честь і слава, 

Де діє верховенство права. 

Працюють створені закони, 

Не чинять правді перепони, 

Виконуються неодмінно 

Правопорядок, дисципліна, 

Щоб саме такою була держава – 

Усвідомте значення права! 

Ведучий: Дорогі друзі! Сьогодні ми проводимо турнір знавців закону й права. Така 

тематика вибрана нам не випадково. Уявіть собі: людина заблукала в лісі. 

Погодьтесь, серйозна справа. Якщо в неї є компас, то вона знайде дорогу. Немає 

цього надійного помічника – їй прийдеться уповати на випадок. Право – це теж 

компас. Воно показує всім людям напрямок шляху, дає можливість вільно і 

впевнено орієнтуватися у безкрайньому морі складних і різних норм і правил 

поведінки, які встановлені державою. Наскільки ви вмієте це робити, ми з’ясуємо 

це сьогодні. Представляємо членів  журі. 

1тур  „Відгадай казку” 

Ведучий: Кожній з команд по черзі будуть задавати запитання. Час на роздуми – 1 

хвилина. За правильну відповідь – 1 бал. 

В якій казці один довгожитель, який не користувався успіхом у жінок, викрадає 

молоду і гарну жінку  щоб одружитися з нею, а інший персонаж, який немає 

життєвого досвіду, розкриває секрет довголіття і повертає собі законну 

дружину.„Царівна жаба” 

В якій казці одна поважна дама використовує вчинок свого чоловіка для 

збагачення і просування по службовій драбині, а в кінці втрачає все із-за надмірної  

жадібності до наживи. „Казка про золоту рибку”. 

В якій казці жінка викрадає чужу дитину, використовуючи для цього літальні 

апарати.  

„Гуси – лебеді”, „Івасик – Телесик” 

Героїня якої казки, не запрошеною, заявилася в гості і не захотіла йти звідти, бо 

дуже їй там сподобалося. Господар до кого тільки не звертався щоб вигнати гостю, 

допоки її дії не були кваліфіковані, як незаконне захоплення житла. „Заяча 

хатинка”. (Підведення підсумків двох турів) 

2-тур „Права людини” 

Ведучий: наступне завдання, на перший погляд, може показатися простим. При 

підведенні підсумків ми з вами дізнаємося, чи знають діти права людини. 

Командам роздаються картки з незакінченими реченнями. В яких згадуються різні 

казкові герої. Необхідно вияснити яке право казкового героя порушено, і дописати 

слово. При цьому ви повинні користуватися положенням „Загальної декларації 

прав людини”. Час на роздуми 3 хвилини. За кожну правильну відповідь команда 
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отримує 0.5 бала. Всього пропонується 6 таких фраз. Таким чином максимальна 

кількість балів, які може отримати команда у цьому конкурсі, - 3 бали. 

Жаба із казки Гаршина „Жаба - мандрівниця”, відправилася в подорож, 

скориставшись своїм правом – (на вільне пересування) 

Буратіно із казки Толстого „Золотий ключик”, схопив пацюка Шушеру за хвіст, 

порушив тим самим її право (на недоторканність) 

Поліцейські із казки Толстого „Золотий ключик”. Силою ввірвалися у комірчину 

тата Карло. Порушили його право (на недоторканість житла) 

Балда із казки Пушкіна „Казка про попа і його наймита Балду” найнявся на роботу 

до попа, скориставшись правом (на працю) 

Іван - царевич із казки „Іван – царевич і сірий вовк”. Викрав Жар - птицю у царя 

Берендея, порушив тим самим його право (на користування майном) 

У казці „Іван - царевич і сірий вовк” брати вбили Івана - царевича. Порушив тим 

самим його право (на життя) 

 

3 тур  "Юридичний волейбол".  

Ведучий вручає капітану м'ячик. Отримавши його, потрібно назвати одне з прав 

дитини і передати м'ячик наступному, которий назве наступне з прав дитини і 

передасть м'яч наступному і т.д. Етап продовжується до тих пір, поки не будуть 

названі всі права дитини. Повтори заборонені. За кожне правильно назване право 

дитини - 1 бал.  

 

Права дитини згідно з Конвенцією… 

1. Всі діти рівні у правах. 

2. Всі діти мають право на любов та піклування з боку батьків та держави. 

3. Право на навчання. 

4. Право на життя та медичне обслуговування. 

5. Право н гру, розваги, відпочинок. 

6. Право на інформацію. 

7. Право висловити власну думку (якщо це не занрожує безпеці держави або не 

порушує прав інших людей). 

8. Дитина не повинна бути примушена до тяжкої праці. 

9. Дитина не повинна бути скривджена та зневажена. 

10. Дитина не повинна бути жертвою насильства та війни. 

11. Право на якісне харчування. 

12. Діти позбавлені сім'ї, охороняються та опікуються державою. 

 

 

4 тур  КАЗКОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Казка Г.Х. Андерсена "Дюймовочка". Який злочин учинили проти Дюймовочки 

окремі персонажі цієї казки? 

а) шахрайство; б) вбивство; г) викрадення; д) розбій. 

2. Мультфільм "Ну постривай!" Чи правомірно діяв Вовк, хапаючи чужі 

транспортні засоби і кидаючись у погоню за Зайцем? 
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а) так;  б) ні;  в) у нього не було іншого виходу. 

3. Казка Ш.Перро "Попелюшка". Чи є порушення законів у діях принца? 

а) ні; б) так;  в) частково. 

4. Казка О. Толстого "Золотий ключик". Які персонажі займалися у казці 

шахрайством? 

а) пудель Артемон і папа Карло; б) Буратіно і Мальвіна;  в) кіт Базиліо і лисиця 

Аліса. 

5. Чи скоював якесь правопорушення кіт у чоботях? 

а) так; б) ні;      в) залежно від того, під яким кутом зору подивитися. 

6. Як називалася країна, в яку шахраї водили Буратіно?а) Країна Бовдурів; б) 

Країна Телепнів;  в) Країна Дурнів. 

7. Який злочин учинив Кощій Безсмертний проти Василиси Прекрасної? 

а) канібалізм;  б) шахрайство;  в) викрадення; г) розбій;  д) хуліганство; 

е) вбивство. 

8. Чи порушив закон Буратiно своїм небажанням учитися? 

а) ні;       б) так;             в) це його особиста справа. 

9. Казка "Червона Шапочка". Допоможіть дівчинці та вовку обрати найбільш 

оптимальний для кожного з них і правомірний варіант. 

а) для Червоної Шапочки настає заборона ходити одній по лісу; 

б) вовк вивчає Кримінальний Кодекс і діє правомірно; 

в) дівчинка засвоює прийоми рукопашного бою та займається легкою атлетикою; 

г) вовк стає вегетаріанцем; 

е) вовк перетворюється у серійного вбивцю. 

10. Казка Г.Х, Андерсена "Снігова Королева". Який злочин учинила Снігова 

Королева? 

а) хуліганство; б) шайрайство; в) розбій; г) викрадення; д) вбивство. 

11. Казка "Колобок". Чи порушували права Колобка дід та баба? 

а) ні в якому разі;      б) так, порушували;          в) дорослі завжди праві. 

12. Мультфільм "Ну постривай!". Хто із звірів у цьому мультфільмі виконував роль 

міліціонерів?а) ведмеді; б) носороги; в) слони; г) гіпопотами; д) мамонти; є) 

черепахи 

13. Хто з тварин у казці "Колобок" учинив найнебезпечніший злочин? 

а) вовк; б) лисиця; в) ведмідь;  г) слон. 

14. Що необхідно казковому персонажу Змію Гориновичу? 

а) знати правила дорожного руху, мати посвідчення водія; 

б) кулінарні рецепти;   в) дотримання правил пожежної безпеки, вогнегасник; 

г) знати правила польотів і мати посвідчення пілота. 

15. Казка "Вовк і семеро козенят". Який злочин учинив вовк? 

а) хуліганство; б) шахрайство; в) викрадення; г) вбивство з канібалізмом. 

 (Підведення підсумків 1 туру) 

 

 5 тур  НАГОРОДА ЧАРІВНИКА 

  

1. У 1447 році в швейцарському місті Базелі відбулась незвичайна подія: півень 

зніс яйце. Як учинили тодішні судді з домашнім птахом? 
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(Півня звинуватили в чаклунстві і разом з яйцем спалили на вогнищі). 

  

2. Ще зовсім недавно молоді японські дружини намагалися виконувати домашні 

роботи правою рукою. Особливо в тому випадку, якщо вони 

робили щось на очах у чоловіка. Чому їм не подобалася ліва рука? 

(В Японії до недавнього часу чоловік міг розлучитися з дружиною, дізнавшись, що 

вона - лівша). 

 3. У Росії аж до XYIII століття було прийнято бити звинувачуваного до тих пір, 

доки він не зізнався в тому, в чому його звинувачували.  

А що здійснювали, якщо звинувачуваний настійливо відмовлявся від 

обвинувачення? 

(Били обвинувача за брехливі свідчення). 

4. У 1540 році в іспанському місті Гірман пройшов судовий процес. Підсудну 

визнали винною у псуванні виключно цінного гобелена вартістю в 10000 мараведі. 

Злочинницю засудули до смерної кари шляхом відрубування голови. Та оголосили, 

що її родичі й одноплемінники назавжди  

виганяються з королівства. Хто ця злочинниця? 

(Моль. Це вона зжерла гобелен). 

6 тур „Хто пише детективи?” 

Ведучий: Яких письменників детективного жанру ви знаєте? Давайте проведемо 

аукціон. Команди повинні по черзі називати прізвища письменників детективного 

жанру. Виграє та команда. Яка назве прізвище останньою. (Агата Крісті, Жорж 

Сименон, брати Лайнери, О.Безуглов, С. Висоцький, О. Адамов, О. Мариніна, Д. 

Донцова, М. і С. Дяченки, Ю.Курков). 

7 тур „Сьогоднішній день права” 

Ведучий: цей тур присвячений тим явищам. З якими ми стикаємося кожен день. 

Правильна відповідь принесе командам 1 бал. Починаємо: 

Ви купуєте газету, замовляєте костюм у ательє, робите подарунок товаришеві, 

обмінюєтеся книгами, дисками з кимось… Яке законодавство регулює ці 

відносини? (Громадянське право. Основний законодавчий акт громадянського 

права – Громадянський кодекс України). 

Який законодавчий акт передбачає порядок прийому і переводу на іншу роботу. 

Порядок звільнення; продовження  робочого дня і питання оплати праці; надання 

відпустки? (Кодекс законів про працю) 

Як називається основний закон держави? (Конституція) 

Який принцип, діє у кримінальному праві, визначає, що людина вважається 

злочинцем і несе кримінальну відповідальність тільки після того, як вина його буде 

доведена у  суді? (Презумпція невинності) 

Ви дуже сильно спішите, і при тому переходите вулицю в недозволеному місці. 

Який вид юридичної відповідальності настає у даному випадку? (Адміністративна 

відповідальність) 

Документ, який засвідчує особу людини? (Паспорт) 

Особа, яка має право бути захисником у  судовому процесі? (Адвокат) 

      8.конкурс Вирішення ситуативних завдань. 

Перша ситуація «Тарас Бульба». 
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Гоголівський герой Тарас Бульба в пориві гніву звертається до свого сина - 

зрадника Андрія зі словами: «Я тебе породив, я тебе і вб'ю». 

Запитання: 

— Чи мав право батько вбивати сина за козацьких часів? А відповідно до 

сучасних законів? Підтвердіть свої міркування статтею Конституції України. 

(Зачитати ст. 27.) 

Друга ситуація «Із казки «Царівна-жаба». 

Світлиця. Сидить Іван-царевич. Забігає дівчина і кричить: «Навіщо ти, Іване - 

царевичу, спалив мою жаб'ячу шкіру?.. Шукай мене тепер в Тридев'ятому царстві, 

у Кощія Безсмертного». 

Запитання: 

— Яке право порушив Іван-царевич? 

(Право на особисте життя, на таємницю, ст. Конституції 32.) 

                9.конкурс Пригадати прислів’я  на правознавчу тему. 

( наприклад: « На злодію  і шапка … горить», « У  брехуна сльози…. дешеві», « 

Закон , що дишло, куди повернеш,  туди й вишло») 

10 тур “Подорож в країну казок та літературних героїв” 

І. Виявити знання основних положень “Конвенції ООН про права дитини” 
Завдання для команди 1 

1. Назвіть не менше 5-ти прикладів порушення прав Попелюшки 

- право на повагу гідності людини 

- право на відпочинок 

- право на свободу думки і слова 

- захист дітей від експлуатації 

- право на піклування 

Завдання для команди 2  

Назвіть не менше 5-ти прикладів порушення прав Дюймовочки 

- право на достатній життєвий рівень 

- право на захист від свавільного втручання в особисте життя 

- право дитини на збереження своєї індивідуальності 

- право захисту від посягання 

- право на піклування  

ІV. Фізкультхвилинка. Скористаємося правом на відпочинок.  

11 тур „Казкова правознавча лотерея „  

-   Яке право порушив вовк у казці „Вовк і семеро козенят” ?  

-  (Право на життя)  

-  • В якій казці було чотири замахи на життя головного героя і одне вбивство? 

(„Колобок”)  

-  • Яким правом не скористався Буратіно у казці „Золотий ключик” ? (Правом 

на освіту)   

- • Чи можна розцінювати працю внучки з казки „Ріпка” та Івасика Телесика 

- з однойменної казки як фізичне насильство або примусову роботу ? (Ні, це 

добровільна допомога, виконання доручення)  

12 тур „Судовий процес”  
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-  До нас звернулися герої відомих казок: Буратіно, Попелюшка, Червона 

Шапочка, Івасик Телесик, Дюймовочка. Вони повідомили, що порушувалися їх 

права. Чи це так ? Вирішіть за 30 сек і обгрунтуйте відповідь, які права були 

порушені ?  

13 Тур.  Казка брехня, та в ній натяк.. 

1) Чи порушили права Колобка Дід і Бабка? (Обґрунтуйте свою думку.) 

Ведучий. Увага, правильна відповідь. Якщо розглядати Колобка як дитину, а Бабку 

і Діда — як його батьків, то відповідно до статті 27 Міжнародній Конвенції про 

права дитини, а також відповідно до Конституції України і Кодексу законів про 

шлюб і сім’ю, Дід і Бабка несуть відповідальність за забезпечення безпеки своєї 

дитини і повинні піклуватися про неї. В цьому випадку вони відповідальні за 

загибель Колобка. Якщо ж не розглядати Колобка як людину (дитину), то Дід і 

Бабка ніяк не порушили його прав. До речі, в казці не сказано, що вони збиралися 

його з’їсти. 

14 2) Які права Попелюшки порушувалися в казці? Хто їх порушував? 

Переглянути уривки з казки. Ваше завдання: Які права Попелюшки порушувалися 

в казці ? Хто їх порушив?  

Ведучий. Увага, правильна відповідь. 

Мати та її дочки: 
— право на пошану її гідності; 

— право на свободу та особисту недоторканість; 

— право на невтручання в особисте життя; 

— право на свободу думки і слова; 

— право володіти, користуватися своєю власністю; 

— право на вільний вибір праці й отримання за неї зарплати; 

— право на рівні можливості; 

— право на відпочинок. 

Батько (Мачуха, якщо удочерили Попелюшку): 

— право на батьківську турботу й утримання. 

Принц: 

— право на вільне пересування; 

— право на вільний добровільний вступ до шлюбу (указ Принца). 

14 тур. Юридичні анаграми 

ТАРЛЕНПАМ - законодавчий орган влади 

ДИПЕТРЕНЗ  - виконавчий орган влади 

ТАРИПАД  -  особа без громадянства 

АВДЕЖРА - особлива організація суспільства 

ВОРПА   - система загальнообов’язкових правил поведінки 

АРЕСКПЛУІБ  - одна із форм державного  правління 

ВГОРАМДНСЯТО  - зв'язок людини з певною державою   

БАТІПИДР  - особа з подвійним громадянством 

КАОНЗ  - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили 

ЯПРУІЕЗЦМП  -  факт, який не потребує доведення 

Підведення підсумків. 
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Відділ освіти, молоді та спорту 

 Хмельницької районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 
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Ведучий 1. Доброго дня усім присутнім! Сьогодні ми зібралися на спортивне свято 

«Веселі старти», щоб позмагатися у силі, спритності, винахідливості і просто 

відпочити.  

Ведучий 2. Ще у стародавні часи однією з розваг людей стали заняття спортом, які 

також слугували військовою підготовкою юнаків.  

Ведучий 1. Давні греки казали: «Хочеш бути гарним – бігай, хочеш бути здоровим 

– бігай, хочеш бути розумним – бігай!». Тож розпочинаємо наше свято!        

(Звучить урочиста музика. )  

Ведучий 1. Щодня бігом ви займайтесь,  

                    Ще й водою обливайтесь.  

Ведучий 2. Збереже це від всіх бід,  

                    Жити будете сто літ.  

Ведучий 1. Лиш прокинувсь – уставай,  

                    Ліні волі не давай,  

Ведучий 2. Хто починає день з зарядки, 

                    У того справи всі в порядку!  

Ведучий 1. Привітаємо оплесками наші команди.  

Команда «Чемпіони» - капітан……….  

Команда «Олімпійці» - капітан……….  

Команда «Козаки» - капітан……..  

Ведучий 2. А підбиватиме підсумки конкурсу – четверта команда, звичайно ж 

наше шановне, імените жюрі. У них сьогодні нелегке завдання – з спритних , 

сильних, винахідливих вибрати найсильніших, найспритніших, 

найвинахідливіших, най-най-най…  

Це:________________ 

А зараз – привітання команд.    (Кожна команда представляє себе) 

Ведучий 1. Команди представлені, жюрі теж. Нагадую, що оцінюватись конкурси 

будуть за швидкість і правильність виконання завдань після кожної естафети за 

трибальною шкалою. Команди готові? Розпочинаймо!  

Ведучий 2. Перед початком змагань ми хотіли б звернутися до наших 

вболівальників. У нас працює незалежне жюрі, яке слідкуватиме за 

вболівальниками. Найактивніші вболівальники отримають нагороди.  

Отож, вболівайте за свої команди!  

Ведучий 1. Естафета «Передача м’яча» 

Команди стають один за одним, піднявши руки вгору і передають м’яч. Коли м’яч 

доходе до останнього учасника, він з м’ячем переходе наперед і естафета триває 

доти, поки першим не стане командир, тобто, перший учасник. Виграє та команда, 

яка найшвидше закінчить передавати м’яч. Якщо під час виконання завдання м’яч 

впаде, команда вибуває з гри.  

Ведучий 2. «Стрибки жабкою» 

 Ця естафета проводиться за допомогою гімнастичних палиць. Учасник з 

гімнастичною палицею під колінами повинен прострибати до фішки, а назад 

повернутися з палицею в руці і передати наступному учасникові. Виграє та 

команда, яка перша справиться з завданням, дотримуючись усіх правил.  

Ведучий 1. Естафета «Калабаш» або «Перенесення м’яча між головами» 
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Участь в цій естафеті беруть по два учасника з кожної команди і тримаючи м’яч 

між головами повинні пройти відстань до фішки і повернутися не випустивши 

м’яча. Коли м’яч падає – команда вибуває з гри. 

Ведучий 2. «Звивиста доріжка» 

Кожен учасник обводить м’яч навколо фішок і повертається назад, передаючи м’яч 

наступному учасникові.  

Ведучий 1. «Стрибки в мішку» 

Усі гравці по черзі стрибають в мішках. Коли гравець падає, він повинен швидко 

встати і продовжити естафету далі.  

Ведучий 2. Естафета «Утримай м’яч» 

 Беруть участь всі гравці. Учасник затискає м’яч між колінами і стрибають до 

фішки, беруть м’яч в руки і повертаються до команди передаючи м’яч наступному 

учасникові. Перемагає та комада, яка швидше справиться з завданням.  

Ведучий 1. «Естафета з лижами» 

Кожен учасник повинен пробігти на лижаж до фішки, повернутись назад і передати 

їх наступному учасникові. Виграє та команда, хто швидше і правильніше виконає 

завдання.  

Ведучий 2. «Перетягування канату» 

 Викликаються капітани команд для проведення жеребкування. Та команда, в 

жеребок якої пустий в першому етапі не приймає участі, а змагаються дві інші. Та 

команда, яка виграє бере участь у другому етапі. Перемагає та команда, яка 

виявляється найсильнішою. Жюрі, відповідно, виставляє оцінки кожній з команд.  

Ведучий 1. «Біг на трьох ногах» 

Для участі в цій естафеті викликаються по два учасники з кожної команди. Дві 

ноги зв’язуються. Ваше завдання – пройти дистанцію. Якщо учасники падають, то 

продовжують змагання з того місця, що впали. 

Ведучий 2. «У нічному лісі» 

Грають по одному вболівальнику від кожної команди. 

Гравці встають на стартових лініях, кожен зі свого боку. В центрі, на відстані 3-4 

метрів від ліній старту розсипають кубики (20 штук). Гравцям дають по кошику, 

зав'язують очі. Їх завдання за 30 секунд зібрати якомога більше кубиків.       Виграє 

той, хто зібрав більше кубиків. 

Ведучий 1. Перед тим як перейти до завершального етапу наших «Веселих 

стартів», оголошуємо конкурс з вболівальниками.  

(Конкурс вболівальників) 

Ведучий 1. «Велика комічна естафета» 

Команда складається з десяти осіб. В естафеті 8 етапів. Кожен учасник знаходиться 

на своєму етапі. За сигналом ведучого, команди починають змагатися, по черзі 

виконуючи свої завдання і передаючи один одному естафету у вигляді хустки. 

• Перший етап - «переправа» з допомогою двох табуреток, по черзі переставляючи 

їх. 

• Другий етап - підняти з землі і перенести в руках 4 м'ячі або кілька інших 

предметів. Можна за допомогою двох палиць, ключок перекотити м'ячі по 

дистанції. 

• Третій етап - проскакати на скакалці. 
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• Четвертий етап - удвох пронести відро води, не розплескати. 

• П'ятий етап - «сіамські близнюки» - взявшись під руки, пов'язаними з 

внутрішніми ногами пробігти по дистанції. 

• Шостий етап - стрибки з глибоким присіданням. 

• Сьомий етап - пролізти в довгий матерчатий рукав зі склянкою води і не пролити 

його (5 метрів). 

• Восьмий етап - зібрати обручі по дистанції, надівши їх на себе (5 обручів). 

Ведучий 2. Це остання естафета. Поки жюрі підраховує кількість балів наших 

учасників, ми підведемо підсумки на кращого вболівальника. (Нагородження 

вболівальників) 

 Ведучий 1. А тепер, надаємо слово жюрі. (Нагородження переможців) 

Ведучий 2. Ну от і все, звучить свисток, Змагання закінчилось.  

Ведучий 1. Виходять переможці на місток. Вітайте їх – ось наша сила!  

 Ведучий 2. Перемогла команда .............Давайте привітаємо їх бурхливими 

оплесками! 

 Ведучий 1. От і закінчилось  наше свято. Всім бажаємо міцного здоров’я, удачі, 

наполегливості і терпіння!. До побачення! Дякуємо за увагу! 

Питання для конкурсу з вболівальниками 

1. В історичній літературі за часів Козаччини (у XV-XVIII ст.) цю державу 

називали - Висока Порта. Країна, про яку йдеться, розташована між Чорним і 

Середземним морями, омивається Егейським морем, межує з Грузією, Іраном, 

Іраком і Сирією, а також з Грецією і Болгарією. Сьогодні це індустріально-аграрна 

країна.  

Впродовж століть територія цієї країни (до 1923 імперії) зазнавала змін, а за 

деяких періодів ця країна безпосередньо межувала з Україною чи навіть володіла 

частиною українських земель. 

Ця країна відігравала значну роль в історичному минулому українського 

народу,  в результаті діяльності якої сформувалося українське козацтво, особливо 

запорозьке. 

Після отримання Україною незалежності відносини з цією державою 

розвивалися доволі інтенсивно. Активним був політичний діалог, співробітництво 

в рамках міжнародних і регіональних організацій. Показовим у цьому плані стало 

співробітництво в рамках Організації Чорноморського економічного 

співробітництва. Сьогодні ця країна займає друге місце серед імпортерів 

українських товарів. 

Що це за країна?   

2. Ще при житті його ім’я було оповите міфами. Він був першим 

українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом 8081 

дня. Цей період характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, 

стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та 

культури. 

Він є найбільш відомим в Європі та Америці представником України. Йому 

присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів, 

шість скульптур.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Чорне_море
http://uk.wikipedia.org/wiki/Середземне_море
http://uk.wikipedia.org/wiki/Егейське_море
http://uk.wikipedia.org/wiki/Грузія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Іран
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ірак
http://uk.wikipedia.org/wiki/Сирія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Греція
http://uk.wikipedia.org/wiki/Болгарія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Запорозька_Січ
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Походив з шляхетського роду. Навчався в Києво-Могилянській колегії. 

Певний час жив і навчався в Варшаві, Парижі, відвідав Німеччину та Італію, де 

слухав лекції в Падуанській академії. Досконало володів кількома іноземними 

мовами та латиною. Писав вірші. Був старшиною (ротмістром, генеральним 

осавулом, писарем) у війську гетьмана П.Дорошенка.  

На початку XVIII ст., в умовах Північної війни (1700—1721), гетьман в союзі з 

польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом ХІІ 

здійснив спробу реалізувати свій військово-політичний проект, метою якого був 

вихід з-під протекторату Московської держави і утворення на українських землях 

незалежної держави. 

Помер у ніч з 21 на 22 вересня 1709 р. у с. Варниця поблизу м. 

Бендери(Молдова). Похований у монастирі Св. Георгія (Юрія) м. Галац (Румунія). 

Про кого йде мова? 

3. Музичний твір, автор і походження якого не з’ясовані. Дійшов до 

наших часів завдяки сліпому бандуристу з м. Ромен Євгену Адамцевичу (1903-

1972.), який публічно виконував його в другій половині 20 століття. Сучасного 

звучання набув після обробки для оркестру народних інструментів, яку в 1969 році 

здійснив народний артист України В.Гуцал. Вперше публічно прозвучав в цій 

обробці 12 квітня 1970 року, у виконанні Державного оркестру народних 

інструментів. Після гастрольної поїздки оркестру до Москви, де українська 

громада палко вітала звучання цього твору, цей твір наказом Москви був 

заборонений, як “буржуазно-націоналістичний”. Відтоді і аж до кінця 80 виконання 

його зі сцени, на радіо чи телебаченні було заборонено, всі записи на радіо та 

телебаченні були знищені. На початку 90-х років цей твір став неофіційним гімном 

національно-свідомої української громади, а згодом маршем Незалежної України.       

Що це за твір?  

4. Каламар - чорнильниця. За козацькими традиціями набував значення 

одного з козацьких клейнодів. Каламар-клейнод завжди був похідним і становив 

собою виготовлений з бронзи або срібла чорнильницю, із звуженою горловиною, 

спеціальною кришечкою, а також із вушками, за які каламар підв’язувався до 

пояса. Деякі каламарі були з’єднанні із продовгуватим футляром для пер. 

Яку посаду приймав козак, якому передавався даний інструмент?  

5. Український народний танець, який був надзвичайно поширений серед 

козаків. Запальний, веселий, імпровізований, танець цей міг бути «парним», 

«трійним» - чоловік і дві жінки»; і навіть сольним. Існували наступні різновиди 

цього танцю (кубанський, терський і гуцульський). У наш час існує кілька 

концертних обробок цього танцю. Його елементи українські, російські та польські 

композитори використовують в операх та балетах.  

Що це за танець? 

6. Цим словом називали військовий підрозділ діючого Запорізького війська. В 

XVIII ст.. діюче Запорізьке військо вже не мало сотенного чи полкового поділу. 

Нижчою організаційною одиницею був курінь, середньою – партія або (це слово). 

Такий підрозділ міг мати від 20 до 2000 козаків. В залежності від чисельності 

підрозділу, ним командував полковий писар чи осавул, або ж полковник чи 

військовий старшина. Після виконання завдання, підрозділ розформовувався, а 
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козаки поверталися до своїх куренів чи адміністративних полків і сотень.  

Даний термін і сьогодні використовується для означення групи людей, які 

спільно беруть участь у змаганнях.       Назвіть цей термін 

7. Держава, що у 15-18 ст. існувала на території сучасної України на значній 

частині Північного Причорномор’я та Приазов’я, а також на пониззі Кубані (Росія). 

Незалежність цієї держави була проголошена Харджі-Гіреєм, та вже в 70-х роках 

15 ст. держава стає васально залежною від Туреччини. Столицею держави було 

місто Бахчисарай. Вся історія держави – це історія безлічі грабіжницьких нападів 

його військ на українські, російські та польські землі. Лише за період з 1450 по 

1556 військо даної держави 86 разів здійснювало напади на українські землі, 

грабуючи, випалюючи міста і села, захоплюючи в полон десятки тисяч бранців, 

яких потім продавали на невольничих ринках. Відтак, майже вся історія 

українського козацтва – це історія боротьби козаків з жителями цієї держави та її 

покровителями. 

Назвіть назву цієї держави  

8. Так називали тих козаків, які були екстрасенсами; володіли основами магії 

та чаклунства, вміли «заговорювати» рани, вводити в оману ворога й володіли 

сильним гіпнозом. За легендами, ці козаки вміли передбачати час нападу ворога і 

напрямок руху його сил, вони допомагали козакам перемагати. Серед 

найвидатніших – Іван Сірко, якого татари називали «Урус-шайтаном». Вважалося, 

що після смерті і його мощі, його рука, володіла таємничою силою, яка допомагала 

в найскрутніші часи. Їх силу козаки вбачали у зв’язку з нечистою силою, отож 

подекуди ховали таких козаків поза цвинтарем, без відспівування вбиваючи 

осиковий кілок в груди.  

Як називали таких козаків?  
 

 

Відповіді на питання 

1.  Туреччина 

2.  Іван Мазепа 

3.  Запорізький марш (козацький марш) 

4.  Військового писаря 

5.  Козачок 

6.  команда 

7.  Кримське ханство 

8.  Характерники 

 

Питання другого конкурсу  

1. Що означає слово – козак?  (вільний) 

2. Що було найважливішою ознакою влади в козацькому війську? ( 

гетьманська булава) 

3. Як називалась рада, що збиралася для вирішення стратегічних питань, коли 

між старшинами не було одностайності?  (чорна рада) 

4. Які відомі українські танці народилися на Запоріжжі? (гопак, метелиця) 

5. Як називалася столиця козацький земель? (Запорізька Січ) 

6. Автор книжки «Чорна Рада». (Пантелеймон Куліш.) 
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7. Найвідоміша козацька страва.( куліш) 

8. Кого на Січі називали козацьким джурою (чурою)? (помічника, учня, 

майбутнього козака ) 

9. Центральний орган управління Січі. (Кіш) 

10. На яких музичних інструментах грали козаки? (кобза, скрипка, цимбали) 

11.  Яку річку найбільше поважали запорізькі козаки? (Дніпро) 

12.  Як називали місце, де жили козаки? (курінь) 

13.  Що означає для козака слово «чайка»? (Човен) 

14.  Холодна зброя з вигнутим лезом, яку виготовляли безпосередньо на 

Запорізькій Січі (шабля). 

15.  Про яку деталь козацького вбрання казали: «широкі, як чорне море»? 

(Шаровари) 

16.  Кому не дозволялося заходити на територію Запорозької Січі? (Жінкам) 

17.  Як називали співця, хранителя бойової слави? (кобзар) 

18.  Що було атрибутом козака? (Оселедець) 

 

 

Прислів’я третього конкурсу 

Хто швидше доповнить прислів’я 

1. За рідний край ... (і життя віддай). 

2. Або перемогу добути, ... (або вдома не бути). 

3. Кров не водиця, ... (проливати не годиться). 

4. До булави треба ... (голови). 

5. Де козак, ... (там і слава). 

6. Степ та воля — ... (козацька доля) 

7. Козацькому роду ... (нема переводу). 

8. Береженого Бог береже, а козака ... (шабля стереже). 

9. Хочеш спокою — ... (готуйся до бою). 

10. Терпи, козаче, ... (отаманом будеш). 

11. Коли стелиться доріжка, козакові... (не до ліжка.) 

12. Хліб та вода — ... (козацька їда.) 

13. Що нам холод,… (коли козак молод!) 

14. Хто любить піч, … (тому ворог Січ). 

15. Коли навколо вороги - то не життя, … (честь бережи) 
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Пояснювальна записка 

 

Актуальність теми. Процес демократизації сучасного суспільства значною мірою 

залежить від того, наскільки людина здатна брати на себе відповідальність за 

власні вчинки. У сучасної молоді значно зросли потреби самоствердженні, 

самовизначенні, самореалізації. 

Відомо, що процес переходу від дитинства до дорослості відбувається гостро 

й часто досить драматично, і в ньому найвиразніше переплітаються суперечливі 

тенденції особистісного розвитку. Головним досягненням підлітка є набуття якісно 

нового рівня особистісного зростання, коли структурується його свідоме ставлення 

до себе як до дорослої людини. В той же час соціальна значущість проблеми 

особистісного зростання у підлітковому віці є недостатньо розробленою, що й 

зумовило вибір теми для розробки тренінгової програми – “Розвиток 

самоусвідомлення підлітків”. 

Розробляючи програму, ми виходили з розуміння, що основою розвитку 

повноцінної особистості має стати установка і звичка підлітка спиратися перш за 

все на власні сили, покладатися на самого себе, протистояти невдачам, виявляти 

сміливість у прийнятті рішень, бути спроможним до відповідальності навіть за 

умов втручання у її діяльність інших.  

При розробці програми було враховано, що важливою умовою особистісного 

зростання є спілкування, оскільки воно сприяє формуваню й диференціації ділових 

та особистісних взаємовідносин, розвитку ціннісного ставлення до 

міжособистісних стосунків, у ході яких відбувається обмін почуттями, думками, 

інтересами, рисами характеру. Саме спілкування уможливлює розвиток емоційної 

саморегуляції, оскільки здатність встановлювати емоційний контакт є основним 

інструментом налагодження взаємодії. Ця здатність синтезує такі важливі уміння:   

 

Завдання: 

- розрізняти і розуміти емоційні реакції і стани інших; 

- співпереживати; 

- відповідати адекватними почуттями. 

Оволодіння цими вміннями, безперечно, сприяє розвитку здатності «бути 

іншим». 

Кількість учасників: 15-20 осіб 

Тривалість занять: 5 занять по 1,50 хв.-2 години. 

Тренінгові приміщення: простора кімната, стільці 

Тематичний план  

№ 

п/п 

Назва вправи Час 

Заняття № 1. «Який я? Які ми?» 2 години 

1. Ритуал вітання 2 хв 

2. Знайомство 18 хв 

3. Гра «Встаньте в коло». 15 хв 
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4. Гра «Рахуй до десяти». 20 хв 

5. Яка я людина? 15 хв 

6. Гра «Всі — деякі — тільки я» 25 хв 

7. Які ми? 15 хв 

8. Ритуал прощання 10 хв 

Заняття № 2. «Хто Я?» 1год 50хв 

1. Ритуал вітання 5 хв 

2. Продовження знайомства 15 хв 

3. Хто я? 10 хв 

4. Притча «Ворона і павич» (Носсрата 

Пезешкеяна) 

20 хв 

5. Ласкаве слово 15 хв 

6. Приємно сказати... 15 хв 

7. Створення колажу  «Я» 25 хв 

8. Ритуал прощання 5 хв 

Заняття № 3. «Моя індивідуальність» 2 години 

1. Асоціація 10 хв 

2. Легкі шляхи ведуть в тупик 10 хв 

3. Вправа «Індивідуальність» 15 хв 

4. Здрастуй, Я, мій коханий 20 хв 

5. Мій портрет в променях сонця 15 хв 

6. Асоціативно-рольовий портрет «Всі ми» 25 хв 

7. Записки 15 хв 

8. Ритуал прощання 10 хв 

Заняття № 4. Мій щоденник. 1год 50 хв 

1. Ритуал вітання 5 хв 

2. Гра з м’ячем «Ніхто не знає» 15 хв 

3. Мій щоденник 15 хв 

4. Гра-висловлювання «Най-най» 20 хв 

5.  Моя якість 15 хв 

6. Скульптура 20 хв 

7. Вчинки 15 хв 

8. Ритуал прощання 5 хв 

Заняття № 5. Упевнена поведінка 2 години 

1.  Ритуал вітання 5 хв 

2. Гра «Відтворення» 15 хв 

3. Моя поведінка 15 хв 

4. Сила слова 10 хв 

5. Дзеркало 15 хв 

6. Місто упевненості 25 хв 

7. Коло упевненості 15 хв 
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8. Я — господар 10 хв 

9. Ритуал прощання 10 хв 

 

Заняття № 1. Який я? Які ми? 

Мета: познайомити учасників тренінгу з стилем спілкування, сприяти самоаналізу 

учасників. Розвивати саморозкриття, самопізнання, уміння аналізувати і визначати 

психологічні характеристики, свої і оточуючих людей. 

1. Ритуал вітання 

2. Знайомство 

Діти групи сидять в колі. 

— Почнемо наше знайомство. Зараз кожен з вас по черзі називає своє ім’я та 

улюблену справу. Кожен наступний – своє ім’я і улюблену справу та ім’я і 

улюблену справу попередніх учасників. 

3. Гра «Встаньте в коло». 

— Це гра з подвійним змістом. Ви самі здогадаєтеся, навіщо ми граємо в цю 

гру, який експеримент над собою ми проводимо, яке нове знання про себе і про 

інших дає ця гра. 

Зберіться тісною купкою навкруги мене. Коли я скажу «почали», ви закриєте очі і 

почнете рухатися в будь-яку сторону самим хаотичним чином, стараючись при 

цьому ні на кого не наступити. При цьому ви дзижчатимете, як бджоли, що 

збирають мед. Через деякий час я хлопну в долоні. Ви повинні миттєво замовкнути 

і застигнути в тому місці і в тій позі, де вас застав сигнал. Не розплющуючи очі і ні 

до кого не торкаючись руками, спробуйте стати в коло. Це повинне відбуватися в 

повній тиші, інакше вам не вдасться відчути ні людей, що стоять поряд, ні тієї 

досконалої фігури, якою є коло. Ваше «коло» може виявитися з гострими кутами. 

Коли всі учасники гри займуть свої місця і зупиняться, я хлопну в долоні тричі, ви 

розплющите очі і подивитеся, яку фігуру вам вдалося створити. 

4. Гра «Рахуй до десяти». 

— Всі стають в коло, не торкаючись один одного плечима і ліктями. По сигналу 

«почали» слід закрити очі, опустити обличчя вниз і полічити до десяти. Хитрість 

полягає в тому, що рахувати ви будете по черзі. Хтось скаже «один», інший — 

«два», третій — «три» і т.д. Проте в грі є одне правило: слово повинна вимовити 

тільки одна людина. Якщо два голоси одночасно скажуть, наприклад, «чотири», 

рахунок починається спочатку. Все ясно? Почнемо. 

У вас є десять спроб. Якщо за десять спроб ви доведете рахунок до десяти, 

вважайте себе чарівниками, а свою групу — незвичайно злагодженою. Після 

кожної невдалої спроби ви можете розплющити очі, подивитися один на одного, 

але без переговорів. Спробуйте зрозуміти один одного без слів — поглядами, 

жестами. 

Ви знайшли важливу психологічну закономірність. Коли щось не виходить, люди 

починають злитися, гарячитися, стають агресивними, недоброзичливими по 

відношенню один до одного. Треба вчитися стримуватися, не виражати гнів. 

Спробуємо ще раз... 

5. Яка я людина? 
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— Людина часто ставить питання, але в основному іншим. Ці питання про що 

завгодно, тільки не про себе самого. Ми з вами весь час відповідатимемо на 

питання: «Яка я людина?» 

Візьміть лист паперу і відповідайте на запропоновані питання. 

1.  Мій життєвий шлях: які мої основні успіхи і невдачі? 

2.  Вплив сім'ї: як на мене впливають мої батьки, брати і сестри, близькі? 

Ваші відповіді повинні бути гранично відвертими, оскільки, окрім вас, їх ніхто не 

побачить. Тільки, з вашого дозволу, з цими відповідями ознайомлюся я. В кінці 

занять у вас нагромадиться більше десять відповідей на це просте і одночасно таке 

складне питання: «Яка я людина?» І ці відповіді допоможуть вам краще 

розібратися в собі. 

6. Всі — деякі — тільки я 

Всі сідають на стільці, які утворюють широке коло. В колі повинно бути стільки 

стільців, скільки учасників в грі. Психолог стоїть в центрі, без стільця. 

— Я зараз скажу щось про деяких людей. Все, кого мій вислів стосується, 

миттєво схоплюються з своїх стільців і прагнуть зайняти один із стільців, що 

звільнилися. Якщо мій вислів стосується і мене, я теж можу зайняти чий-небудь 

стілець. Той, хто залишився без стільця, стає ведучим. Забороняється пересідати на 

сусідній стілець. Спробуємо. 

«Всі, хто сьогодні прокинувся у хорошому настрої...» 

«Всі, хто сьогодні прийшов в школу...» 

«Всі, у кого в чорних кучерях золотий обруч...» (Вибирається прикмета тільки 

однієї дівчинки в групі. Коли вона встає, то ведучий прагне зайняти її місце.) 

Після першої спроби гри, ведучий «відкриває карти»: 

— Я поставила три питання. В першому випадку відгукнулися деякі, а інші 

сказали: «Це до мене не відноситься». В другому випадку відгукнулися всі без 

виключення. А в третьому — тільки одна людина. Ця гра так і називається: «все — 

деякі — тільки один». За допомогою цієї гри ми можемо дізнатися один про одного 

щось нове. 

7. Які ми? 

Всі сідають в коло, одержують від психолога невеликий листок. Кожний учасник 

пише у верхній частині листа своє ім'я і розділяє лист вертикальною лінією на дві 

частини. Ліву відзначаємо зверху знаком «+», праву — знаком «-». Під знаком «+» 

перераховуємо: назва улюбленого кольору, улюблена пора року, улюблений фрукт, 

тварина, назва книги, те, яким чином легше всього доставити учаснику 

задоволення, і т.п. 

У правій частині листа під знаком «-» кожний називає: нелюбимий колір і т.д. 

Психолог по черзі читає назву кожного пункту, пише свої відповіді і бере участь у 

вправі разом зі всіма. Знайомство з відповідями. 

8. Ритуал прощання 

Встати в коло. Покласти руки один одному на плечі. Привітно подивитися один на 

одного і попрощатися. 

 

Заняття № 2. Хто Я? 
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Мета: закріпити активний тренинговий стиль спілкування, сприяти самоаналізу 

учасників. Розвивати подальше саморозкриття, самопізнання, прояснення Я-

концепції, уміння аналізувати і визначати психологічні характеристики, свої і 

оточуючих людей. 

1. Ритуал вітання 

2. Продовження знайомства 

Діти групи сидять в колі. 

— Продовжимо наше знайомство. Уявіть собі, що склалася така ситуація, що вам 

необхідно перевтілитися в якийсь об'єкт матеріального світу, тварину або рослину. 

Подумайте і скажіть, який об'єкт, яка тварину і яка рослину ви б вибрали. 

3. Хто я? 

У кожної людини є власна теорія про те, що робить її унікальною, відрізняє від 

інших людей. При цьому виникає питання: «Чи розділяють інші мою точку зору?» 

Дітям групи пропонується розділити лист паперу на три графи по вертикалі: в 1-й 

графі відповісти на питання: «Хто я?». Для цього необхідно швидко написати 10 

слів - епітетів, писати слід в тому порядку, в якому вони приходять в голову. В 2-й 

графі написати, як на це ж питання відповіли б ваші батьки, знайомі (будь-яка 

значуща людина). В 3-й графі на те ж питання відповідає хтось з групи. Для цього 

всі кладуть свої підписані листочки на стіл, вони перемішуються, потім кожний, не 

дивлячись, бере листочок зі столу і пише про ту людину, чий листочок йому 

попався. Потім листочки знову складаються на стіл і кожний забирає свій. 

При обговоренні результатів даної процедури можна звернути увагу на наступні 

аспекти: 

- чи повторюється яка-небудь якість, слово у всіх трьох графах; 

- про що це може говорити (наприклад, про відвертість людини в спілкуванні); 

- наскільки добре людина сама себе знає (кількість слів в 1-й графі); 

- відношення до самого себе (співвідношення позитивних і негативних епітетів); 

- співпадають або не співпадають Я-концепція і уявлення інших про цю людину; 

- з чого складаються уявлення інших про людину (тут можливе обговорення 

питання відповідальності людини за презентацію себе іншим людям) і т.д. 

4. Притча «Ворона і павич» (Носсрата Пезешкеяна) 

У парку палацу на вітку апельсинового дерева села чорна ворона. По доглянутому 

газону гордо ходив павич. Ворона прокаркала: «Хто допоміг такому безглуздому 

птаху з'явитися в нашому парку? З якою зарозумілістю вона виступає, ніби це 

султан власною персоною! Погляньте тільки, які у неї потворні ноги, а її оперення 

— що за огидний синій колір. Такий колір я б ніколи не стала носити. Свій хвіст 

вона тягне за собою, ніби лисиця». Ворона замовкла, вичікуючи. Павлин помовчав 

якийсь час, а потім відповів, сумно усміхаючись: «Думаю, що в твоїх словах немає 

правди. Те погане, що ти про мене говориш, пояснюється непорозумінням. Ти 

говориш, що я гордівник, тому що ходжу з високо піднятою головою, так що пера 

на плечах у мене підіймаються дибки, а подвійне підборіддя псує мені шию. На 

самому ж ділі, я — все що завгодно, тільки не гордівник. Я чудово знаю все, що 

потворне в мені, знаю, що ноги шкірясті і в зморшках. Якраз це якнайбільше і 

засмучує мене, ось тому я і піднімаю так високо голову, щоб не бачити своїх 

потворних ніг. Ти бачиш тільки те, що у мене непривабливе, і закриваєш очі на мої 
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переваги і мою красу. Хіба тобі це не прийшло в голову? Те, що ти називаєш 

потворним, якраз якнайбільше подобається людям...» 

Обговорення... 

5. Ласкаве слово 

Пригадайте і запишіть, якими ласкавими словами ви називаєте своїх рідних, 

близьких, знайомих. 

Задумайтеся, в яких випадках ви це робите частіше? 

Коли вам щось потрібне і ви підходите з проханням до цієї людини? 

Або коли у вас гарний настрій? 

Чи часто ви робите це?  

Якщо ні, то чому? 

Що заважає вам проявляти теплі відчуття по відношенню до людей? 

Що ви відчуваєте, коли називаєте людей ласкавими іменами? 

А люди, до яких ви так звертаєтеся, як вони реагують на ваш ласкаве звернення? 

6. Приємно сказати... 

— Давайте встанемо ближче один до одного, утворимо тісне коло і 

протягнемо руки до його середини. 

По моїй команді всі одночасно візьмемося за руки і зробимо це так, щоб в кожній 

руці кожного з нас опинилася чиясь одна рука. При цьому постараємося не братися 

за руки з тими, хто стоїть поряд з вами. 

Отже, давайте почнемо. Раз, два, три... Тепер ті, хто доторкнулися руками, ви 

повинні сказати один одному ласкаве слово. 

7. «Я» 

 - Наше Я - одна з найбільших загадок. Іноді, це Я володіє здоровим глуздом, іноді 

- в ньому звучить голос образи іноді - прояв власного самолюбства, іноді - це голос 

творчої фантазії, а буває - це прояв безтурботності і безрозсудності. Деякі ж дії ми 

скоюємо всупереч своїй волі. 

Як же розібратися в цій багатогранності власного Я? Цілком можливо, що Я 

створюється шарами, так само як земна кора. Вчинимо таку екскурсію в глиб 

власного Я.  

«Я» можна зобразити у вигляді дерева з різними гілочками і глибоким корінням. 

Одна з верхніх гілочок — зовнішнє Я. Намалюйте її, придумайте символ для цього 

Я. Це може бути і графічний символ, а може бути якесь слово. Будь ласка. 

Інша гілочка - Я в навчанні. Зобразіть словом або символом це Я. Друга гілочка - Я 

в сім'ї. Зобразіть і цей символ. Ще одна гілочка - ваше Я в колі друзів і знайомих. 

Зобразіть його. Можна зобразити також декілька гілочок вашого Я в різному 

оточенні і в різних ситуаціях, враховуючи хобі, інтереси, різні види діяльності. 

Будь ласка. 

Вийшла вельми химерна крона. Кожний листочок на ній відображає вашу 

багатогранність. Тепер можна зобразити коріння. Зобразіть в масштабі (будьте 

самокритичні!) ваші самобутні якості: наполегливість, доброту, романтизм, 

фантазію, інтереси, слабкості, недосконалість, схильності, прихильності, відчуття 

гумору — весь набір ваших фундаментальних якостей. Будь ласка. 
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Намалюйте це дерево вашого Я. Обсудіть малюнки зі всіма. Якщо гілочки 

прошурхотять схвалення, а коріння міцно тримає дерево гордою верхівкою вгору, 

проглядається якась гармонія. 

А що скажуть ваші друзі жартома або всерйоз? 

8. Ритуал прощання 

 

Заняття № 3. Моя індивідуальність 

Мета: сприяти подальшому об'єднанню групи, поглибленню процесів 

саморозкриття. Вчити знаходити в собі головні індивідуальні особливості, 

визначати свої особисті особливості. 

Ритуал вітання 

1.Асоціація 

Встаньте в коло. Покладіть руки один одному на плечі. Привітно подивіться один 

на одного. 

— Ви вже, напевно, звикли, що кожну зустріч ми починаємо з традиційного 

вітання. Хороші традиції допомагають людям відчувати себе більш комфортно і 

спокійно. Думаю, що і ви, зустрівшися утретє, радісно посміхнетеся один одному і 

скажете: «Привіт, індивідуальність!» Але сьогодні до того, що ми говорили при 

зустрічах, додамо ще одне — свої асоціації з яскравими особистостями, наприклад 

з політичними діячами, кіноакторами, історичними особами або літературними 

персонажами. Значить, окрім звичних слів вітання ви повинні сказати кожному 

члену групи свою асоціацію, наприклад, «Привіт, Сергій, ти мені нагадуєш 

Хлестакова». «Здрастуй, Світа, ти мені нагадуєш Червону Шапочку». 

Будь-який з вас має право запитати, чому саме з цим героєм ви асоціюєтеся у 

вашого партнера. Раджу записати все, що вам скажуть під час вітань. Це цікавий 

матеріал для осмислення. А дійсно, чому, наприклад, вас пов'язали з образом 

Хлестакова або Червоної Шапочки? 

2. Легкі шляхи ведуть в тупик 

— На самому початку заняття ми познайомилися один з одним, дізналися 

індивідуальні особливості всіх членів нашої групи. Зараз вам потрібно записати в 

таблицю «Індивідуальність» те, що ви запам'ятали про кожну людину, тобто суть 

вислову кожного учасника про свою індивідуальність. Пригадайте те, що він 

говорив під час знайомства з вами, що говорили про нього інші, коли ми сиділи 

широким колом. Це, безумовно, не дуже легко, але «легкі шляхи завжди ведуть в 

тупик». Ви можете додати і свої висновки про індивідуальність цієї людини, які ви 

змогли зробити під час заняття. Наприклад, ви можете написати: «Ірина 

відрізняється від всіх своїм спокоєм». 

3. Індивідуальність 

№  
Тренінгове 

ім'я учасника  
Його власний вислів  

Моє уявлення про його 

індивідуальність  

1     

2     

3     
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На цю роботу вам відводиться 10 хвилин. Постарайтеся пригадати якомога більше 

про кожного з членів групи. Не лінуйтеся, це потрібно в першу чергу саме вам. 

Потім ви зберетеся у велике коло і по черзі зачитаєте свої записи, виправляючи 

неточності в графі «Його власний вислів». 

4. Здрастуй, Я, мій коханий 

— Сядьте так, щоб вам було зручно. Віднесіться дуже відповідально і уважно до 

всього, що з вами відбуватиметься. Ось твоя права нога... постав її так, щоб якби 

нога була жива, вона могла б сказати: «Спасибі, що ти про мене поклопотався, що 

ти поставив мене добре...» Свою ліву ногу постав так, щоб не було напруги ні в 

ступні, ні в коліні. І хай твої руки ляжуть спокійно на коліна. І права рука, і ліва... 

поглянь на кожну свою руку по черзі. Кожна рука гідна того, щоб про неї 

поклопотатися і звернути на неї свою увагу, щоб вона відчула це турбування. І ліва 

рука, твоя ліва рука. Хай вона ляже так само спокійно, хай опуститься твоя кисть. І 

кожний палець відчує твою увагу, твоє тепло, твою турботу. Пройдися по них і 

погладь своєю увагою кожний свій палець. Що ти зараз відчуваєш на кінчику 

кожного свого пальця? Середнього, четвертого... Активніше працюють кровоносні 

судини, відчувається, як тече кров, відчувається легке поколювання. Ті ж відчуття, 

відлунюючись від лівої руки, з'явилися в правій. Я відчуваю життя в кожному з 

своїх пальців, перебіг теплої крові, поколювання. Руки сталі вільними і м'якими. 

Вони просто лежать, відпочивають. Вони дякують мені за турбування про них, а я 

дякую їм. Я дякую своїм рукам за те, що вони сильні, вони умілі. Мої руки уміють 

робити безліч чудових речей. Вони уміють працювати, вони сильні, вони тонкі і 

ніжні. Вони бувають дуже теплими, ласкавими, ніжними. Вони уміють приймати 

тепло, вони уміють дарувати тепло. Це уміють мої руки, і я ці руки не проміняю ні 

на які інші. Я люблю їх. Спасибі вам, мої руки. 

Я дихаю і відчуваю, як повітря входить в мене, я приймаю його. І видихаю — 

повітря виходить з мене. Я радий, що у мене є ця гармонія з світом, те, що я можу 

приймати в себе повітря — і відпускати його. Дихання рівне, спокійне, мені 

дихається легко. 

І ось промінь уваги м'яко і тепло ковзає по моєму обличчу. М'який пензлик уваги 

ковзає по моєму лобі. Скидається напруга з лоба, йде напруга з моїх очей, вони 

втрачають всякий вираз. Вони просто розслабляються, відпочивають. Це непросто 

зробити — так багато життя навкруги них. Але я знімаю всі проблеми і відпускаю 

свої щоки. Хай відпочине моє обличчя. Як багато воно працює! Очі дивляться, очі 

шукають, очі говорять, очі сперечаються, очі чинять опір, очі люблять, очі дають, 

очі живуть більше, ніж що-небудь інше в моєму тілі. Це дзеркало моєї душі, це мої 

найперші працівники. Як багато вони роблять! Спасибі вам! Ви сполучаєте мене з 

світом, ви показуєте мені небо, ви показуєте мені сонце, ви показуєте мені весь 

світ. 

І мої трудівники — ноги. Я завжди забуваю про них. Вони з ранку до вечора носять 

мене по життю, ходять, бігають, тримають мене. Ми сердимося на них, коли вони 

нас підводять. Ми не цінуємо, що вони, як коні, день за днем виконують найважчу 

роботу, тихо, не чекаючи від нас ніякої подяки. Спасибі вам, мої ноги. 
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І все моє тіло — спасибі, що ти є у мене, що ти даєш мені життя, що даєш мені 

можливість бути. Я хочу піклуватися про тебе, я люблю тебе. Спасибі, що ти у 

мене є. Відпочивай. 

Але хіба Я - тільки моє тіло? Я так багато відчуваю в собі! Я відчуваю в собі цілий 

світ, величезний мир відчуттів, величезний мир переживань, радості, бажань, 

страхів і тривог. Все багатство цього світу - це моя душа. Моя душа - це Я? Не 

знаю. Але я дякую своїй душі за те, що вона є, тому що моя душа - це те, що уміє 

любити, моя душа — це те, що уміє плакати... А як вона уміє сміятися! Як вона 

усміхається! Моя душа... Як вона уміє літати, парити... Як вона уміє бути милою... 

Я люблю тебе всю: і важку, і красиву. І навіть мої тривоги, мої страхи, ви 

захищаєте мене! Так чи інакше, ви всі піклуєтеся про мене. Спасибі вам, що ви є в 

моїй душі. 

Мій розум, мій внутрішній комп'ютер, який так багато пам'ятає, який є обережним, 

обчислює, — спасибі тобі, що ти завжди на варті, що ти завжди не спиш і 

дозволяєш мені бачити і розуміти так багато в навколишньому світі. Спасибі тобі. 

Добре, що ти є. 

І мій дух, мій світлий дух, високий дух, який завжди вище мене, який завжди 

глибше мене, моя вертикаль, яка тримає мене, веде мене. Як добре, що я відчуваю 

тебе! І лише з тобою поряд, разом з тобою я відчуваю себе по-справжньому 

людиною. Як багато у мене мене є! Як добре, що я бачу це! Як добре, що я знаю 

це! Я вдячний долі за себе. Ці багатства я не обміняю ні на що на світі. І це знання 

завжди буде зі мною — найголовніше знання на світі. 

Повертайтеся в цю кімнату, під вами стілець — і ви зручно сидите на ньому, 

глибоко вдихніть, розплющте очі - ви тут. 

Ви дихаєте рівно, дихайте спокійно... і повертаєтеся потихеньку сюди. 

5. Мій портрет в проміннях сонця 

— Намалюйте сонце, в центрі сонячного кола напишіть своє ім'я або намалюйте 

свій портрет. Потім уздовж кожного проміння напишіть всі свої переваги, все 

хороше, що ви про себе знаєте. Постарайтеся, щоб було якомога більше промінів. 

Це буде відповідь на питання: «Чому я заслуговую на повагу?» 

6. Всі ми 

«Всі ми» — це асоціативно-рольовий портрет учасників, всіх тих, хто зібрався в 

групі. Він покаже, як кожний бачить себе. 

Один учасник виходить. Психолог просить кожного учасника сказати про того, хто 

вийшов, що-небудь приємне. Це записується. Потім учасник входить. Психолог 

говорить, наприклад: «Поки ви були відсутні, ми випадково завели про вас 

розмову. Не повірите, як багато приємного про вас було сказано. Один сказав...» 

Учасник повинен відгадати, хто що сказав і чому. 

7. Записки 

Запропонуйте дітям написати записки і скажіть, що вони будуть прочитані тільки в 

останній день занять. Записки повинні бути анонімними. Після того, як всі 

закінчили писати, тренер збирає їх і складає в наперед підготовлену порожню 

пляшку. Зміст записок може бути будь-яким: від мудрих думок, які відвідали 

учасників, до анонімних листів конкретній людині. Цю вправу можна повторити 
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кілька разів за час занять. В останній день пляшка розкривається, записки 

виймаються, тренер зачитує їх вголос. Часто можна прочитати дуже цікаві речі. 

8. Ритуал прощання 

Заняття № 4. Мій щоденник. 

Мета: створення в групі атмосфери довір'я і відвертості. Навчання здатності 

висказувати свою точку зору. Активізація процесу самопізнання. 

1. Ритуал вітання 

2. Ніхто не знає 

Діти сидять в колі. У психолога в руках м'яч. 

— Зараз ми кидатимемо один одному цей м'яч і той, у кого виявиться м'яч, 

завершує фразу «Ніхто з вас не знає, що я (або у мене)...» 

Будьте уважні і зробіть так, щоб кожний взяв участь у виконанні завдання. У 

кожного м'яч повинен побувати декілька раз. 

3. Мій щоденник 

Психолог розказує про щоденник і правила його ведення. Підкреслює, що не 

можна без дозволу читати чужий щоденник, чужі листи, вказує на «суверенність» 

внутрішнього світу іншої людини, на те, що ніхто не має права вторгатися в цей 

внутрішній світ. 

— Наш зошит — це наш щоденник. Всі зроблені записи в наші зошити 

залишаються в секреті, і ніхто не має права читати їх без 

дозволу господаря зошита, навіть я (викладач). 

4. Самий-самий 

— Кожна людина — унікальна. В чомусь вона абсолютно неповторна і поза всякої 

конкуренції. Але саме через те, що не все це бачать, людина може бути 

незадоволена тим, як оточуючі до неї відносяться. Давайте ж виправимо це. 

Поділіться на 4 команди. Хай усередині кожної команди учасники розкажуть про 

свої переваги. Отже, задумайтеся і все по черзі в команді розкажіть про свої 

переваги і підтвердіть їх фактами. На підготовку відводиться одна хвилина. А зараз 

просимо вас розказати про свої переваги  з підтверджуючими це фактами. Будь 

ласка. Закінчуємо. Давайте тепер підведемо підсумки і усередині кожної команди 

виділимо «самого-самого» за  тими показниками, які обговорювалися. Наприклад, 

найвищий, найвеселіший, найметкіший і т.д. Просимо вас. Закінчуємо. Тепер нам 

залишається визначити «самого-самого» зі всіх команд. Давайте організуємо 

конкурси «самих-самих». Наприклад, найвеселіших або найметкіших з числа 

присутніх у всьому залі. На підготовку і організацію конкурсу відводиться одна 

хвилина. На закінчення поаплодуємо «самим-самим».  

5. Моя якість 

— Виберіть з переліку своїх характеристик одну якість, що подобається вам. 

Сядьте зручніше, глибоко зітхніть, розслабтеся. 

Коли і як востаннє виявилася у вашій поведінці ця якість? Відновіть в своїй уяві 

цей випадок. Що ви бачили тоді? Що чули? Що відчувало ваше тіло... ваші руки... 

шкіра на обличчі? Зануртеся в ту ситуацію, переживіть її наново... 

Ви можете залишатися в цьому спомині стільки, скільки схочете. І, глибоко 

зітхнувши, ви можете вийти з нього тоді, коли схочете. 

6. Скульптура 
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Група ділиться на дві частини. Одна повинна «виліпити» скульптуру людини з 

відчуттям власної гідності, інша — людини без відчуття власної гідності. Фігура 

«ліпиться» з одного з учасників, якому всі учасники групи додають необхідну позу, 

«створюють» йому міміку. Кожна підгрупа вибирає «екскурсовода», який 

описуватиме скульптуру, розказуватиме, що і як вона виражає. «Екскурсанти» 

(члени другої підгрупи) можуть погоджуватися або не погоджуватися, вносити свої 

корективи. 

7. Вчинки 

— Відомо, що, віддаючи іншим, людина при цьому більше одержує, хоча з 

першого погляду це не так вже очевидно. Будь-який широкий жест в ім'я інших 

залишається в пам'яті надовго. Проте в кожній людині є власницький початок, який 

стримує добродійні пориви. Давайте спробуємо протиставити ці два початки. Будь 

ласка, розділіться на пари. Тепер я пропоную обговорити ваші мрії. Адже у 

кожного є своя мрія, далека, близька, реальна або нездійсненна. Давайте 

поділимося своїми мріями один з одним... А зараз непогано б поміркувати вголос: 

чим кожний з вас зміг би допомогти в здійсненні заповітної мрії. Чим би ви могли 

один одному поступитися, подарувати, віддати? Просто так, від чистого серця! 

Іноді буває істотною допомогою навіть хороша порада. Спробуйте поговорити на 

цю тему. Чи відчували ви іноді, що дарувати подарунки приємніше, ніж 

одержувати їх? Поділіться своїми враженнями. 

8. Ритуал прощання 

Заняття № 5. Упевнена поведінка 

Мета: навчити підлітків тому, як відрізняти в практичних ситуаціях упевнену 

поведінку від невпевненої. Подальша відробка прийомів упевненої поведінки і 

сприяння відчуттю упевненості в собі. 

1. Ритуал вітання 

2. Відтворення 

Діти сідають в коло. 

- Почнемо сьогоднішній день так: кидаючи один одному м'яч, будемо називать ім'я 

того, кому кидаємо. Той, хто одержить м'яч, приймає будь-яку позу, яку схоче, і всі 

інші вслід за ним відтворюють цю позу. Після цього той, у кого знаходиться м'яч (і 

чию позу ми тільки що відтворили), кидає м'яч наступному і т.д. до тих пір, поки 

м'яч не побуває у кожного з нас. 

3. Моя поведінка 

- Зараз ми виконаємо вправу, мета якої — навчитися 

розрізняти, коли ми поводимося упевнено, а коли невпевнено. Ось ця 

лялька (ведучий надягає ляльку на руку) говоритиме, що відбувалося, а той, хто 

надіне на руку другу ляльку, повинен буде показати, як поводиться в цій ситуації, 

що говорить упевнена і невпевнена в собі людина. 

Психолог від імені ляльки пропонує певну ситуацію. Другу ляльку надягає той, хто 

повинен дати відповідь. Після декількох ситуацій, запропонованих ведучим, можна 

запропонувати учасникам тренінгу придумати свої власні ситуації. Якщо охочих 

немає, пропонуються ситуації, наперед заготовлені ведучим. Важливо, щоб у 

вправі брали участь всі підлітки, причому ведучий звертає увагу на те, щоб 
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школярі самі кваліфікували відповідь як упевнену або невпевнену. Приклади 

ситуацій: 

 нізащо поставили двійку; 

 хочеш подивитися телевізор, а друзі звуть гуляти; 

 не приймають в гру; 

 хочеш познайомитися з однолітком і т.д. 

У кінці проводиться коротке обговорення і дається визначення упевненій і 

невпевненій поведінці. 

4. Сила слова 

Складаються три списки слів, характерні для упевнених, невпевнених і агресивних 

відповідей. Ведучий записує слова на дошці, а учасники в щоденнику. 

5. Дзеркало 

Діти утворюють два кола - внутрішнє і зовнішнє (якщо це неможливо, то діляться 

на дві команди - тих, хто сидить на правій і на лівій стороні парти). 

По сигналу психолога той, хто стоїть у внутрішньому колі, повинен зобразити без 

слів, за допомогою жестів, пози, міміки — упевнену або невпевнену людину, а той, 

хто стоїть в зовнішньому колі повинен здогадатися, кого зображали. Якщо він 

вгадав правильно, обидва учасники піднімають одну руку вгору. Потім, по сигналу 

ведучого, ті, хто стоять в зовнішньому колі роблять крок убік і, ставши перед 

іншим учасником, намагаються зрозуміти, що зобразив той. Після того, як буде 

пройдений весь круг, ролі міняються. Ті, що тепер стоять, в зовнішньому колі 

приймають певні пози, а що стоять у внутрішньому - відгадують. Психолог фіксує 

кількість правильно вгаданих поз. Після виконання вправи проводиться коротке 

обговорення. 

Які пози частіше загадувалися, чому? 

Які легше вгадувалися, чому? 

6. Місто упевненості 

Діти сидять в колі. 

- Давайте всі разом напишемо розповідь про місто, в якому зібралися і живуть самі 

невпевнені люди з тих всіх, хто живе на Землі. 

Хтось з нас буде першим і скаже одну-дві фрази, з яких почнеться наша розповідь. 

Далі рухатимемося по колу, за годинниковою стрілкою, і кожен по черзі буде, 

продовжуючи оповідання, говорити свої пропозиції. 

7. Коло упевненості 

- Уявіть собі невидиме коло діаметром близько 60 см на підлозі приблизно в 

півметрі від себе. 

Зайдіть в коло і пригадайте прекрасний час, коли ви були «на гребені успіху». 

У тій ситуації максимально виявилися всі ваші здібності. Все було добре, успіх 

супроводив вас. Якщо важко пригадати свою історію, ви можете скористатися 

історією героя кінофільму або легенди, яким захоплюєтеся. Дивна здатність 

вашого мозку — це те, що для нього немає різниці між реальною історією і 

уявною. Фантазуйте сміливо — ніхто не знатиме про це! 

8. Я — господар 
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- Яке ваше уявлення про господаря? (можливі варіанти: це сильна, упевнена в собі 

людина, він не чекає оцінок, він готовий 

оцінювати сам; це не тривожна, не метушлива, людина, відчуває 

себе розкріпаченим і спокійним, може розпоряджатися іншими). 

Одна з головних рис господаря — це упевненість в собі. Хто з вас упевнений в 

собі, встаньте! Привітайте того, хто встав першим, а інші хай сядуть. Я вірю, що ти 

— господар, але доведи це іншим. Зроби або скажи щось, організуй так, щоб всі 

зрозуміли, що господар тут ти. Будь ласка! 

Тепер, як господар, передай свої повноваження: признач іншого господаря 

(«господарем будеш ти!») з претендентів; претендент повинен вимовити яку-

небудь фразу або, наприклад, просто назватися так, щоб всі зрозуміли — це сказала 

людина, що відчуває себе в цій ситуації і цьому приміщенні господарем. 

9. Ритуал прощання 

 


