
Заняття дев’яте: Відповідальний вибір 

Мета:  

 сформувати уявлення учасників про важливість мови тіла та спеціальних навичок для 

ефективного спілкування; 

 відпрацювати навички позитивного спілкування на практиці. 

Структура заняття:  

№ 

з/п 

Назва активності Час у хвилинах 

1. 
Попереднє письмове опитування для з’ясування 

емоційного стану учасників  

3 

2. Пригадування попереднього заняття 10 

3. Оголошення теми заняття 2 

4. Гра «Серцебиття команди» 7 

5. Перегляд фільму про програму «Вибір 8» 10 

6. Групове обговорення «Відповідальний вибір» 12 

7. Опрацювання кейсів «Який мій вибір?» 20 

8. Робота в групах «Палка-мішалка» 10 

9. Домашнє завдання 3 

10. Рефлексія / чаювання 10 

11. 
Постопитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

3 

Тривалість заняття 90 

Особливості заняття: 

 У процесі заняття учасники познайомляться з програмою «Вибір 8», усвідомлять 

важливість власного вибору для кожної людини, отримають уявлення про етапи 

прийняття рішень. 

Матеріальне забезпечення:  

 анкети для перед- і постопитування; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 фліпчарт; 

 ручки; 

 маркери; 

 м’яч; 

 4 капелюхи; 

 роздатковий матеріал «Етапи вибору»; 

 гаджет, щоб робити знімки. 



Підготовка до заняття: 

 опрацювати перед- і постопитування для з’ясування емоційного стану часників; 

 відібрати фотознімки з попереднього заняття, по можливості зробити презентацію 

Power Point; 

 підготувати приміщення, де буде проходити заняття, для заохочення 

інтерактивного спілкування, зокрема, стільці треба розмістити у формі кола; 

 переглянути мету та структуру заняття, взяти необхідне для нього матеріальне 

забезпечення. 

 

Активність 1: Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 2). 

 

Активність 2: Пригадування попереднього заняття 

Завдання: 

 пригадати важливі моменти попереднього заняття; 

 створити позитивний емоційний фон для подальшої роботи. 

Порядок дій: 

 Тренери пропонують розглянути фотознімки з попереднього заняття, 

демонструючи їх за допомогою ноутбука та проектора. Коли учасники бачать певний 

знімок, вони мають прокоментувати його, пригадуючи свою діяльність на попередньому 

занятті. 

Пригадуючи попереднє заняття, спитайте: 

- Як пройшов час, відколи не бачилися? 

- Чи звертали Ви увагу на вплив гендерних стереотипів на спілкування людей? Як це 

відбувається? 

  

Активність 3: Оголошення теми заняття 

Завдання: 

 налаштувати учасників на продуктивну взаємодію. 

Порядок дій: 

 Тренер: «Упродовж наступних занять мова піде про вибір і необхідність приймати свідомі 

рішення, що стосуються різних сфер життя, заради власного майбутнього. Отже, тема 

сьогоднішнього заняття – «Відповідальний вибір».  

 



Активність 4: Гра «Серцебиття команди» 

Завдання: 

 сприяти згуртуванню учасників. 

Порядок дій: 

Тренер просить учасників стати у коло та взяти за руки тих, хто стоїть ліворуч та 

праворуч. По команді тренера перший учасник має лівою рукою стиснути праву руку 

сусіда ліворуч, після цього цей сусід тисне лівою рукою праву руку наступного учасника, 

що перебуває ліворуч від нього. Таким чином «серцебиття» рухається по колу і 

повертається до першого учасника. 

Тренер проводить гру та засікає час командного серцебиття. Доцільно повторити 

«серцебиття команди» ще кілька разів, встановивши певний рекорд – за який 

мінімальний час «серцебиття передалося по колу». 

  

 Активність 5: Перегляд фільму про програму «Вибір 8» 

Завдання: 

 познайомити учасників з наступним блоком програми «Вибір: право молоді» за 

допомогою відео. 

Порядок дій: 

 Тренери пропонують учням подивитись відеофільм про програму «Вибір-8». Після 

перегляду запропонуйте учням поставити питання, якщо вони виникли. 

 

Активність 6: Групове обговорення «Відповідальний вибір» 

Завдання: 

 спонукати учасників до міркування щодо значення вибору в житті людини; 

 запропонувати учасникам алгоритм вибору – прийняття рішень. 

Порядок дій: 

Тренеру слід запитати учасників:  

 що таке вибір? (Це остаточне рішення, яке приймає людна на користь одного з 

кількох варіантів рішень); 

 що таке відповідальний вибір? (Це вибір, який робиться на підставі передбачення 

його наслідків як для людини, яка робить вибір, так і для інших людей); 

 хто робить вибір? (Кожна людина). 

Запропонуйте учасникам назвати приклади вибору, які робить людина залежно 

від її віку: 

- до 3-х років,  



- до 6-ти років,  

- в шкільному віці,  

- в дорослому віці. 

Приклади: 

- маленька дитина обирає собі іграшку, якою хоче гратись; 

- дещо старші діти обирають, що вони будуть вдягати; 

- учні школи обирають власну поведінку; 

- дорослі обирають собі професію, чоловіка чи дружину, місце проживання. 

Запитайте учасників:  

- Які рішення приймаєте Ви?  

Тренер записує відповіді учасників на дошці. 

- Як може наш вибір впливати на інших людей? 

Наведіть приклади:  

Тренер, одягаючи по черзі різні капелюхи, вустами героїв наводить приклади. 

 Я ваша мама. Я вважаю, що ми мало часу проводимо разом, тому з сьогоднішнього 

дня ми відключимо кабельне телебачення та Інтернет. 

 Я ваш вчитель. Оскільки ви погано написали контрольну роботу, то сьогодні Ви 

матимете додатковий урок. 

 Я Президент України. Я схвалюю прийнятий Верховною Радою закон про вільний 

продаж вогнепальної зброї. 

Після кожного з прикладів тренеру має прохати учасників сказати, на кого вплине 

подібний вибір. 

Запитайте учасників:   

- Чи впливає на Вас вибір, який роблять інші люди? Якщо так, то наведіть приклади. 

Тренер занотовує на дошці / фліпчарті приклади, серед яких можуть бути:  

- батьки встановлюють домашні правила; 

- вчитель вирішує, коли має бути виконане завдання; 

- Уряд встановлює правила дорожнього руху. 

Запропонуйте учасникам розглянути рекомендації та етапи вибору. 

«Оскільки наш вибір вливає не лише на нас, але й на інших людей, давайте зрозуміємо, 

як має здійснюватись вибір у наших інтересах та інтересах тих, кого ми любимо. 

Рекомендації для прийняття рішень: 

 Індивідуальне обговорення: складіть список «плюсів» та «мінусів» (список усіх 

позитивних та негативних сторін конкретного рішення); 

 Колективне обговорення: зверніться за рекомендацією до людей, якими Ви 

захоплюєтесь, яким довіряєте та на яких хочете бути схожими (навіть якщо Ви 

думаєте, що у них немає на Вас часу). Уникайте обговорення більш серйозних 

рішень з людьми, які можуть привести Вас до неправильного напряму (до 

недовіри, хаотичного життя, омани); 

 Проявляйте повагу до інших: подумайте про те, як конкретне Ваше рішення 

вплине на інших людей у Вашому житті; 

 Шукайте духовну підтримку, помоліться: багато людей вважають, що молитва є 

способом сповільнення думок та прийняття віри; 



 Приймайте прості рішення: інколи ми можемо «застрягати» на прийнятті 

складних рішень, оскільки не звикли шукати для себе прості рішення. Спробуйте 

приймати рішення, що базуються на невеликих та досяжних цілях (наприклад: 

завершити домашнє завдання у четвер, з’їсти фрукти замість чіпсів та ін.); 

 Далекоглядність: подумайте про наслідки прийнятих рішень – що відбудеться 

унаслідок прийняття Вами рішення? 

 Дотримуйтесь довготривалої перспективи: якби Ви могли повернутись в 

минуле на якийсь час, яке рішення прийняли б тоді? Зараз Ви б прийняли схоже 

рішення? 

 Перевірка внутрішніх мотивів та емоцій: чим Ви спокійніші при прийнятті 

рішення, тим краще. Завжди спершу думайте про те, що лежить в основі мотивації 

(те, чим Ви керуєтесь) при прийнятті рішення (наприклад: конкуренція з другом, 

егоїзм, популярність та ін.). 

 Оцініть свій емоційний стан. У будь-який час, коли Ви відчуваєте, що повинні 

прийняти рішення швидко, оцініть свій емоційний стан та з’ясуйте, чому рішення 

примушує Вас тривожитись. Поспішні рішення (приймаються швидко і без 

обдумування), зазвичай, це ті, про які ми шкодуємо. 

Етапи вибору 

1) Зупиніться та подумайте. Не варто поспішати, коли Ви робите важливий 

вибір. 

2)  Розгляньте різні варіанти рішень. Беріть до уваги не лише очевидні рішення, а 

й ті, що є результатом Ваших роздумів. 

3) Зважте наслідки цих варіантів рішень для Вас, Ваших рідних, друзів, інших 

людей. Що може трапитись після Вашого рішення. 

4) Уявіть, як Ви себе почуватимете при різних варіантах рішень. Чи дійсно це  

те, що Ви бажаєте? Чи зробить це рішення Вас щасливим? 

5) Зробіть вибір в інтересах власного майбутнього. Оберіть те рішення, яке 

принесе бажані для Вас та Ваших близьких наслідки сьогодні, через рік, через десять 

років. 

Поради тренеру: 

Інформація щодо етапів вибору може бути запропонована учасникам у 

роздатковому матеріалі, у вигляді презентації Power Point. Як варіант, можна 

запропонувати учасникам проілюструвати кожну з порад, роздавши усім по одній, а 

потім обговорити групою ці поради у сукупності. 

 Активність 7: Опрацювання кейсів «Який мій вибір?» 

Завдання: 

 відпрацювати навички прийняття рішень у різних ситуаціях. 

Порядок дій: 

Після об’єднання учасників у групи, до 5 осіб у кожній, тренери пропонують 

розглянути та розібрати практичні завдання відповідно до ситуацій. 



Ситуація №1 

Дівчина, яка Вам дуже подобається запросила вас сходити разом з нею в суботу до 

кінотеатру подивитись фільм, на який вона чекала. Разом з тим, в той же час в суботу Ви 

маєте грати в футбол з друзями. Яке рішення Ви приймете? 

Ситуація №2 

Ви вибираєте товар в супермаркеті і помічаєте, як незнайомий хлопець кладе 

консерви собі в кишеню штанів. Помітивши Ваш погляд, він каже: «Ти нічого не бачив» і 

йде до каси. Ваші дії? 

Ситуація №3 

Ви в торговому центрі разом з другом. Ваш друг каже вам: «Я хочу ту футболку. Я 

можу сховати її під своєю курткою, якщо ти в цей час відвернеш увагу продавця». Яке 

рішення Ви приймете? 

Ситуація №4 

Ви чули, що старший брат Вашого друга регулярно курить «траву». Коли Ви 

останнього разу були в цього друга вдома, то його брат сказав: «Вам вже пора 

спробувати справжню річ. Приходьте в п’ятницю ввечері і я вас пригощу тим, що курять 

дорослі». Яке рішення Ви приймете? 

Ситуація №5 

Ваш друг прохає Вас взяти до себе на зберігання закритий пакет, у якому, за його 

словами, знаходяться його особисті речі, що можуть не сподобатись його батькам. Яке 

рішення Ви приймете? 

Поради тренеру: 

Підсумовуючи, тренеру слід сказати: «До питання вибору ми ще будемо 

повертатись багато разів. Це не так легко, як здається, але саме наш вибір робить нас 

тими, хто ми є; тому варто вчитись робити відповідальний вибір».  

 

   Активність 8: Робота в групах «Палка-мішалка» 

Завдання: 

 розвивати креативне мислення учасників; 

 сприяти усвідомленню важливості власного творчого підходу  для прийняття 

рішень. 

Порядок дій: 

Мета вправи:  

1. Продемонструйте підліткам палку-мішалку. Попросіть їх придумати якомога 

більше способів для її застосування (не кажіть заздалегідь, що ця вправа 

стосується розвитку креативного мислення). 



2. Сформуйте команди, щоб у кожній було по 3 особи (можна поділити: «понеділок – 

вівторок – середа»), попросіть їх узагальнити результати. Спитайте у кожного: 

«Скільки способів придумали Ви, а скільки група?». 

3. Попросіть представника кожної групи продемонструвати свої варіанти 

застосування палки-мішалки. 

4. Після того, як кожна група зробила презентацію, порахуйте скільки прикладів дала 

кожна група та скільки прикладів дав кожен учасник з групи. 

Отже, група зрозуміла, що палка-мішалка може використовуватися 

різноманітними способами (наприклад, весла для човна, ложка для взуття і т.д.). 

Скажіть групі: «Ця вправа демонструє нам, що ми всі думаємо по-різному, а 

інколи ми «закриті» у певному способі мислення. Як правило, коли ми стаємо старшими, 

ми починаємо обмежувати своє креативне мислення. Наш мозок навчається думати у 

межах того, що є фактичним або реальним. Дослідження показали, що у підлітків 

присутня хороша уява (вони можуть представляти собі безмежні способи використання 

практично будь-якого об’єкта). Чи обмежуєте Ви себе, щоб не думати креативно та 

творчо про різні речі?» 

Спитайте в учасників: 

 Як Ви думаєте, навіщо ми провели цю вправу? 

Підсумовуючи, зазначте, що у цій вправі ми показали новий погляд на 

використання палки-мішалки. Так, для прийняття рішень у реальному житті добре інколи 

мати «свіжий погляд» на речі, різні підходи до, здавалося б, звичайних ситуацій. 

Поради тренеру: 

 Доречно зобразити палку-мішалку на фліпчарті / дошці або показати за допомогою 

ноутбука та проектора. Вправу слід проводити динамічно, заохочуючи учасників до 

нових ідей. 

 Активність 9: Домашнє завдання 

Завдання: 

 залучити учасників до активної участі у програмі; 

 сприяти забезпеченню ефективності програми. 

Порядок дій: 

Тренери пропонують учасникам таке домашнє завдання: 

 До нашої наступної зустрічі, подумайте про рішення, які ви приймаєте (більш 

важливі та менш важливі).  

- Чи сприяють Ваші рішення Вашому добробуту, гарному самопочуттю, настрою? 

Чи вони не мають нічого спільного?  

- Яке найкраще рішення Ви прийняли в своєму житті? Яке було найгіршим?  

- Чи були Ви у ситуаціях, які не мали однозначного правильного рішення? 

- Можливо, у Вас є хтось, хто може допомогти у прийнятті рішень?  

 Обговоріть матеріал заняття з батьками / опікунами. 

 



Активність 10: Рефлексія / чаювання 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 9). 

 

 Активність 11: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 10). 
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