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Заняття вісімнадцяте: Здорове харчування 

Мета:  

 сформувати в учасників розуміння важливості та користі для людини здорового 

харчування і здорового способу життя. 

Структура заняття:  

№ 

з/п 

Назва активності Час у хвилинах 

1. 
Попереднє письмове опитування для з’ясування 

емоційного стану учасників  

3 

2. 
Пригадування попереднього заняття, обговорення 

домашнього завдання 

10 

3. Оголошення теми заняття 2 

4. Рольова гра «Спосіб життя» 16 

5. 
Міні-лекція з елементами бесіди «Правильне харчування 

та здоров’я»  

10 

6 Гра «Продуктова лавка» 13 

7. Гра-естафета «Тарілка здоров’я» 20 

8. Домашнє завдання 3 

9. Рефлексія / чаювання 10 

10. 
Постопитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

3 

Тривалість заняття 90 

Особливості заняття: 

 У процесі цього заняття учасники мають усвідомити важливість здорового 

харчування, запам’ятати основні правила щодо нього, розуміти користь або 

шкідливість тих чи інших продуктів харчування для організму людини. 

Матеріальне забезпечення:  

 анкети для перед- і постопитування; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 фліпчарт; 

 аркуші для флічарту; 

 маркери;  

 ручки; 

 презентація / відео про правильне харчування та здоров’я; 

 список продуктів харчування для гри «Продуктова лавка»;  

 2 великих малюнки «Тарілка здоров’я»; 

 2 набори малюнків з продуктами харчування; 

 2 кошики / коробки для гри-естафети; 
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 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, обговорення домашнього завдання 

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? 

 Що Ви запам’ятали з минулого заняття? 

 Як Ви впоралися з домашнім завданням? Чи поділилися Ви з батьками / 

опікунами враженнями щодо особистих зобов’язань?   

Активність 3: Оголошення теми заняття 

Завдання: 

 налаштувати учасників на продуктивну взаємодію. 

Порядок дій: 

 Тренер: «Нині увага молодих людей прикута до теми здоров’я, досить модним 

стало відвідання спортзалів, дотримання правил здорового харчування, адже сучасна 

молодь усвідомлює значення здоров’я для власного майбутнього. Сьогодні ми з Вами 

поговоримо, що таке «здорове харчування» та чому воно важливе для людини. Отже, тема 

заняття – «Здорове харчування». 
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 Активність 4: Рольова гра «Спосіб життя» 

Завдання: 

 сприяти усвідомленню учасниками важливості здорового способу життя. 

Порядок дій: 

Крок 1: Спитайте у групи, як вони розуміють поняття «здоровий спосіб життя», 

попросіть обговорити це (1 хв.). Попросіть учасників придумати варіанти нездорового 

способу життя. 

Крок 2: Запропонуйте учасникам розділитися на дві команди (наприклад, розподіл 

відповідно до «день-ніч») та підготовити рольову гру. 

Завдання: 

 Команда №1: Зробіть коротку сцену, показуючи когось, хто взаємодіючи з іншими 

людьми, демонструє здоровий спосіб життя. 

 Команді №2: Зробіть коротку сцену, показуючи когось, хто взаємодіючи з іншими 

людьми, демонструє нездоровий спосіб життя. 

 Попросіть учасників показати кілька загальних здорових та нездорових «способів 

життя» у своїх рольових іграх. Вони можуть змінювати сюжети, використовувати 

різноманітний фон, додавати доповідача і т. д. У групи є 7 хв. на підготовку.  

Крок 3: Нехай групи покажуть свою коротку рольову гру одна одній. 

Крок 4:  Після кожного виступу, запитайте учасників, що вони побачили, про що 

подумали та чи можуть вони віднести побачене до свого повсякденного життя. 

Поради тренеру: 

 В обговоренні важливо підвести групу до розумінні здорового способу життя, 

усвідомлення впливу способу життя на якість життя людини. Тренери можуть своїм 

прикладом підкреслювати важливість здорового способу життя, декларуючи власну 

позицію та заходи, що реалізуються ними у цьому напрямі. Насамкінець варто зауважити, 

що здоровий спосіб життя передбачає здорове харчування. 

Активність 5: Міні-лекція з елементами бесіди «Правильне харчування та здоров’я» 

Завдання: 

 сформувати в учасників уявлення про здорове харчування та його значення. 

Порядок дій: 

Крок 1: Скажіть групі: «Погане харчування може вплинути на наш мозок та тіло в 

багатьох аспектах. На цьому занятті ми будемо обговорювати деякі гарні харчові звички, 

які допоможуть вам залишатися здоровими. Правильне харчування (навіть якщо ви 

неголодні), а також регулярні фізичні вправи допоможуть нашому тілу та розуму 

залишатися здоровими. Гарне харчування також допоможе нам підтримувати хорошу 

якість життя. 

Як погане харчування впливає на нашу дієздатність: 
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Крок 2: Що потрібно робити 

 Їжте якомога більше свіжих овочів та фруктів; 

 Їжте неочищені зерна, такі як гречка чи просо; 

 Пийте кефір; 

 Їжте якомога більше часнику; 

 Їжте яйця для отримання білків та вітамінів; 

 Їжте рибу для отримання білка; 

 Використовуйте натуральні спеції при приготуванні їжі. У них багато корисних 

речовин; 

 Проводьте час з друзями на свіжому повітрі; 

 Виконуйте регулярно фізичні вправи. 

Крок 3: Що НЕ потрібно робити 

 Не пийте воду із невідомого джерела. Кип’ятіть або фільтруйте воду; 

 Не їжте харчі з пестицидами; 

 Не вживайте алкоголь. 

Крок 4: Запропонуйте учасникам  висловитись з приводу почутого. Можливо, вони 

знають, яку користь несуть ті чи інші продукти для організму людини. Чи є у них питання 

з приводу отриманої інформації? 

Поради тренеру: 

 Доречно використовувати презентацію, демонструючи інформацію за допомогою 

спеціально підібраної наочності (також можна використати відео). Тренерам варто 

посилатися на власний приклад здорового харчування, розповідаючи, які саме продукти 

вони вживають і чому виникло рішення харчуватися саме так. 
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 Як варіант, можна запропонувати учасникам занотувати у їхні блокноти правила 

здорового харчування. Бажано, щоб ці правила пропонували самі учасники. Тренеру слід 

мати на увазі такі правила здорового харчування, щоб у разі необхідності доповнити їх:  

1. Вживайте лише натуральні продукти. 

2. Вживайте менше рафінованих продуктів. 

3. Вживайте більше білка. 

4. Їжте фрукти і овочі щодня. 

5. Використовуйте рослинні олії. 

6. Дотримуйтеся режиму. 

7. Обмежте швидкі вуглеводи. 

8. Вживайте менше солі 

9. Пийте воду 

10. Їжте правильно приготовану їжу. 

(правила взяті з сайту https://24tv.ua)  

Активність 6: Гра «Продуктова лавка» 

Завдання: 

 сформувати в учасників уявлення про корисні та шкідливі продукти й напої. 

Порядок дій: 

Крок 1:  Запропонуйте групі розділитися на дві команди. 

Крок 2: Надайте їм список продуктів: кукурудза, апельсини, ананаси, риба, 

картопля, горіхи, цибуля, хліб, зелень, куриця, жирна їжа, яйця, гречка, морква, рис, 

молоко, газована вода, гарбуз, манго, алкоголь, м'ясо, банани, цукерки. 

Крок 3:  Дайте кожній команді аркуш паперу для фліпчарту та нехай вони 

класифікують кожен з цих продуктів в одну з наступних 4-х категорій: 

І. Їжа, що дає енергію; 

ІІ. Їжа, що бере участь у побудові наших м’язів та кісток; 

ІІІ. Їжа, що захищає наше тіло; 

ІV. Харчові продукти, що руйнують тіло. 

Як варіант, можна зробити таблицю з відповідними колонками. 

Крок 4: Кожна команда презентує свої відповіді іншим учасникам. Команда з 

найбільшою кількістю правильних відповідей стає переможцем гри. 

Ключі-відповіді: 

І. Кукурудза, рис, гречка, картопля, хліб; 

ІІ. Горіхи, молоко, риба, м'ясо, яйця; 

ІІІ. Манго, ананас, морква, зелень, цибуля, банани, гарбуз; 

ІV. Цукерки, газована вода, жирна їжа, алкоголь. 

Поради тренеру: 

 Тренерам у разі необхідності слід надавати роз’яснення, чому той чи інший 

продукт має певні властивості. 

https://24tv.ua/
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Активність 7: Гра-естафета «Тарілка здоров’я»  

Завдання: 

 проінформувати учасників про харчові продукти та групи, до яких вони належать. 

Порядок дій: 

Крок 1: Покажіть (за допомогою ноутбука та проектора) концепції здорового 

харчування. Прокоментуйте їх.  

Піраміда харчування (1992-2005 рр.). Основа піраміди – зернові, далі овочі і 

фрукти, м’ясні і молочні продукти, обмеження жирів та солодкого. 

 
 Харчова піраміда (2005-2010 рр.). Ділення на сегменти передбачає 

індивідуальний підбір продуктів, головне – баланс між фізичною активністю та 

калорійністю. 
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Департамент сільського господарства США (US Agriculture) опублікував нову 

концепцію здорового харчування: на зміну пірамідам харчування прийшла концепція 

«Моя тарілка». 

Тарілка здорового харчування. «Їжте різне, але мало!». Згідно з новою 

концепцією усі групи продуктів можна вживати у майже у рівних пропорціях і відповідно 

до особистих уподобань. Головне – уникайте великих порцій і жирної їжі. 

 
Крок 2: Намалюйте 2 великих малюнки «Тарілка здоров’я». Включіть вказані 

категорії тарілки харчових продуктів, а також додаткове невелике коло для солодощів та 

жирів (які Ви будете вживати помірно). Визначить, що учасники знають про групи 

харчових продуктів та про самі харчові продукти, що належать до цих груп. 

Крок 3: Запитайте учасників: 

«Чому така форма тарілки? Який сенс різних розмірів секцій на тарілці? Обговоріть 

солодощі та жири і їх розміщення (або ні) на тарілці. Які приклади того, що належить до 

кожної групи? 

Спитайте та обговоріть, як різні види продуктів впливають на різні функції 

організму (можуть знадобитися підказки). 

 Зернові продукти: вуглеводи для довготривалої енергії; 

 Фрукти та овочі: вітамін В – нервова система та м’язи; вітамін С - захищає від 

інфекцій; 

 Білок: м’ясо, птиця, риба, боби, яйця, горіхи для кісток та діяльності мозку; 

 Молочні продукти: молоко, йогурт, сир для кальцію, кісток. 

 Жири, масла, солодощі: переважно для швидкої енергії. 

Крок 4: Скажіть групі: «Дуже важливо зрозуміти ідею здорового харчування, 

довготривалої енергії, а також вітамінів та мінералів, необхідність здорової та 

збалансованої їжі. Тарілка не обов’язково відображає приготовлену їжу, скоріше вона 

демонструє інгредієнти, з яких вона готується. Наприклад, у Вашому соусі може бути 
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багато зелені, і він може підпадати під категорію «овочі». Якщо Ваш соус приправлений 

арахісом, він буде класифікуватися як «білки».  

Запитайте в учасників: «Чому, на Вашу думку, відсутня рекомендована кількість 

порцій для групи «солодощі»?». Важливо розуміти, що цукор є найменш корисним для 

підтримки гарного здоров’я та довготривалої енергії. Із цукром ми отримуємо великий 

приплив енергії, але потім через деякий час або пізніше відбувається збій роботи нашого 

організму. 

Крок 5: Повісьте два великих малюнки «Тарілка Здоров’я» на стіну (дошку, 

фліпчарт). 

Крок 6: Розділіть учасників на дві групи (важливо, щоб склад був інший, ніж у 

попередній активності) та попросіть їх сформувати лінію в 6 метрів від малюнка на стіні. 

Крок 7: Роздайте малюнки роздруківок у рівній кількості обом групам (додаток до 

заняття), переконавшись в достатній кількості малюнків для кожного учасника. Помістіть 

малюнки до кошика (коробки) перед кожною лінією із команди. 

Крок 8: У порядку естафети кожен учасник буде вибирати малюнок із кошика, 

бігти до відповідної секції групи харчових продуктів, та вставляти малюнок на відповідне 

для нього місце. Учасник буде бігти назад, передаючи естафету наступному учаснику в 

лінії (який повинен буде взяти наступний малюнок). Особливе правило: оскільки цукор дає 

нам швидкий приплив енергії, а не довготривалу енергію, якщо учасник бере малюнок із 

солодощами, він або вона може підбігти до верхньої частини тарілки, та розмістити 

малюнок там, але назад повинен повернутися кроком, нога в ногу, щоб підкреслити ідею 

про те, що енергія цукру згорає швидко. 

Крок 9: У кінці естафети кожна команда повинна дійти до тарілки та перевірити, 

чи всі малюнки знаходяться в правильній групі харчових продуктів.  

Крок 10: Обговоріть вправу та її результати. 

Поради тренеру: 

Скажіть учасникам: «Ви не можете мати «ідеальну тарілку» при кожному 

прийомі їжі, однак важливо розуміти вибір, який Ви робите, коли мова йде про Ваше 

харчування. Наприклад, заміть того щоб з’їсти  вранці солодощі, Ви можете надати 

перевагу яєчні та вівсяній каші. Якщо Ви дуже хочете щось солодке, замість газованої 

води Ви можете обрати фрукти.  Якщо ваша енергія завершується, замість того, щоб з’їсти 

щось солодке – з’їжте кашу. Замість того, щоб їсти повну порцію білого рису, з’їжте 

півпорції і добавте туди гарбуз. 

 Знання того, чим ми харчуємося, і як це впливає на наш організм, є першим кроком 

у виборі для себе здорових рішень. Важливо харчуватися здоровою їжею, щоб підвищити 

енергетичний рівень та нашу активність упродовж робочого дня, зменшити ризики 

цукрового діабету, хвороби серця, високого кров’яного тиску, втоми та інших хвороб, до 

чого призводить погане харчування. 

 

 Активність 8: Домашнє завдання 

Завдання: 

 сприяти узагальненню та закріпленню отриманих знань учасниками. 
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Порядок дій: 

Тренери пропонують учасникам таке домашнє завдання: 

 Напишіть своє ідеальне меню на один день, обговоріть 

його з батьками. 

 

Активність 9: Рефлексія / чаювання 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 9). 

 Активність 10: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 10). 

Заняття дев’ятнадцяте: Навколишнє середовище 

Мета:  

 сприяти усвідомленню значення охорони навколишнього середовища, поглибити 

розуміння учасників щодо необхідності збереження природних ресурсів. 

Структура заняття:  

№ 

з/п 

Назва активності Час у хвилинах 

1. 
Попереднє письмове опитування для з’ясування 

емоційного стану учасників  

3 

2. 
Пригадування попереднього заняття, обговорення 

домашнього завдання 

10 

3. Оголошення теми заняття 2 

4. Вправа-метафора «Павутина життя» 14 

5. Робота в групах «Значення навколишнього середовища» 20 

6. Вправа-рухавка «Австралійський дощ» 5 

7. Робота в групах «Інвентаризація побутових відходів» 20 

8. Домашнє завдання 3 

9. Рефлексія / чаювання 10 

10. 
Постопитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

3 

Тривалість заняття 90 

Особливості заняття: 

 У процесі цього заняття учасники мають усвідомитизначущість природних 

ресурсів, їх взаємозв’язок з якістю життя населення. 

Матеріали заняття підготовані з використанням джерела «Choose a Future! Issues and 

Options for Adolescent Boys in India». A sourse Book of Participatory Learning Activities, 

CEDRA| India, 2001. 

Матеріальне забезпечення:  
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 анкети для перед- і постопитування; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 фліпчарт або дошка; 

 аркуші для фліпчарту; 

 маркери;  

 ручки; 

 олівці; 

 клубок ниток; 

 стікери з назвами різних об’єктів (наприклад, «метелик», «комаха», «тигр», «сонце», 

«зірка», «вода», «повітря», «вівця», «людина» і т.д.); 

 4 картки з одним написом на кожній – «вода», «земля», «повітря», «шум»; 

 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, обговорення домашнього завдання 

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? 

 Що Ви запам’ятали з минулого заняття? 

 Як погане харчування впливає на нашу дієздатність? 

 Що таке «тарілка здорового харчування»? 

 Як Ви впоралися з домашнім завданням? Презентуйте Ваше «ідеальне меню» на 

день. 
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Поради тренеру: 

 Активність 3: Оголошення теми заняття 

Завдання: 

 налаштувати учасників на продуктивну взаємодію. 

Порядок дій: 

 Тренер: «Тема сьогоднішнього заняття – «Навколишнє середовище». 

Погіршення навколишнього середовища (а саме - води, землі та повітря) 

безпосередньо впливає на всіх нас. Ми зіштовхуємось з нестачею води, палива, поганою 

утилізацією відходів (або взагалі її відсутністю) та шкідливим забрудненням повітря та 

води. Перспективи розвитку молоді, наступних поколінь значною мірою залежать від 

навколишнього середовища. Без дбайливого підходу до нього енергія буде вичерпана, 

постійна нестача ресурсів призведе до проблем зі здоров’ям, що пов’язані з екологічними 

проблемами. Ви - молоді та активні, можетебрати участь у покращенні навколишнього 

середовища на локальному рівні. Сьогодні на занятті ми спробуємо оцінити місцеві умови 

та спланувати вирішення проблем». 

 Активність 4: Вправа-метафора «Павутина життя» 

Завдання: 

 сприяти розумінню учасниками концепції «Павутина життя» . 

Порядок дій: 

Крок 1: Підготуйте стікери з назвами різних об’єктів (наприклад, метелик, комаха, 

вівця, тигр, сонце, людина і т.д.).Роздайте кожному учаснику по одному стікеру. 

Попросіть, щоб учасники прикріпили кожен свій стікер (до бейджа). Розпочніть із 

учасника, який має стікер«сонце», дайте йому клубок ниток, оскільки життя 

розпочинається із сонця. Нехай він намотає нитку собі на палець та передасть цей клубок 

далі, наступному  природному об’єкту, життя якого пов’язане із сонцем, наприклад, 

дереву, яке потребує енергії сонця для фотосинтезу. 

Крок 2: Повторіть ці кроки, доки всі учасники отримають клубок у руки і 

намотають нитку на палець. А потім натягніть «павутину». Спитайте їх, що відбудеться, 

якщо убрати з павутини одного з учасників. Наприклад, якщо це буде тигр. Для 

демонстрації цього тигр може посмикати павутину, щоб інші учасники відчутими, як вона 

натягується. Тепер кожен з учасників, хто відчув напруження (ривок), повинен відпустити 

нитку. Це свідчить про те, що якщо вимруть тигри, то збільшиться популяція оленів, а це 

значно вплине на всі пасовища та піхотні землі. Вправа продовжується до повного 

руйнування павутини. 

Питаннядля обговорення: 

- Що таке «павутина життя»? 

- Як всі об’єкти природи пов’язані один з одним? 

- Що таке харчовий ланцюг? 

- Що станеться,  якщо всі птахи зникнуть? 
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- Що станеться, якщо всі ліси вирубають? 

- Що станеться, якщо всі комахи вимруть? 

- Що станеться, якщо вся вода стане забрудненою? 

Поради тренеру: 

Тренери можуть запропонувати коротке відео, що презентує наслідки екологічних 

проблем (наприклад, «Экология. Решение проблем» 

https://www.youtube.com/watch?v=tmleT7t7p-Q або «Environmental 

Issues»https://www.youtube.com/watch?v=p1KxC-S7QgA). 

Активність 5: Робота в групах «Значення навколишнього середовища» 

Завдання: 

 сприяти розумінню учасниками наслідків екологічних проблем для людей, їх 

повсякденного життя та суспільства у цілому. 

Порядок дій: 

 Крок 1: Попросіть учасниківпояснити як вони розуміють поняття «навколишнє 

середовище», які у них асоціації. Запишіть відповіді на фліпчарті або дошці. 

 Крок 2: Розділіть учасників на 4 команди. Дайте кожній команді одну з карток: 

«вода», «земля», «повітря», «шум». Попросіть команди розробити сценки, які 

демонструють, як екологічна проблема, пов’язана зі словом на їхній картці, впливає на 

оточуючих. Дайте групам 8 хвилин для обдумування сценок. Якщо учасникам важко 

придумати сценку, запропонуйте їм приклад: проблеми зі здоров’ям, (наприклад, 

туберкульоз), які пов’язані із забрудненням повітря, що у свою чергу спричинено роботою 

автомобілів, заводів. Або, наприклад, в Мексиці молодь виявила, що забруднення 

місцевого озера загрожує питній воді та рибі, якою можна харчуватись. 

 Крок 3: Попросіть кожну групу продемонструвати свою сценку. Після кожної 

постановки обговоріть такі питання: 

- Яка проблема показана в сценці? 

- Які схожі проблеми наявні в нашій громаді? 

Поради тренеру: 

 Тренерам слід акцентувати увагу на взаємозв’язку екологічних проблем та здоров’я 

людини.У разі потреби допомагати учасникам у презентації такого взаємозв’язку.  

 Активність 6: Вправа-рухавка «Австралійський дощ» 

Завдання: 

 активізувати учасників. 

Порядок дій: 

 Учасники стають у коло. Тренер промовляє фразу, показує дію, а учасники 

повторюють. 

 Тренер: «Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом 

послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої дії. Але 

https://www.youtube.com/watch?v=tmleT7t7p-Q
https://www.youtube.com/watch?v=p1KxC-S7QgA
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повторювати ви ці дії будете тільки після того, як їх виконає ваш сусід справа. Як тільки 

ця дія повернеться до мене, я передам наступну дію. Почали? Слухайте уважно! 

 В Австралії піднявся вітер – тренер тре долоні. 

 Вітер підсилюється – тренер тре долоні і дме. 

 Починає накрапати дощик – тренер клацає пальцями. 

Дощ посилюється – тренер плескає долонями по грудній клітині. 

Починається справжня злива – тренер плескає долонями по стегнах. 

А ось справжня буря з градом – тренер тупотить ногами. 

Аж ось буря стихає – тренер плескає долонями по стегнах. 

І дощ вщухає –тренер плескає долонями по грудній клітині. 

Рідкі краплі падають на землю – тренер клацає пальцями. 

Ви ходить сонечко – тренер піднімає руки догори. 

А ми чекали на тебе, сонечко! Привіт, сонечко!» 

Поради тренеру:  

Активність 7: Робота в групах «Інвентаризація побутових відходів» 

Завдання: 

 виявити локальні проблеми навколишнього середовища та їх вплив на громаду.  

Порядок дій: 

 Крок 1: Скажіть учасникам, що вони зараз будуть проводити «інвентаризацію 

побутових відходів». Поясніть, що ця вправа дозволить виявити проблеми в їхньому 

побуті, домашньому господарстві. 

 Крок 2: Розділіть учасників на групи по 4-5 особи у кожній(необхідно змінити 

склад груп, порівняно з попередньою активністю).Попросіть учасників у малих групах 

перерахувати всі речі, які надходять у домашнє господарство, та речі, які відходять 

(відходи). Після запишіть вплив на навколишнє середовище відходів зі списку. Вони 

також можуть подумати про вплив на навколишнє середовище речей, які надходять. 

 Крок 3: Потім кожна група може зробити невелику доповідь та намалювати велику 

схему, на зразок представленій нижче у таблиці: 

 

Надходження(наприклад) 

- вода 

- їжа 

- паливо (дрова, бензин) 

- електроенергія 

Відходи (наприклад) 

- пластмаса 

- забруднена вода 

- дим 

 

Вплив на навколишнє середовище речей, 

що надходять 

Вплив на навколишнє середовище відходів 

- хімічні речовини із миючих засобів 

- вуглекислий газ із диму 

 

 

Питання для обговорення: 

- Як ми можемо зменшити вплив речей, що надходять, на навколишнє середовище? 

- Як зменшити об’єм відходів вдома? 
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- Як зменшити вплив відходів на навколишнє середовище? 

- Які заходи ми можемо вжити вдома вже зараз? 

- Яка може бути протидія у відповідь на такі заходи? Від кого? 

- Як ми можемо зменшити цюпротидію? 

Поради тренеру: 

 Тренерам слід ділитися своїм позитивним досвідом щодо утилізації відходів, як 

вони зменшують об’єми відходів у своєму побуті. 

 Активність 8: Домашнє завдання 

Завдання: 

 залучити батьківський потенціал; 

 сприяти забезпеченню ефективностіпрограми. 

Порядок дій: 

Тренери пропонують учасникам таке домашнє завдання: 

 Обговоріть результати заняття з батьками / опікунами і 

визначте, які екологічні проблеми несуть загрозу для нашої громади. 

Активність 9: Рефлексія / чаювання 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 9). 

 Активність 10: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 10). 

 

Заняття двадцять перше: 

 Ідентифікація проекту 

Мета:  

 визначити пріоритетні для учасників проблеми населеного пункту / громади, що 

можуть бути вирішені завдяки реалізації молодіжних проектів. 

Структура заняття:  

№ 

з/п 

Назва активності Час у хвилинах 

1. 
Попереднє письмове опитування для з’ясування 

емоційного стану учасників  

3 

2. 
Пригадування попереднього заняття, обговорення 

домашнього завдання 

10 

3. Оголошення теми заняття 2 

4. Вправа «Картування ризиків» 22 

5. Вправа «Ранжування у формі діаманта» 15 

6. Вправа «Аналіз дерева» 22 
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7. Домашнє завдання 3 

8. Рефлексія / чаювання 10 

9. 
Постопитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

3 

Тривалість заняття 90 

Особливості заняття: 

На цьому занятті група має визначитись з проблемою у сфері захисту дітей чи з 

проблемою їхнього населеного пункту / громади. Навколо цієї проблеми буде 

розроблений та реалізований проект. Для того, щоб зрозуміти, що викликає тривогу 

молоді в громаді, учасники будуть працювати шляхом 3-крокового процесу: 

1. Картування ризиків  з метою виявлення проблем, що впливають на молодь в 

спільноті. 

2. Ранжування у формі діаманта для виявлення пріоритетів ризику. 

3. Аналіз дерева, щоб прийняти рішення щодо остаточної проблеми, на яку молодь 

фокусує увагу при реалізації проекту. 

Матеріальне забезпечення:  

 анкети для перед- і постопитування; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 фліпчарт; 

 аркуші для фліпчатру; 

 маркери; 

 фломастери; 

 кольорові олівці; 

 ручки; 

 папір-самоклейка; 

 аркуш із зображеною моделлю «Ранжування у формі діаманта». 

Підготовка до заняття: 

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. 

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? 
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 Чи змогли Ви успішно використати навички спілкування, розглянуті нами на 

попередніх заняттях? 

 Які були найбільш ефективні для Вас? 

 Як Ви впоралися з домашнім завданням? 

Поради тренеру: 

 Фотознімки мають відображати ключові моменти попереднього заняття. Їх можна 

представити у вигляді презентації.  

Активність 3: Оголошення теми заняття  

Завдання: 

 налаштувати учасників на продуктивну взаємодію. 

Порядок дій: 

Тренер: «На цьому занятті ми будемо займатися цікавим і, можливо, незвичним для 

вас видом діяльності.  

Тут недаремно зібралися лідери з учнівської молоді нашого міста. Лідер – це той, 

хто здатний об’єднувати навколо себе інших, бачить важливі завдання у розвитку тієї чи 

іншої справи та має стратегії для їх реалізації. Такі якості дозволять змінювати світ на 

краще. 

Наша подальша діяльність буде спрямована на реалізацію Ваших лідерських 

якостей». 

Активність 4: Вправа «Картування ризиків»  

Завдання: 

 виявити місця ризику та захисту у населеному пункті; 

 з’ясувати, які місця учасники вважають найбільш небезпечними і що їм би хотілося 

змінити. 

Порядок дій: 

Для виконання вправи учасників слід розділити на три підгрупи (як слід робити 

розподіл?). У подальшому вони стануть ініціативними групами у реалізації власних 

проектів.  

 Дайте кожній групі великий аркуш фліпчарту, маркери та кольорові олівці, 

фломастери. Потім попросіть їх намалювати карту свого населеного пункту. На цій карті 

вони мають виділити всі важливі для них місця, в тому числі школи, церкви, парки, 

лікарні, спортивні майданчики, молодіжні клуби, ринки та ін. 

 Попросіть підлітків позначити місця, які вони люблять чи де вони відчувають себе 

в безпеці. Для позначення таких місць можна використовувати смали  з відображенням 

позитивних емоцій (☺). 

Запропонуйте групове обговорення з окреслених питань. 

 Після завершення цього повторіть крок, але на цей раз нехай вони визначать місця, 

які їм не подобаються або де вони відчувають, що їм щось загрожує. Ці місця зазвичай 

позначаємо похмурим смайлом.  
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Обидва кроки ідентифікації гарантують, що кожен отримає можливість зробити 

свій внесок та представити свою точку зору на карті. Наприклад, на деяких картах можна 

побачити посміхнений та засмучений смайл на одному й тому ж місці. Деякі учасники 

будуть ідентифікувати його як таке, якому притаманні властивості безпеки, у той  же час 

для інших учасників воно буде асоціюватися з небезпекою, поганим настроєм, страхом. 

Найчастіше це школи, парки, ігрові майданчики. 

 Проведіть дискусію щодо кожного чинника ризику та захисту, які представлені на 

картах. Нехай кожна група продемонструє свої карти, надаючи обґрунтування щодо 

кожного ідентифікованого місця, тобто необхідно оцінити наявні у ньому ризики та 

захисні аспекти. 

 Для завершення картування, ви можете попросити групи вказати на 3 речі, які б 

вони хотіли змінити у своєму населеному пункті найбільше. Після цього можна перейти 

до визначення пріоритетів факторів ризику. 

Поради тренеру: 

 «Картування ризиків» є дуже корисним інструментом та може використовуватися в 

подальших заняттях. Зокрема, воно може застосовуватися для оцінки одного місця, 

наприклад школи чи дитячого спортивного майданчика. Його використання також 

доречне для виявлення проблем під час пересування, наприклад коли діти ідуть до школи, 

магазину тощо. Тренери можуть спитати підлітків, які позитивні та негативні почуття у 

них виникають, коли вони йдуть у такі місця і коли повертаються звідти. Час доби, а 

також з ким туди йде підліток, наприклад, сам, з друзями, з батьками – такі деталі мають 

велике значення при зборі інформації. Це дуже ефективний засіб для порівняння факторів 

ризику між хлопцями та дівчатами, жінками та чоловіками. Він сприяє подальшому 

розумінню того, чому деякі фактори ризику мають більш виражену гендерну специфіку, і 

яким чином ці проблеми можуть бути вирішені. 

 Карти ризику можуть бути також корисним інструментом при визначенні і 

усуненню ризиків у межах забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій та 

зменшення небезпеки лиха.  

 Активність 5: Вправа «Ранжування у формі діаманта»  

Завдання: 

 спільно обрати пріоритетні проблеми, виявлені завдяки попередній вправі. 

Порядок дій: 

Наступною вправою в процесі ідентифікації молодіжних проектів є проведення 

ранжування в формі діаманта. Кожна підгрупа (кількість 3?) має вибрати 9 із найбільш 

вагомих факторів ризику, позначених на їхніх картах, а потім визначити їх пріоритетність 

шляхом досягнення консенсусу. 

 Потрібно ідентифікувати головні пріоритети, які хвилюють учасників, з метою 

вирішення однієї з проблем завдяки розробці молодіжного проекту. Коли кожна підгрупа 

обрала 9 основних пріоритетів – найбільших факторів ризику, вони мають записати кожен 

з них на окремих картках або на папірцях-самоклейках. 

 Потім, використовуючи всі 9 заповнених карток / папірців-самоклейок, розмістіть 

кожен з них у порядку пріоритетності проблем, які учасники хочуть вирішити – з 
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найвищим пріоритетом в положенні 1 і т.д. до тих пір, поки всі дев’ять карток не будуть 

викладені у формі діаманта (див. рис 1). Переконайтесь у тому, що кожен учасник може 

висловити свою думку, і що всі підлітки залучені до досягнення остаточної згоди щодо 

розміщення карток. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1 Схема розміщення пріоритетності проблем (зверху – найбільш важливі,  

знизу – найменш важливі). 

 

 Обговоріть розташування карток та причини такої пріоритетності. 

 Коли вправу завершено, та учасники в кожній підгрупі погодилися з найбільш 

важливими і найменш важливими пріоритетами, необхідно вибрати із них топ-3 для 

використання в наступній вправі  «Аналіз дерева». 

   Активність 6: Вправа «Аналіз дерева»  

Завдання: 

 проаналізувати основні причини та наслідки трьох пріоритетних питань, 

визначених у попередній вправі; 

 обрати  питання, яке найбільше підходять для вирішення у молодіжних проектах. 

Порядок дій: 

Як це реалізовується у кожній з трьох підгруп? 

Тренер має сприяти проведенню аналізу дерева з трьома пріоритетами, виявленими 

завдяки ранжуванню у формі діаманта. Результати аналізу дерева повинні визначити 

проблему, яка стане темою проекту. 

 Для аналізу дерева слід провести дискусію та мозковий штурм. Важливо пам’ятати, 

що проект повинен пропонувати реалістичні, доцільні рішення питань. Він має керуватися 

цільовою групою (13 –14 років) і реалізуватися нею. Проект повинен бути запланований 

та виконаний впродовж наступних тижнів. До нього мають бути залучені якомога більше 

інших дітей та підлітків конкретного населеного пункту. 

1 

2 2 

3 3 3 

4 4 

5 
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 Спочатку попросіть кожну підрупу намалювати велике дерево на аркуші паперу 

для фліпчарту. На стовбурі дерева напишіть кожне із трьох пріоритетних питань, 

визначених у попередній вправі (наприклад, відсутність рекреаційних заходів). 

 Малюючи корені дерева, підгрупи мають обговорити причини виникнення цих 

проблеми, а після записати відповіді на «коренях». 

 Зображуючи гілля дерева, підгрупи мають думати про вплив проблеми на життя 

дітей, молоді, сімей та громади загалом. 

 Спитайте в учасників, що, на їхню думку, можна зробити для усунення ризиків, 

пов’язаних з цими моментами. Для подальшого аналізу підгрупам необхідно вирізати 

листя або яблука із папірців-самоклейок чи кольорових карток. На цих картках підлітки 

мають написати конкретні дії, які слід виконати. Таким чином, дерево є не лише засобом 

аналізу питань, але й є відправною точкою для прийняття відповідних заходів. Із цього 

група повинна вибрати одну із проблем для свого проекту. 

 Ось у нас вже є теми для проектів!  

Поради тренеру: 

Упродовж наступного заняття необхідно приділити час питанням покрокового 

планування – 5W – що? (What?), хто? (Who?), коли? (When?), де? (Where?), чому? 

(Why?). На останнє питання відповідь дана у цій вправі. Потім це буде покладено в 

основу комплексного плану роботи. 

 Активність 7: Домашнє завдання 

Завдання: 

 сприяти обдумуванню та визначенню ідей для розробки проектів. 

Порядок дій: 

Кожен учасник має придумати щонайменше дві ідеї для включення в розробку та 

реалізацію проекту своєї підгрупи наступного тижня. Ідеї повинні бути записані, 

намальовані або сфотографовані. 

Активність 8: Рефлексія / чаювання 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 9). 

 Активність 9: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 10). 

Заняття двадцять друге: Розробка плану роботи 

Мета:  

 розробити план реалізації проекту кожної з підгруп: визначити необхідні види 

діяльності, засоби, послідовність впровадження етапів з відповідними часовими межами. 

Структура заняття:  
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№ 

з/п 

Назва активності Час у хвилинах 

1. 
Попереднє письмове опитування для з’ясування 

емоційного стану учасників  

3 

2. 
Пригадування попереднього заняття, обговорення 

домашнього завдання 

10 

3. Оголошення теми заняття 1 

4. 
Розробка робочих планів проектів «Творчі групи 

планують» 

60 

5. Домашнє завдання 3 

6. Рефлексія / чаювання 10 

7. 
Постопитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

3 

Тривалість заняття 90 

Особливості заняття: 

Матеріальне забезпечення:  

 анкети для перед- і постопитування; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 фліпчарт; 

 аркуші для фліпчатру; 

 маркери; 

 фломастери; 

 ручки; 

 оформлений на аркуші зразок робочого плану проекту. 

Підготовка до заняття: 

 

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, обговорення домашнього завдання 

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? 
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 Як впоралися з домашнім завданням?  

Поради тренеру: 

 Фотознімки мають відображати ключові моменти попереднього заняття. Їх можна 

представити у вигляді презентації.  

Активність 3: Оголошення теми заняття 

Завдання: 

 налаштувати учасників на продуктивну взаємодію. 

Порядок дій: 

Тренер: «Сьогодні ми продовжимо розпочату роботу, а саме розробимо робочі 

плани проектів щодо визначених Вами пріоритетних тем». 

  

 Активність 4: Розробка робочих планів проектів «Творчі групи планують» 

Завдання: 

 розробити робочі плани проектів; 

 визначити сферу відповідальності кожного учасника у реалізації проекту. 

Порядок дій: 

Кожна підгрупа має обговорити, який саме проект буде розробляти, і яка участь та 

ресурси для цього знадобляться. 

Тренер, виступаючи у ролі фасилітатора, повинен сприяти полегшенню процесу 

прийняття рішень і допомагати групі у виборі компонентів проекту, які: 

 Доцільні – чи реалізація проекту вирішує питання? 

 Здійсненні – чи може група дійсно досягти результатів за допомогою доступних 

засобів і впродовж певних часових меж? 

Види діяльності: 

Велике значення має те, що підгрупа обирає в якості діяльності, яку вона хоче 

включати в свій проект – він має бути розроблений, реалізований і врешті-решт 

«належати» підліткам. 

Тренер, який виступає у ролі фасілатора, має переконатися, що учасники знають 

про типи діяльності і доступні засоби, які можуть бути включені до проекту: 

 фотографія; 

 відеофільми; 

 анімація; 

 музика, створена за допомогою комп’ютерних програм; 

 постановки; 

 дизайн та розфарбовування  футболок; 

 спортивні заходи; 

 громадські заходи; 

 малювання, розфарбовування, шиття, створення колажів. 
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Комбінацію деяких з цих видів діяльності можна включити в проекти. Окрім них, 

учасники можуть придумати інші. Запропонуйте їм бути креативними!  

Проекти необхідно належним чином спланувати. 

Коли кожна підгрупа узгодила діяльність для проекту, необхідно спланувати, як 

вони крок за кроком будуть просуватися до реалізації поставленої мети. Гарною ідеєю для 

цього може бути використання  схеми з 4 питань  (4W) для розробки і реалізації робочого 

плану. 4 питання (4W)  є такими: що (WHAT),  хто (WHO), коли (WHEN), де 

(WHERE). 

Підліткам буде потрібен основний робочий план для внесення термінів завершення 

різних етапів. 

Слід запропонувати підгрупам робочий план проекту. 

Зразок робочого плану проекту 

 

Тренеру необхідно переконатися, що учасники груп: 

 по-перше, визначили роль і розподілили обов’язки щодо майбутнього проекту; 

 по-друге, засоби/ ресурси,  необхідні для завершення проекту. 

Результатом заняття має бути: 

 закінчений робочий план з послідовними етапами виконання. Повинні бути чіткі 

цілі і завдання для кожного етапу; 

 список засобів і матеріалів, необхідних для реалізації проекту.  

 Активність 5: Домашнє завдання 

Завдання: 

 сприяти максимальній включеності учасників у планування проекту. 

Порядок дій: 

 Домашнє завдання залежить від запланованих проектів. Тренеру слід переконатися, 

що усі учасники знають, що їм слід підготувати до наступного заняття щодо планування 

проекту. 

Активність 6: Рефлексія / чаювання 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 9). 

 

 Активність 7: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 10). 

Заняття двадцять третє - двадцять четверте:  

Планування, підготовка та реалізація проектів 

Мета:  

 завершити планування та послідовно реалізувати молодіжні проекти. 
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Структура заняття:  

№ 

з/п 

Назва активності Час у хвилинах 

1. 
Попереднє письмове опитування для з’ясування 

емоційного стану учасників  

3 

2. 
Пригадування попереднього заняття, обговорення 

домашнього завдання 

10 

3. Оголошення теми заняття 1 

4. 
Планування та реалізація проектів «Творчі групи 

працюють» 

63 

5. Рефлексія / чаювання 10 

6. 
Постопитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

3 

Тривалість заняття 90 

Особливості заняття: 

 Коли проекти сплановані, починається їх реалізація. Тому звична структура заняття 

змінюється відповідно до проектної діяльності. Заняття проходить у місцях реалізації 

проектів. 

Матеріальне забезпечення:  

 анкети для перед- і постопитування; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 фліпчарт; 

 аркуші для фліпчатру; 

 маркери; 

 ручки. 

Необхідність певного обладнання буде залежати від запланованих проектів. 

Підготовка до заняття: 

 Усі аспекти з підготовки до заняття зумовлені тематикою запланованих 

учасниками проектів. 

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, обговорення домашнього завдання 

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

занятті. 

 Пригадуючи попереднє заняття, спитайте: 

 Як пройшов час, відколи не бачилися? 

 Як впоралися з домашнім завданням? 

Активність 3: Оголошення теми  

Завдання: 

 налаштувати учасників на продуктивну взаємодію. 

Порядок дій: 

Тренер: «Сьогодні ми продовжимо розпочату роботу, обговоримо заплановані 

проекти і перейдемо безпосередньо до їх реалізації».  

 Активність 4: Планування та реалізація проектів «Творчі групи працюють»  

Завдання: 

 завершити планування та реалізувати проект. 

Порядок дій: 

Тренер має сприяти продовженню плануванню, підготовці та реалізації проектів 

відповідно до цілей,  планів, видів роботи,  ролей і обов’язків учасників. 

Тренер має переконатися, що все йде згідно з планами, здійснювати підтримку, де 

це необхідно, але зрештою саме молодь повинна керувати цим заняттям. 

Активність 6: Рефлексія / чаювання 

Завдання: 

 отримати зворотній зв’язок від учасників; 

 дати можливість кожному учаснику висловитися щодо проведеного заняття. 

Порядок дій: 

У кінці заняття учасникам пропонуються чай і солодощі.  

Після реалізації проекту вони мають подумати і висловитися про таке: 

1. Які нові навички Ви здобули завдяки реалізації проекту? 

2. Яким чином на Вас вплинула участь у програмі впродовж кількох останніх тижнів? 

 Активність 7: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 10). 

Заняття двадцять п’яте:  

Завершення програми «Вибір: право молоді». Святкування  

Мета:  

 підвести підсумки реалізованої програми «Вибір: право молоді»; 
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 налаштувати учасників на важливість реалізації отриманих у ході програми знань, 

умінь і навичок у подальшому житті. 

Структура заняття:  

№ 

з/п 

Назва активності Час у хвилинах 

1. 
Попереднє письмове опитування для з’ясування 

емоційного стану учасників  

3 

2. Пригадування попереднього заняття 6 

3. Оголошення теми 1 

4. Міні-лекція з елементами бесіди «Цілі у житті людини» 7 

5. Вправа «Постановка цілей» 10 

6. Перегляд фільму «Мої зобов’язання»  20 

7. Вручення сертифікатів, привітання 10 

8. Рефлексія / чаювання 10 

9. 
Постопитування для з’ясування емоційного стану 

учасників 

3 

10. Підсумкове опитування по програмі 20 

Тривалість заняття 90 

Особливості заняття: 

Суть святкування полягає у тому, щоб участь в програмі «Вибір: право молоді» 

стала пам’ятною та значущою, щоб підсилити значення постановки цілей та ефект взятих 

учасниками зобов’язань. 

Матеріальне забезпечення:  

 опитувальники для з’ясування рівня компетентностей, на які спрямована програма; 

 анкети для перед- і постопитування; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 ручки; 

 аркуші паперу; 

 сертифікати. 

Підготовка до заняття: 

 підготувати аудиторію для проведення святкування, з урахуванням урочистості 

події та технічних особливостей (вручення сертифікатів, перегляд фільму); 

 переглянути мету, план та особливості заняття; 

 як варіант, залежно від особливостей групи на нього можуть бути запрошені 

батьки, представники Молодіжного центру, представники громад, у яких 

реалізовувалися молодіжні проекти. Запрошені гості можуть бути залучені до 

виголошення вітальних промов та вручення сертифікатів. 

 

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

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 2). 
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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. Ці фотознімки будуть стосуватися 

реалізації проектів. 

Пригадуючи попереднє заняття, спитайте: 

 Як пройшла підготовка і реалізація проектів? 

 Чи все відбулося так, як Ви планували? 

 Над чим треба попрацювати, якщо будете реалізовувати проект ще раз? 

 Якими були реакції громади, коли Ви реалізовували проект? 

  Активність 3: Оголошення теми заняття 

Завдання: 

 пригадати важливі моменти попереднього заняття; 

 створити позитивний емоційний фон для подальшої роботи. 

Порядок дій: 

 Тренер: «Цим заняттям завершується програма «Право: вибір молоді». Сьогодні ми 

з Вами будемо підводити підсумки». 

Активність 4: Міні-лекція з елементами бесіди «Цілі у житті людини» 

Завдання: 

 надати учасникам інформацію про види цілей; 

 запропонувати поради для постановки цілей. 

Порядок дій: 

Тренер зазначає, що завдяки реалізованим проектам учасники  показали, як можна 

ставити  цілі і досягати їх. Це дуже важливо для кожної людини, адже це дає їй 

впевненість, можливість самореалізації, сприяє само організованості. 

Тренер розповідає, що речі, які ми хочемо зробити у майбутньому, і є нашими 

цілям. Ціль – це те, що Ви хочете досягти, щось реалістичне. Це те, що знаходиться в 

межах Вашого контролю, і що Ви можете досягти. 

Існує два види цілей: короткотривалі і довготривалі. 

 Короткотривалі  цілі – це речі, які ми збираємось зробити протягом короткого  

періоду часу: наступного тижня або через кілька місяців. Наприклад, прочитати 

книжку або сходити у кіно. 
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 Довготривалі цілі – це речі, які ми збираємось зробити протягом  більш тривалого 

періоду, протягом року або більше. Наприклад, закінчити школу або отримати 

престижну роботу. 

Подумайте про те, що ви хочете зробити сьогодні.  Можливо, з’їсти щось на обід 

або зустрітися з друзями, пограти у футбол, почитати книгу. Це короткострокова  чи 

довгострокова ціль? 

А як щодо того, що  ви збирались зробити пізніше цього тижня? 

Тепер подумайте про те, що ви хочете зробити через декілька місяців? Наприклад, 

потоваришувати з кимось або почати опановувати  нову навичку. 

Чи замислювались Ви колись, що ви хочете зробити в майбутньому? Наприклад, 

Ви хочете мати сім’ю,  закінчити своє навчання? 

Поради для постановки цілей: 

 Ставте перед собою конкретні, реалістичні цілі. Коли справа доходить до дії,  

досягають успіху ті, хто ставить перед собою реальні, конкретні цілі. 

 Для того, щоб  дія перетворилася в звичку, потрібен час. Ймовірно, пройде кілька 

місяців, перш ніж будь-яка дія, наприклад навчання протягом години після роботи, 

стане  рутинною частиною Вашого життя.  

 Повторюючи ціль, ми її підтримуємося. Кожного ранку вимовляйте цілі  вголос, 

щоб нагадати собі, про те, до чого Ви прагнете і над чим працюєте (записуйте цілі 

на аркуші, це теж працює). 

 Бажання догодити іншим не допоможе. Ключ до будь-яких дій та змін – знайти 

бажання всередині себе. Простіше залишатися мотивованим, якщо це Ваша власна 

мета. 

 Активність 5: Вправа «Постановка цілей» 

Завдання: 

 мотивувати учасників до реалізації власних життєвих цілей. 

Порядок дій: 

Тренеру слід розділити учасників на пари і попросити кожного з них швидко 

визначити три власні цілі. 

Коли цілі визначені, кожний учасник має скласти план – як він збираються 

досягнути своїх цілей крок за кроком. Кожна пара буде ділитися своїми планами і питати 

поради один у одного для того, щоб найкращим чином досягти своїх цілей і зробити їх 

реальністю. Коли учасники визначили необхідні кроки для своєї, вони повинні записати їх 

у блокнотах. 

Пара повинна домовитись про зустріч наступного місяця, щоб подивитися, як 

кожний просувається в досягненні своєї цілі покроковими задачами. Учасники у парах 

мають стати мотиваторами, друзями і довіреними особами у підтримці прогресу один 

одного у досягненні поставлених цілей.  

 Активність 6: Перегляд фільму «Мої зобов’язання» 

Завдання: 

 переглянути  фільм «Мої зобов’язання» для підсилення ефекту взятих кожним 
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учасником зобов’язань. 

Порядок дій: 

Тренери пропонують всім присутнім переглянути фільм «Мої зобов’язання». 

Демонстрація відбувається за допомогою ноутбука та проектора. 

Після завершення перегляду  тренери звертаються до учасників зі словами: «Взяті 

зобов’язання – це лише перша сходинка до успіху, але вона каже про ваш потенціал та 

можливості щодо подальшого сходження. Ми переконані в Вашій спроможності 

реалізувати наміри та зійти на власний «Еверест». 

Поради тренеру: 

Під час перегляду фільму тренери мають забезпечити доброзичливу атмосферу в 

аудиторії. 

 Активність 7: Вручення сертифікатів, привітання 

Завдання: 

 урочисте вручення сертифікатів та привітання підлітків  з участю у програмі. 

 

Порядок дій: 

Тренери вітають учасників із успішним завершенням програми, дякують за роботу 

і вручають кожному учаснику по черзі сертифікати (Додаток). Можна це робити під 

музичний супровід. 

Після завершення вручення сертифікатів тренери пропонують учням зробити 

колективний фотознімок. 

Поради тренеру: 

 Залежно від особливостей груп  на заняття можуть бути запрошені батьки, 

представники Молодіжного центру або громад, де реалізовувалися молодіжні проекти. 

Запрошені гості можуть  

Активність 7: Рефлексія / чаювання 

Завдання: 

 отримати зворотній зв’язок від учасників про програму «Вибір: право молоді» 

загалом. 

Порядок дій: 

У кінці заняття учасникам пропонуються чай і солодощі.  

Вони мають подумати і висловитися про таке: 

1. Яким чином участь у програмі «Вибір: право молоді» вплинула на Ваше життя? 

2. Чого Ви досягли завдяки участі у програмі? 

3. Які нові навички набули? 

4. Які теми занять були для Вас найбільш та найменш корисними? 



29 
 

5. Чи справдилися Ваші очікування? (можна пригадати активність 8 «Гора» із першого 

заняття) 

6.  Як можна  покращити програму? 

На завершення тренери роблять акцент на тому, що учасники не знають відповідей 

на всі питання, але знають в чиїх інтересах потрібно робити вибір –   

В ІНТЕРАСАХ ЇХ ВЛАСНОГО МАЙБУТНЬОГО –  

і бажають їм успіхів в усьому. 

 Активність 8: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого 

заняття (активність 10). 

 Активність 9: Підсумкове опитування по програмі 

Завдання: 

 визначити рівень знань та позиції учасників щодо ключових компетенцій, що були 

представлені у програмі. 

Порядок дій: 

Роздайте кожному учаснику роздрукований опитувальник (Додаток 1). Скажіть: 

«Ось і завершилася цікава подорож до здобуття нових знань та умінь, набуття нового 

досвіду. Нам важливо дізнатися, що Ви запам’ятали, зрозуміли, навчилися завдяки участі 

у програмі. Тому просимо Вас дати відповіді та питання опитувальника». 

Поради тренеру: 

 Порівняльні результати опитування перед та після програми виступають важливим 

інструментом оцінки її ефективності. 
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