
Заняття 1. Вступне. 
Мета: знайомство, розвиток самоусвідомлення, ознайомлення з особливостями 

навчання в коледжі, орієнтація студентів на згуртування колективу. 
 
Куратор: «У вашому житті відбулась важлива подія – ви стали членами нової 

великої сім'ї. Думаю, ви скоро самі зможете відчути, що це дійсно так. 
Але, як це зазвичай буває в житті людини, що змінила звичну для себе обстановку, 

багато з вас можуть відчувати суперечливі відчуття – хвилювання, тривогу («що мене 
чекає?) та одночасно радість від того, що ви вступили до коледжу і надію на те, що все у 
вашому житті складеться найкращим чином. Від того, наскільки добре та затишно ви 
будете почувати себе у вашому новому колективі, значною мірою залежать ваші успіхи у 
навчанні та праці, і, звичайно ж, ваш гарний настрій.  

Процес спілкування завжди починається з представлення його учасників. Пропоную 
спочатку представитись групами: 

• Кивніть всі ті, хто вчився в школі; 
• Підніміть руку ті, хто вранці чистить зуби; 
• Плесніть в долоні ті, хто любить сидіти за комп’ютером; 
• Топніть ногою ті, в кого є бажання вчитись; 
• Помахайте мені ті, в кого є брати чи сестри; 
• Встаньте ті, хто впевнений в собі; 
• Покладіть руку на груди всі ті, хто може нести відповідальність не тільки за 

себе, але й за інших; 
• Підніміть праву руку ті, хто вважає себе здатним повести за собою інших у 

якійсь справі; 
• Зробіть руки в замок всі ті, хто буде всі ці роки командою». 

 
Куратор розповідає інформацію про себе та пропонує кожному студенту назвати 

своє ім'я та розповісти звідки він,  як він опинився в коледжі, чому обрав саме цей коледж 
і саме цю спеціальність. 

Також розказати про свої очікування (знайти нових друзів, познайомитись з 
цікавими людьми, тощо) та плани на майбутнє. 

 
Куратор пояснює в чому полягають основні відмінності між навчанням в школі і 

навчанням в коледжі: 
- значне збільшення обсягу інформації 
- перехід від класно-урочної системи занять до переважно самостійної роботи 

(Навчальні заняття у вузі, зокрема лекції, мають по відношенню до процесу засвоєння знань 
лише установчий, орієнтуючий характер. Лекція відіграє роль чинника, що спрямовує самостійну 
творчу діяльність студентів, і її не можна розглядати як головне джерело знань. Студентам 
необхідно самим активно здобувати знання різними шляхами: працювати з підручником, 
додатковою літературою, науковими першоджерелами і т. ін. Проте цих навичок майбутні 
студенти в школі не здобувають. Додаткова література, що вивчається школярами, складається 
лише із невеликої кількості першоджерел. Саме цим можна пояснити невміння більшості 
випускників самостійно працювати над поглибленням і розширенням своїх знань) 

- переважає не просте відтворення матеріалу, а його осмислення (навіть 
створення альтернативніх ідей як вищий рівень) 

- відсутність постійного контролю з боку вчителя, збільшення самоконтролю (у 
середній школі контроль за навчальною роботою та засвоєнням виучуваного матеріалу 
здійснюється на кожному уроці. У вузі ж, де немає щоденної перевірки знань, випускники шкіл 
отримують в цьому відношенні більшу свободу дій. Відбувається різка зміна, а точніше 
руйнування, тих стереотипів відношень з викладачами, які роками складалися в середній школі. 
Відчуваючи себе достатньо вільними від педагогічного контролю, багато першокурсників 
підмінюють регулярну роботу з засвоєння знань епізодичними, безсистемними заняттями, що 
веде до відставання. Така система навчальної роботи не забезпечує належної підготовки 
студентів) 



 
На основі цієї інформації студенти самі в процесі обговорення визначають, що їм 

необхідне для успішного навчання: 
 
- режим дня (хороше фізичне самопочуття покращує пізнавальні здібності, а 

погане – значно погіршує) 
- фізична активність (спортивні гуртки, танці, йога, тощо) 
- постановка цілей перед виконанням будь якої діяльності та оцінка всіх 

шляхів та можливостей її досягнення 
- усвідомлення мотивів (дайте собі відповідь на питання: «Навіщо мені це 

потрібно?», «Що це мені дасть?») 
- самоорганізація (планування часу) 
- активність на заняттях 
- своєчасна підготовка (сесію здавати набагато легше, якщо кожного дня 

планомірно до неї готуватись -потім залишається тільки повторити, а не вчити ь 
матеріал всього курсу за декілька днів) 

- після отримання хорошого результату обов'язково «нагородіть» себе чимось 
приємним, підкріпіть позитивно успіх (наприклад, після успішної здачі сесії дозвольте 
собі цікаву поїздку чи якусь покупку, тощо). 

- також по завершенню роботи необхідно проаналізувати результати, оцінити 
ступінь їх спів падіння з поставленю ціллю, врахувати зроблені помилки та плани як 
уникнути їх в майбутньому. 

- тактовність у відносинах з викладачами та іншими студентами, повага, 
вміння слухати, відкритість до людей, інформації та навколишнього світу (в тому числі 
правильна відкрита поза на заняттях, в індивідуальному спілкуванні) 

- тактовність у відносинах з викладачами та іншими студентами, повага, 
вміння слухати, відкритість до людей, інформації та навколишнього світу (в тому числі 
правильна відкрита поза на заняттях, в індивідуальному спілкуванні) 

 
Якщо не виникло цього в списку, то куратор підводить розмову до важливої ролі 

колективу та психологічного клімату в ньому для успішності навчання. Можна розповісти 
притчу: 

В одному селі помирав голова великої сім'ї. Це була людина, яку всі поважали. Він 
прожив велике життя, і біля нього зібрались численні родичі. Чоловік попросив принести 
віник і запропонував своїм синам зламати його. Кожен із синів спробував зробити це, але, 
хоча всі вони були сильні люди, жодному не вдалось впоратися з цим завданням. Тоді 
батько попросив розрізати мотузку, яка зв'язувала віник, і запропонував синам зламати 
прутики, що розсипались. І вони з легкістю зробили це. 

Батько сказав: «Коли мене не буде, тримайтеся разом, і тоді будь які труднощі вам 
не страшні. А поодинці вас легко зламати, як ці прутики». 

 
Куратор: «Про що ця притча?» 
Куратор знайомить студентів з поняттям психологічного клімату колективу. 
 
Психологічний клімат – це емоційне забарвлення психологічних зв’язків членів 

колективу, що виникає на основі їх близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів, 
нахилів. Це стійкий стан групи, відносно стабільний і типовий для неї емоційний настрій, 
який відображає реальну ситуацію внутрішньогрупової взаємодії й міжособистісних 
відносин. 

 
Куратор:  
-  А який буває мікроклімат взагалі? (позитивний і негативний) 
-  Давайте визначимо показники позитивного мікроклімату (перша підгрупа) 
- Та показники негативного мікроклімату (друга підгрупа) 



 
Сприятливий соціально-психологічний клімат: 

- взаємодовіра і висока взаємовимогливість в групі; 
- ділова критика; 
- вільне висловлювання власної думки,  відсутність тиску керівників (куратора, 

старости) на членів групи, але водночас вимогливість керівника (куратора, 
старости) у ставленні до кожного члена колективу; 

- визначення за членами групи права приймати важливі для колективу рішення; 
- задоволеність працею й належністю до групи; 
- прийняття на себе відповідальності за стан справ у групі; 
- вболівання за честь колективу, бажання зробити посильний внесок у його дальший 

розвиток; 
- створення в колективі умов для активної професійної та творчої діяльності, 

самореалізації, самоствердження та саморозвитку кожного учасника колективу 
(колектив має надавати почуття безпеки, «захищеності», що створює умови для 
«розкриття»  та подальшого розвитку її особистості та відповідно розвитку всієї 
групи (позитивна перспектива). 
 
Несприятливий соціально-психологічний клімат: 

- члени групи байдуже ставляться один до одного і до колективу в цілому; 
- не вболівають за стан справ; 
- відпрацьовують необхідні години і не виявляють інтересу до того, що їх 

безпосередньо не стосується 
 

Куратор: «На завершення сьогоднішньої зустрічі я хочу вам побажати, щоб ви стали 
великою, дружною командою, яка буде кожному з вас допомагати вчитись, працювати та 
рухатись до намічених цілей. Що потрібно зробити, щоб під час цього плавання нікого 
загубити? Висловіть свої пропозиції, а я їх запишу (записує на дошці). 

Куратор також повідомляє, що для того, щоб студенти краще познайомились один з 
одним та побудували щирі дружні стосунки, утворивши справжній колектив, на 
кураторських годинах буде проведений цикл цікавих занять.  

 
Колективне рукостискання 

(заключна вправа) 
Куратор: Пам'ятаєте, як у фільмі «Три мушкетери» Атос, Портос, Араміс та 

д'Артаньян спільним рукостискання скріплюють договір та свою дружбу?  
Давайте завершимо нашу зустріч таким же міцним  рукостисканням, але з однією 

умовою – нікого не забути! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Заняття 2. Знайомство. 
 

Мета: організувати простір  для відвертого спілкування та прояву творчості 
студентів; дати змогу символічно виразити образ Я; презентувати себе іншим та дізнатись 
про їхні враження; відчути себе частиною групи та навчитись встановлювати 
комунікативні зв'язки, поважаючи границі іншої людини.  

Обладнання: великий аркуш паперу на весь стіл (можна рулон старих шпалер), 
воскові олівці, кольорові олівці. 

Рекомендації: 
- Заняття краще проводити не за партами, а у спільному колі чи, хоча би за спільним 

столом.  
- Найважливішим є момент рефлексії. Його не можна пропускати, тому що саме він 

спонукає до самоаналізу. Без рефлексії вправи мають незначну дію.  
 

Хід заняття 
1. Перше коло. 
Кожен учасник повідомляє з чим він прийшов: з яким настроєм, думками, 

почуттями. Все, про що хочеться сказати уникати слів «хороший», «поганий», 
«нормальний», розширюючи словесний репертуар опису своїх станів). 

 
2. Правила нашої групи (10 хв.) 
Ціль: створення атмосфери, що сприяє розкриттю учасників. 
 
Куратор: «Для того, щоб наше спілкування було більш ефективним та 

повноцінним, необхідно виробити правила нашої групи.  
Я запропоную вам правила, а ви в процесі обговорення визначитесь чи згодні з 

ними (якщо згодні – можна піднімати руки, голосуючи). Можливо додасте щось своє. Отже, 
правила: 

• Приходити на заняття вчасно. 
• Поважати того, хто говорить, вміти слухати.  

Коли висловлюється хтось із членів групи, ми його уважно слухаємо, не перебиваючи, до 
тих пір, поки він закінчить говорити. І лише після цього задаємо питання, дякуємо чи 
вступаємо в дискусію. 

• Говорити про те, що ви думаєте та відчуваєте тут і тепер.  
Багато людей намагаються не говорити про те, що вони відчувають, щоб не показатись 
смішними. Але однією із задач нашої роботи є саморозкриття, яке допоможе вам 
зблизитись, знайти собі друга чи друзів, показати свої особливості людям. Тому ми будемо 
говорити про те, що хвилює кожного з вас саме зараз і обговорювати те, що відбувається з 
нами в групі. 

• Зберігати честь та гідність учасників групи за її межами як власні.  
Все, що буде відбуватись під час занять, ні під яким приводом не виноситься за межі 
групи. Це правило допоможе нам бути щирими, відвертими, сприяє саморозкриттю. 

• Говорити від свого імені.  
«Я думаю», «Я вважаю», «Я хвилююсь», «Я сподіваюсь»…. 

• Уникати прямих оцінок людей.  
Намагаємось говорити про дії людини, а не про її особисті якості. Ми ніколи не скажемо: 
«Ти погана людина», а просто підкреслимо: «Ти вчинив погано». 

• Бути відкритими у спілкуванні. 
• Брати активну участь в занятті. 
• Контактувати з якомога більшою кількістю учасників групи». 

 



Потім ведучий цікавиться, чи хотіли б студенти додати ще якісь свої правила і 
приймає їх, якщо вони відповідають цілям групової роботи. 
 

Куратор: «Ці правила допоможуть нам ближче познайомитись один з одним. Чим 
більш відверто ми будемо говорити про свої думки та почуття, тим швидше люди взнають 
нас. Чим більше ми проявляємо інтересу до інших людей, тим легше налагодити з ними 
контакт». 

 
 

3. Вправа «Чим ми подібні». 
Знайдіть один одного ті, в кого однаковий колір очей, колір волосся, знак зодіаку, 

улюблений колір, захоплення (хобі), ім'я.  
 

4. Вправа «Моє ім'я».  
Учасникам пропонується назвати своє повне ім'я і розповісти щось про нього або 

відповісти на питання: 
- Чи подобається мені моє ім'я? 
- Хто для мене його вибрав? 
- Чи впливає моє ім'я на мою поведінку в житті? і т.п. (Кожен сам вирішує що розповісти). 

 
Ведучий просить назвати свою позитивну рису (те, що ви в собі цінуєте) на першу 

букву імені. Можливо, що учасники мають невеликий словарний запас і недостатній рівень розвитку 
самосвідомості, щоб назвати рису на потрібну букву чи взагалі знайти в собі позитивну якість. В такому випадку 
ведучому важливо вчасно підтримати такого учасника і допомогти виконати завдання, наприклад, запропонувати 
варіанти, з яких учасник зможе вибрати те, що йому підходить. 

 
5. «Світ, в якому я живу».  
Учасникам пропонується обвести на великому ватмані свою долоню олівцем такого 

кольору, який йому найбільше сподобався, написати на ній своє прізвище та ім'я і 
розфарбувати зображення так, як хочеться.  А навколо свого малюнка додати все те, що 
підходить до назви «Світ, в якому я живу». Малювати можна все, що захочеться, що є 
для вас важливим у житті.   

Кожен студент «презентує» картину свого світу, розповідає, що він намалював і 
чому саме це.  

Тепер можна ходити один до одного «в гості» -  провести лінію («дорогу») до 
малюнка іншого учасника. Але спочатку потрібно запитати, чи можна вам «прийти» до 
іншого малюнка («Можна прийти до тебе в гості?»). Тільки після отримання позитивної 
відповіді («Так, можна»)  проводиться лінія. 

 
Рефлексія: коли малюнки завершені, ведучий ініціює обговорення, кому що 

сподобалось, як він робив свій вибір до кого піти в «гості»? Чи побачив у «світах» інших 
учасників щось цікаве для себе? Щось нове, таке, що його привабило? Чи відмовили 
комусь (на це таж кожен має право)?.  

По черзі мають висловитись всі учасники.  
 

6. Останнє коло.  
Кожен учасник висловлюється:  
- чи сподобалось йому заняття,  
- що він для себе зрозумів, 
- що було для нього найбільш корисним, 
- що заважало бути більш відвертим, 
- коли було складно, 
- чого би хотів у майбутньому,з яким настроєм, думками, почуттями він іде. 

 



Заняття 3. Саморозкриття. Прийняття себе. 
 

Мета: осмислення саморозкриття як способу гармонізації зовнішнього та 
внутрішнього Я та побудова значущих стосунків з оточуючими, формування позитивної Я-
концепції. 

Обладнання: конверт з питаннями, листи паперу по кількості учасників, скотч для 
прикріплення листів паперу. 

 Хід заняття 
1. Перше коло. 
Кожен учасник повідомляє з чим він прийшов: з яким настроєм, думками, 

почуттями. Все, про що хочеться сказати. 
 
2. Творча розминка. 
Куратор повідомляє правила гри: він називає певну ознаку, властивість людини, що 

характеризує зовнішність, емоційний стан, інтереси, цінності, тощо. Всі, кому дана ознака 
властива, мають сісти разом.  

Наприклад, сісти разом тим, хто носить прикраси, кому подобаються наші заняття, 
хто вважає себе оптимістом і т.п. 

Спочатку гру веде куратор, а потім обирається новий ведучий (по бажанню), він 
імпровізує, вигадує нові властивості й ознаки. 

 
3. Вправа « Конверт одкровень» 
Куратор пропонує кожному студенту вийняти з конверта питання, написане на 

смужці паперу та відповісти на нього. Починає він сам. Можна запропонувати відповідати 
на кожне питання всім по колу (зазвичай таке бажання виникає у самих учасників). 
Питання складені так, що дозволяють відверто висловитись про те, що хвилює, цікавить 
членів групи, взнати, які їхні цінності, переконання, тощо. 

Приблизні питання: 
Якби ви змогли перетворитись в тварину, то в яку? Чому саме в неї? 
Якби ви змогли на тиждень помінятись місцями з кимось, то кого б ви для цього 

вибрали? Чому? 
Якби добра фея пообіцяла виконати три ваші бажання, що б ви забажали? 
Якби ви протягом одного дня були невидимі, то як би ви цим скористались? 
Ваша улюблена книга? 
Яку людину ви вважаєте великодушною? 
За якими критеріями ви обираєте собі друзів? 
В якій країні ви хотіли б жити? 
Якби вам запропонували намітити план вашого життя, які були б три самі головні 

цілі? 
Чим ви любите займатись у вільний час? 
Якби вам не заважали різні життєві обставини, то в який навчальний заклад ви б 

поступили?  
 
4. Вправа «Комплімент».  
Учасники утворюють два кола (внутрішнє та зовнішнє), ставши лицем один до 

одного. Партнер внутрішнього кола говорить щось позитивне (якусь сильну сторону) тому, 
хто стоїть навпроти про його особисті якості, вміння, манеру поведінки, стиль, установки, 
тощо. Зовнішній відповідає: «Так, дякую, я теж думаю, що я ….. Але крім цього я ще вмію 
добре….».  

Учасники міняються ролями. 
Рефлексія: всі збираються в коло і кожен висловлюється про те, як їм було 

виконувати цю вправу. Чи легко було чути компламенти на свою адресу? Чи легко було 
говорити про свої сильні сторони? 



Після цього викладач пропонує спробувати провести «інвентаризацію» своїх 
сильних сторін і записати їх в зошит.  

Потім студенти об'єднуються в групи по 2-3 особи і обговорюють, як би вони 
змогли, опираючись на свої сильні сторони, зробити щось по справжньому цінне, не 
обмежуючись тільки власними інтересами й потребами.  

Рефлексія: Наскільки ми були щирими? Що заважає відкритись іншим? Чому ми не 
завжди можемо виразити свої реальні почуття, думки, відношення? Що таке 
саморозкриття? Що воно дає людині? 

 
5. Вправа «Карта скарбів» 
Кожному на спину кріпиться лист, у всіх в руках ручки. Учасники підходять один до 

одного і пишуть людині її хороші якості, з якими він познайомився.  
 
6. Останнє коло.  
Кожен учасник висловлюється:  
- чи сподобалось йому заняття,  
- що він для себе зрозумів, 
- що було для нього найбільш корисним, 
- що заважало бути більш відвертим, 
- коли було складно, 
- чого би хотів у майбутньому, 
- з яким настроєм, думками, почуттями він іде. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заняття 4.  Світ наших емоцій та почуттів. 
 

Мета: ознайомлення з різними емоційними станами та розпізнавання їх; виявлення 
співвідношення позитивних та негативних емоцій в своєму житті;  усвідомлення 
необхідності оволодіння емоційною культурою; оволодіння методикою саморегуляції для 
стабілізації емоційного стану.  

Обладнання: мішечок зі смужками паперу, на яких написані назви емоцій; листки 
паперу за кількістю учасників; кольорові олівці, воскові олівці, фарби, пензлики, 
стаканчики з водою.  

 

Хід заняття 
1. Перше коло. 
Кожен учасник повідомляє з чим він прийшов: з яким настроєм, думками, 

почуттями. Все, про що хочеться сказати.  
2. Розмова про емоції та почуття. 
Куратор: «Наша сьогоднішня зустріч буде присвячена світу наших емоцій. Як би ви 

визначали, що таке емоціїї?» 
Емоції (франц. Emotion, від лат. emoveo -  потрясаю, хвилюю) – це переживання 

життєвого смислу явищ та ситуацій. Воно (переживання) обумовлене відношенням 
об'єктивних властивостей цих явищ чи стуацій  до потреб людини.  

Куратор: «Як на вашу думку, навіщо потрібні людині емоції?». Учасники 
висловлюються. 

Якщо учасники відчувають труднощі у вирішенні цієї задачі, то куратор пояснює, що 
емоції виникли в процесі еволюції як засіб, який дає можливість живим істотам визначати 
біологічну значущість станів організму та зовнішніх впливів. Вони попереджають про 
руйнівний характер якихось факторів, або навпаки. Орієнтуючись на них, живий організм 
робить необхідні дії (наприклад, коли виникає страх – це сигнал до уникнення небезпеки; 
огида – сигнал, що їжа непридатна для вживання; радість – сигналізує про позитивний 
вплив явища). По тому, яку емоцію переживає, людина може судити про досягнення цілі. 
Так, позитивна емоція завжди пов'язана з отриманням бажаного результату, негативна, 
навпаки, з невдачею при досягненні цілі. Таким чином, завдяки емоціям людина 
усвідомлює свої потреби та предмети, на які вони направлені. 

Саме тому так важливо усвідомлювати свої емоції, тому що це прямий шлях до 
усвідомлення наших реальних потреб.  

Куратор: «А чим, на вашу думку відрізняються емоції від почуттів?». Учасники 
шукають відповідь. 

Емоції, як правило, носять характер орієнтувальної реакції, тобто несуть первинну 
інформацію про нестачу чи надлишок чогось, тому вони часто бувають невизначеними та 
недостатньо усвідомленими. Почуття, навпаки, більшою мірою предметні та конкретні. 
Емоції більше пов'язані з біологічними процесами, а почуття – з соціальною сферою. Емоції 
також більшою частиною пов'язані з областю несвідомого, а почуття максимально 
представлені в нашій свідомості.  

Почуття – ще більш тривалі, ніж емоції. Вони відображають стійке відношення до 
чогось конкретного. 

Виділяють 6 базових емоцій: гнів, страх, відраза, здивування, сум та радість. 
Існує ще багато проміжних. Які ще емоції ви можете назвати? Учасники називають, а 
куратор записує їх на дошці.  

Приблизний список емоцій:  
 
Радість, 
Гнів, 
Сум, 
Страх, 

Впевненість, 
Хвилювання, 
Ентузіазм, 
Ненависть, 



Відраза, 
Подив, 
Здивування, 
Розчарування, 
Підозрілість, 
Спокій, 
Заздрість, 
Азарт 
Образа,  

Байдужість, 
Роздратування, 
Сором, 
Провина, 
Біль, 
Зарозумілість, 
Горе, 
Задоволення, 

          Обурення 
 
Куратор пропонує познайомитись з ними ближче. 
 
2. Вправа «Визнач емоцію». 
Учасники дістають з мішечка смужки паперу, на яких написані назви емоцій. Той, 

хто отримав смужку, не показує її іншим. Всі по черзі виходять в коло і кажуть слово 
«Привіт!» з інтонацією, яка відповідає тій емоції, що написана на картці. Інші відгадують, 
яку емоцію намагався виразити учасник. 

Можна перемішати смужки ще раз і тепер прочитати якийсь коротенький віршик  
(наприклад «Ходить гарбуз по городу», «Падав сніг на поріг», тощо). 

Рефлексія: Чи легко було вгадувати емоцію? Що допомагало вгадати?  
(невербальні засоби: інтонація, тембр голосу, міміка, жести, поза)  

 
3. Поняття «Емоційний інтелект». 
В останні роки  це поняття набуло великої популярності. Емоційний інтелект – це 

здатність людини розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотивацію та бажання інших людей та 
свої власні, а також здатність управляти своїми емоціями та емоціями інших людей в цілях 
вирішення практичних задач. Це  збільшує шанси на те, що людина буде правильно 
тлумачити обставини, різні ситуації, інтуїтивно вловлювати те, чого потребують інші, знати 
їхні сильні та слабкі сторони, не піддаватись стресу та бути привабливою.  

Основою емоційного інтелекту є емпатія (від грецького empatheia – співпереживання)  
- осягнення емоційного стану іншої людини, проникнення-відчуття  в її переживання. Це не 
«розуміння», а саме емоційне співпереживання того, що переживає інший.  Вона «живе»  в 
тілі. Здатність до емпатії зростає зі збільшенням життєвого досвіду.  

В людей різний рівень розвитку емпатії. Існують навіть такі, в яких вона відсутня. 
Наприклад, психопати не здатні відчувати переживання іншої людини.  

Вчені вважають, що на сучасному етапі розвитку суспільства емоційний інтелект є 
невід'ємною складовою досягнення життєвого успіху. 

 
4. Вправа «Моя емоційна палітра». 
Куратор: « Емоції можуть виражатися по різному: через музику, танець, колір та 

форму, тощо.  Я пропоную вам спробувати познайомитись зі своїми емоціями через колір. Ви 
зараз створите свою емоційну палітру. 

Перший крок. Подумайте, які емоції та почуття ви частіше за все відчували за останній 
тиждень-два тижні-місяць.  Складіть свій список, в якому має бути не менше 6-ти емоцій. 
Старайтесь бути відвертими і скласти реальний список, а не бажаний. 

Другий крок. На листі паперу А-4 накресліть коло і зробіть діаграму – поділіть коло на 
сектори, розмір яких буде відповідати величині присутності емоції чи почуття в загальній 
картині.  

Третій крок. Розфарбуйте кожен сегмент кола, кожне почуття в колір, з яким воно 
асоціюється всередині вас. Опирайтесь на свої відчуття, а не на загальноприйняту трактовку. 
Наприклад, чорний колір може бути кольором спокою чи суму чи впевненості, а червоний – 
злості, збудження  чи радості та любові. Для кожної людини – по різному. 

Зараз перед вами ваша емоційна палітра. Задайте собі питання: 



- Наскільки добре ви знаєте свої почуття  і чи легко прийшли їхні назви? (Хто хоче, може 
озвучити відповідь на групу). 

- Які емоції ви переживаєте найчастіше? Чи задоволені ви цим, чи хочеться щось 
змінити? 

- З якими почуття хотілось би зустрічатись частіше, а з якими рідше? Як ви це можете 
зробити? 

- Порівняйте кольори, які ви використали з кольорами вашого гардеробу, інтер'єру, 
аксесуарів. 

- Що вам хочеться додати до вашої кольорової палітри? Де ваша зона зростання та 
розвитку? 

Такі вправи допоможуть розвинути ваш емоційний інтелект, покращити усвідомлення 
своїх дій та зробити кроки в управлінні настроєм.  

 
5. Вправа «Видихаємо напругу». 

 
Чи можна покращити свій емоційний стан? Так, можна.  
Дихання – дуже простий та ефективний спосіб зняти внутрішню напругу.  
Щось болить – дихай, 
Нудить – дихай, 
Хочеться їсти чи пити, а немає можливості – дихай, 
В голові плутанина – дихай, 
Перенервував і ось ось «вибухнеш» - дихай, 
Душевний дискомфорт – дихай, 
Фізичний дискомфорт – дихай, 
Не можеш придумати рішення – дихай, 
Не можеш заснути – дихай, 
Не можеш прокинутись – дихай, 
З'явилась лінь – дихай, 
Немає сил – дихай, 
Не можеш зупинитись – дихай, 
Не можеш зосередитись – дихай, 
Не можеш розслабитись – дихай. 

Зараз більшість людей дихає не правильно. Миробимо це, в основному, верхньою 
частиною грудей, а потрібно дихати «в живіт», так, як це роблять немовлята та маленькі 
дітки. З часом ми втрачаємо це вміння. Тож будемо згадувати…  

Сядьте прямо. Можна закрити очі. Одну руку покладіть на живіт, другу на груди. 
Вдихайте повітря глибоко носом прямо в живіт. При цьому рука на животі повинна 
підніматись, а на грудях практично не рухатись. Видихайте через рот (при цьому добре 
складати губи «трубочкою» і видавати звук). На видиху рука на животі опускається, а 
на грудях практично не рухається. Постарайтесь ні про що не думати, а просто 
спостерігати за процесом дихання. Дихаємо 3-5 хвилин.  

Якщо практикувати таке дихання хоча б по 5 хвилин зранку та ввечері, то ви 
помітите, що ваш емоційний стан значно покращився. 

 
6. Останнє коло.  
Кожен учасник висловлюється:  
- чи сподобалось йому заняття,  
- що він для себе зрозумів, 
- що було для нього найбільш корисним, 
- що заважало бути більш відвертим, 
- коли було складно, 
- чого би хотів у майбутньому, 
- з яким настроєм, думками, почуттями він іде. 
 

 



Заняття 5. Довіра 
 

Мета: створення ситуації, в якій учасники зможуть усвідомити чи довіряють вони 
одне одному, зрозуміти, що сприяє довірі, а що заважає довіряти людям. 

Обладнання: шарфи для зав'язування очей, папір по кількості учасників, 
кольорові олівці по кількості учасників. 

Хід заняття 
1. Перше коло. 
Кожен учасник повідомляє з чим він прийшов: з яким настроєм, думками, 

почуттями. Все, про що хочеться сказати.  
 
2. Вправа «Атоми й молекули». 
Інструкція: «Ви – одинокі атоми.Починається хаотичний рух, при цьому можливі 

легкі зіткнення один з одним – будьте обережні. По моїй команді ви маєте з'єднатись в 
молекули з певною кількістю атомів, яку я назву». 

 
3. Вправа «Прогулянка довіри». 
Учасники об'єднуються в пари. Один із учасників в кожній парі зав'язує очі та 

опирається на руку партнера. Партнер веде його на прогулянку по кімнаті (якщо це 
можливо, то й за межі кімнати). Ведучий наголошує, що вести своїх партнерів потрібно 
дуже уважно й обережно. 

Хвилин через 5 сказати учасникам, щоб вони перестали підтримувати своїх 
партнерів. Тепер учасники із зав'язаними очима будуть ходити, орієнтуючись тільки на те, 
що говорить їхній партнер. 

Потім учасники міняються ролями та повторюють вправу. 
Підказка для ведучого. Щоб гарантувати безпеку всіх учасників, необхідно дуже 

уважно слідкувати за виконанням вправи. Уникайте сходів, нерівних поверхонь і тих 
місць, де можна оступитись, спіткнутись чи вдаритись. Пересуватись потрібно з маленькою 
швидкістю. Якщо дозволити учням вивести своїх партнерів до холу або за межі 
навчального закладу, ця вправа може стати дуже веселою. Потрібно дуже уважно 
спостерігати за учасниками. 

Рефлексія:  
- Що ви відчували, коли ходили із зав'язаними очима? 
- Чи відкривали ви очі під час прогулянки? Чому? 
- Що відчували ви, коли вели свого партнера? 
- Що ви відчували, коли покладались на чиюсь допомогу під час прогулянки? 
- В якій ролі вам було комфортніше? 
- Яке відношення має ця вправа до довіри? 

 
4. Вправа «Билинка на вітрі». 
Учасники утворюють щільне коло. Один стає в центр. Він падає в різні боки і коло 

повинне його утримати. Так кожен учасник пробує себе в ролі билинки. 
Рефлексія: 

- Як вам було в кожній ролі? 
- Що допомагало, а що заважало під час виконання вправи? 
- Що таке довіра?  
- Навіщо людям потрібна довіра до інших? 

 
5. Вправа «Прохання». 
Інструкція: «Підійти до когось з учасників і попросити його зробити для вас щось 

приємне. Наприклад, зробити комплімент, обійняти, зробити масаж плечей, тощо.  Щось 
таке, що інший може виконати». 

Рефлексія: 



- Чи легко вам було просити про щось для себе? 
- Що ви відчували, коли вас просили про щось? 

 
6. Останнє коло.  
Кожен учасник висловлюється:  
- чи сподобалось йому заняття,  
- що він для себе зрозумів, 
- що було для нього найбільш корисним, 
- що заважало бути більш відвертим, 
- коли було складно, 
- чого би хотів у майбутньому, 
- з яким настроєм, думками, почуттями він іде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заняття 6. Спілкування. 
 

Мета: навчитись аналізувати свої проблеми в спілкуванні; розвинути навички 
вміння знаходити підхід до людей; 

Обладнання: листи паперу за кількістю учасників для об'яв, кольорові олівці, 
шоколадка, невеликі листи паперу для записок. 

Хід заняття 
 

1. Перше коло (модифікація). Вправа «Як ти себе почуваєш?». 
Мета: розвиток уважності, емпатії, вміння відчувати настрій іншого.  
Вправа виконується по колу. Кожен учасник уважно дивиться на свого сусіда зліва і 

намагається здогадатись, як той себе почуває, розказує про це. Учасник, про якого 
розповідають, слухає і потім погоджується або не погоджується, доповнює. 

 
2. Вправа «Шукаю друга». 
Мета: усвідомлювання підлітками своїх вимог до друга та очікувань від дружби. 
Інструкція: «Уявіть, що ви переїхали до іншого міста, в якому у вас немає жодного 

знайомого. У цьому місті є «Стіна оголошень», на якій усі охочі можуть залишити яку-
небудь інформацію. 

Треба скласти текст і придумати оформлення оголошення, що починається словами 
«Шукаю друга». Бажано, щоб учасники працювали самостійно, не бачили оголошень одне 
одного. 

Готові оголошення розвішуються по стінах, щоб з ними мигли ознайомитись всі 
охочі. Важливо, щоб ведучий сам брав участь у цій вправі, написавши оголошення з 
великою кількістю вимог до кандидата в друзі. 

Кожен із учасників одержує «право трьох голосів»: він може кольоровим олівцем 
поставити хрестики на трьох оголошеннях, на які він хотів би відгукнутись. Ведучий також 
має право голосу, якщо брав участь у першій частині вправи. Це дозволить простежити за 
тим, щоб оголошення учасників, які мають труднощі з самоприйняттям, не виявились 
зовсім непопулярними.  

Потім автори оголошень можуть зняти їх зі стіни і зробити висновок про 
популярність свого оголошення.  

Рефлексія:  
- Чому деякі оголошення набули більшої популярності, а деякі меншої?  
- Що саме вас привабило проголосувати за популярні оголошення?  

Під час обговорення з'ясовується таке: чим більше вимог до друзів ми 
пред'являємо, тим менше в нас друзів. У дружбі вимоги пред'являють насамперед самому 
собі.  На підтвердження цієї думки можна навести англійське прислів'я: «Якщо хочеш, щоб 
у тебе були друзі, потрібно навчитись самому бути другом». 

 
3. Вправа «Попроси шоколадку» 
Вибирається ведучий. Для цього учасники говорять хто в їхній групі самий 

справедливий (можна голосувати). Він сідає по центру. 
Куратор: «Я даю ведучому шоколадку. Ваша задача по черзі попросити шоколадку 

у ведучого так, щоб він захотів віддати її саме вам. Після кожного кола ведучий говорить 
кому він не віддав би шоколадку (вибирає 2 учасників). Вони вибувають. Так доки не 
залишиться переможець, якому дістається шоколадка. 

Рефлексія:  
- Які способи переконання використовували учасники? 
-  Який спосіб виявися найефективнішим? 

 
3. Вправа «Моя проблема в спілкуванні». 



Учасники пишуть на окремох листочках паперу в лаконічній формі відповідь на 
питання: «В чому полягає твоя основна проблема в спілкуванні?» Листочки не 
підписуються. Вони згортаються і складаються в загальну купу, перемішуються. Потім 
кожен учасник бере один листок, читає його і намагається знайти прийом, за допомогою 
якого він зміг би вийти з даної проблеми. Група слухає його варіант і, якщо є потреба, 
пропонує ще додаткові. 

Рефлексія: Що ви відчували, коли виконували цю вправу? 
 
4. Вправа «Потискання руки». 
Куратор: «Ми всі сьогодні добре попрацювали і всі заслужили подяку. Поки я рахую 

до п'яти, вам потрібно встигнути подякувати один одного, потиснувши руку». 
 

5. Останнє коло.  
Кожен учасник висловлюється:  
- чи сподобалось йому заняття,  
- що він для себе зрозумів, 
- що було для нього найбільш корисним, 
- що заважало бути більш відвертим, 
- коли було складно, 
- чого би хотів у майбутньому, 
- з яким настроєм, думками, почуттями він іде. 

 


