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занять «Школи лідерів».  

Дана методична розробка буде корисна для використання у роботі 

практичних психологів, педагогів соціальних, класних керівників.  

 

 

Ухвалено на засіданні науково-методичної ради 

Сєвєродонецького методичного центру 

Протокол №____від «___»______________2019 р. 

Голова  науково-методичної ради  

____________________________Л.А.Князєва 

 

 

 



3 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………. 3 

Заняття 1…………………………………………………………………………….. 5 

Заняття 2…………………………………………………………………………….. 9 

Заняття 3…………………………………………………………………………….. 12 

Заняття 4…………………………………………………………………………….. 15 

Заняття 5…………………………………………………………………………….. 19 

Заняття 6…………………………………………………………………………….. 25 

Заняття 7…………………………………………………………………………….. 30 

Список використаної літератури………………………………………………….. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ШКОЛА ЛІДЕРІВ 

тренінгові заняття з лідерами учнівського самоврядування 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею  

Сєвєродонецької міської ради Луганської області  

 

ВСТУП 

 

Лідерами не народжуються й не стають - 

лідери роблять себе самі. 

Стівен Кові 

Тип обдарованості, який вчителю порівняно легко побачити, але дуже й 

дуже нелегко прийняти саме як вид обдарованості, - це лідерська, або соціальна 

обдарованість. Синонімом цього є вислів «організаторські здібності». Така 

обдарованість характеризується здатністю розуміти інших людей, будувати з 

ними конструктивні взаємини, керувати ними. Лідерська обдарованість, на 

думку багатьох дослідників, передбачає досить високий рівень інтелекту, однак 

поряд з цим необхідна й добре розвинена інтуїція, розуміння почуттів і потреб 

інших людей, здатність до співпереживання. У багатьох випадках у людей з цим 

типом обдарованості спостерігається і яскраве почуття гумору, яке допомагає їм 

подобатися іншим людям. 

Проблема раннього виявлення виховання й розвитку майбутніх  лідерів у 

даний час активно досліджується в педагогіці і психології різних країн світу. 

Зростає її популярність у вітчизняній науці та освітній практиці. У наукових 

дослідженнях і в буденній свідомості підготовка майбутніх лідерів усе більше 

сприймається як державна,  стратегічне завдання.  

Така форма організації виховної роботи, як учнівське самоврядування, має 

в Сєвєродонецькому багатопрофільному ліцеї давні традиції. Саме учнівське 

самоврядування сприяє вирішенню одного із завдань ліцею — виховання 

соціально активної та повністю адаптованої до різних обставин життя людини. 
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У Сєвєродонецькому багатопрофільному ліцею традиційною формою 

розвитку лідерської обдарованості в підлітків стало проведення тренінгових 

занять «Школи лідерів».  

Головною метою тренінгу є формування та розвиток лідерської 

обдарованості  підлітків.  

Завдання тренінгу: 

 створення умов для розкриття лідерського потенціалу учнів;  

 оволодіння ними активного стилю спілкування;  

 розвиток у ліцеїстів комунікативних та організаторських здібностей; 

 набуття ними навичок лідерської поведінки через колективну діяльність. 

Тренінг проводиться 1 раз на місяць з лідерами учнівського 

самоврядування ліцею (по 1 представнику від класу). 

Кількість учасників: 12-15 осіб. 

Вікова категорія: 13-17 років. 

Тривалість заняття: 60-90 хвилин.  

Очікувані результати: формування соціальної компетентності ліцеїстів, 

здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими, розвиток активної соціальної 

позиції учасників тренінгу.  
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ЗАНЯТТЯ 1.  

Мета: розвиток уміння спілкуватися, конструктивно виражати свої думки і 

почуття, підтримувати з людьми добрі стосунки.  

Хід заняття 

1. Вступне слово психолога. Оголошення теми та мети тренінгу. 

2. Вправа "Ти і твоє ім'я" 

Цілі: 

• розвинути самостійність, творчий підхід до завдання, лідерські навички 

учасників тренінгу; 

• потренуватися в самооцінці та самопрезентації.  

Ресурси: маркери, папір і ручка для кожного гравця. 

Час: 15-20 хвилин. 

Хід вправи 

Покладіть перед собою аркуш паперу і напишіть на ньому по вертикалі ваше 

ім'я. Зосередьтеся! У вас є 5 хвилин, щоб написати проти кожної букви якість 

свого характеру, яку ви в собі знаєте і цінуєте. 

Приклад: 

М - мрійлива 

А - активна 

Р - раціональна 

И - інтелігентна 

Н - непередбачувана 

А - артистична 

Після завершення індивідуальної роботи учасники представлять товаришам по 

групі отримані результати, записавши їх на папірцях- бейджах.  

3. Правила тренінгу (5 хвилин) 

Психолог: Для продуктивної спільної діяльності нам необхідно дотримуватися 

певних правил, тому  я пропоную вам прийняти і враховувати наступні з них: 

1. Дотримуватися регламенту. 

2. Слухати й чути (один говорить - інші слухають). 
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3. Бути позитивним. 

4. Бути активним. 

5. Бути ввічливим. 

6. Не критикувати: кожен має право на свою думку. 

7. Звертатися по імені. 

8. Інші (пропонують учасники). 

4. Інформаційний блок (15 хвилин). 

Психолог.  Назвіть людей, яких ви вважаєте лідерами. Чим ці люди 

відрізняються від інших? 

Лідер - людина, яка має високий авторитет серед колег, друзів, товаришів та 

інших в силу своїх особистісних, духовних, організаційних, професійних та 

інших якостей, що виділяють його серед інших людей. 

Лідерство, здатність впливати на інших таким чином, щоб вони працювали на 

досягнення цілей, необхідних для ефективного управління. 

Наведемо перелік найбільш важливих лідерських якостей: 

Компетентність - знання тієї справи, у якій людина проявляє себе як лідер; 

Відповідальність - наділення правами й обов'язками в здійсненні будь-якої 

діяльності, що має високо розвинене почуття обов'язку; 

Активність - вміння діяти енергійно, наполегливо; 

Ініціативність - творче прояв активності, висунення ідей, пропозицій; 

Товариськість - відкритість для інших, готовність спілкуватися, потреба мати 

контакти з людьми; 

Кмітливість - здатність доходити до суті явищ, бачити їх причини й наслідки, 

визначати головне; 

Наполегливість - прояв сили волі, завзяття, уміння доводити справу до кінця; 

Самовладання - здатність контролювати власні почуття, свою поведінку в 

складних ситуаціях; 

Здатність управляти собою - здатність повною мірою використовувати свій час й 

енергію, уміння долати труднощі, піклуватися про накопичення сил. 

Працездатність - витривалість, здатність виконувати напружену роботу; 
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Творчий підхід до діяльності - пошук нестандартних підходів до рішення 

управлінських проблем. Уміння генерувати ідеї. Прагнення до нововведень. 

Спостережливість - уміння бачити, мимохідь зазначити важливе, помічати 

деталі; 

Самостійність - незалежність у судженнях, уміння брати відповідальність на 

себе; 

Організованість - здатність планувати свою діяльність, проявляти послідовність, 

зібраність; 

Вихованість - знання правил етикету, норм моралі, уміння поводити себе в 

різних ситуаціях; 

Акторські дані. 

- Які з цих якостей є у вас? 

- Чи можна розвивати лідерські якості? 

- Що для цього треба робити? (включатися в діяльність). 

5. Вправа "Без командира". 

Цілі: 

• вивчити співробітництво як альтернативу конфлікту в груповий діяльності; 

• вивчити переваги й недоліки колективної відповідальності. 

Час: близько 20 хвилин. 

Хід гри 

Нерідко нам доводиться зустрічатися з людьми, які, здається, тільки того і 

чекають, щоб ними керували. Їх хтось зобов'язаний організовувати, направляти, 

оскільки проявити власну ініціативу (і потім відповідати за свої рішення і 

вчинки) люди подібного типу остерігаються. 

Є й інший тип - невгамовні лідери. Ці завжди знають, хто і що повинен 

зробити. Без їх втручання і турботи світ неодмінно загине! 

У завданні, яке ви зараз спробуєте виконати, важко доведеться і явним 

активістам, і крайнім пасивістам, тому що ніхто і ніким не буде керувати. 

Абсолютно! Весь сенс вправи в тому, що при виконанні тієї або іншої задачі 

кожен з учасників зможе розраховувати виключно на свою кмітливість, 
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ініціативу, на власні сили. Успіх кожного стане запорукою загального успіху. 

Отже, з цієї хвилини кожен відповідає тільки за себе! Слухаємо завдання і 

намагаємося якомога краще впоратися з ними. Будь-який контакт між 

учасниками заборонено: ні розмов, ні знаків, ні хапання за руки, ні обуреного 

шипіння - нічого! Працюємо мовчки, максимум - погляд у бік партнерів: 

учимося розуміти один одного на телепатичному рівні! 

- Прошу групу вишикуватися в коло! Кожен чує завдання, аналізує його і 

намагається вирішити, що йому особисто належить зробити, щоб у підсумку 

група максимально швидко і точно встала в коло. 

Дуже добре! Ви звернули увагу, що в деяких прямо руки свербіли: так 

хотілося ким-небудь покерувати. Чимала частина з вас стояла в повній 

розгубленості, не знаючи, що робити і з чого почати. Продовжимо тренувати 

особисту відповідальність. Вишикуйтеся, будь ласка: 

• в колону по зростанню; 

• у два кола; 

• у трикутник; 

• у шеренгу, у якій всі учасники розташовані за кольором волосся: від 

найсвітліших на одному краю до найтемніших на іншому; 

• у живі скульптури ("Зірка", "Медуза", "Черепаха" ...). 

Завершення: обговорення гри. 

- Хто з вас лідер по натурі? 

- Чи легко було відмовитися від керівного стилю поведінки? 

- Що ви відчували? Чи заспокоїв вас очевидний успіх групи в спробах 

самоорганізації? Тепер ви сподіваєтеся на товаришів, чи не так? Не забудьте, що 

і кожен з вас вніс лепту в загальну перемогу! 

- Які були відчуття людей, які звикли бути веденими? Чи важко залишитися 

раптом без чиїхось оцінок, порад, указівок? 

- Як ви розуміли, чи вірні ваші дії чи помилкові? Чи сподобалося 

відповідати за себе і самостійно приймати рішення? 

6. Рефлексія. 
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Вправа "Похід у внутрішній світ".  

Кожному учаснику пропонується намалювати те, що він відчуває за 

підсумками сьогоднішнього тренінгу. Час на роботу - 10 хвилин. Потім малюнки 

викладають в коло, і бажаючим пропонується озвучити те, що вони відчувають, 

які думки вирують в них по закінченню тренінгу.  

Психолог дякує всім за роботу. 

 

ЗАНЯТТЯ 2.  

Мета: розкриття творчого потенціалу кожного учасника, розвиток 

уміння взаємодіяти у групі та брати участь у колективній справі.  

Хід заняття 

1. Вступне слово психолога. Оголошення теми та мети тренінгу. 

2. Вправа "Ім'я і його історія" (10 хвилин) .  

Представлення учасників групи, розповідь про історію свого імені.  

3. Вправа "Очікування" (5 хвилин). 

Озвучування наявного досвіду участі в тренінгу. Учасники по черзі 

висловлюють свої очікування від тренінгу.  

4. Вправа "Правила тренінгу" (5 хвилин). 

Учасники по черзі пропонують правила, яким будуть підкорятися під час 

тренінгу. Правила записуються на дошці.  

5. Інформаційне повідомлення “Що таке спілкування?” (15 хвилин). 

Спілкування - специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми як 

членами суспільства; у спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей. 

У спілкуванні виділяють три взаємозв'язані сторони: 

- комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією між 

людьми; 

- інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між людьми; 

- перцептивна сторона спілкування (включає процес сприйняття один 

одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі 

взаєморозуміння). 
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Пропонується обговорити питання: Що таке спілкування? Яку людину 

ми називаємо товариською? 

Підбиваючи підсумки обговорення, пропонується відзначити, що 

спілкування - це встановлення і розвиток контактів між людьми. Воно може 

відбуватися у різних формах, з яких значно виділяються три. 

Анонімне спілкування - це взаємодія між незнайомими людьми або ж не 

пов'язаними особистими відносинами людьми. Це можуть бути тимчасові зв'язки 

між суб'єктами, у яких вони виступають як громадяни, жителі одного 

мікрорайону, пасажири транспорту, глядачі одного залу. Вони зустрічаються, 

вступають у контакт один з одним і розходяться. Партнери по спілкуванню 

залишаються анонімними. 

Функціонально-рольове спілкування передбачає зв'язки між його 

учасниками, які виконують певні соціальні ролі на тимчасових відрізках різної 

діяльності. Партнерів у цьому спілкуванні пов'язують взаємні обов'язки по 

відношенню один до одного: лікар - хворий, керівник - підлеглий, лектор - 

слухач, педагог - учень. В основному функціонально-рольове спілкування 

обумовлено посадовими позиціями його учасників. Так на виробництві майстер 

виконує розпорядження начальника цеху і виконує соціальну роль підлеглого, а, 

повернувшись додому, у відносинах ―батько - діти‖ він же займає провідну 

позицію. 

Неформальне спілкування являє собою різноманітні особистісні контакти за 

межами офіційних відносин. Це, наприклад, спілкування між друзями. Його 

особливістю є вибірковість щодо партнера. 

Спілкування виступає в трьох іпостасях. По-перше, воно має комунікативну 

функцію. Входячи в контакти один з одним, люди передають інформацію не 

тільки за допомогою мови (вербальне спілкування), але і за допомогою міміки і 

жестів (невербальне спілкування). По-друге, спілкування виступає як взаємодія 

(інтеракація), у якій партнери можуть обмінюватися діями і вчинками, не 

вимовляючи жодного слова: так обмінюються грошовими знаками продавець і 

покупець при сформованих у суспільстві товарно-грошових відносинах; або 
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взаємодіють танцівники балету і члени спортивних команд. По-третє, 

спілкування неодмінно пов'язане із взаємним сприйняттям партнерів 

(перцепція). Для тих хто спілкуються, важливо, чи сприймає партнер іншого, як 

вартого довіри,  або ж один з них заздалегідь припускає, що протилежна сторона 

залишиться байдужою до повідомлення.  

6. Розподіл на команди по 4-5 чоловік за допомогою кольорових бейджів, 

що учасники отримали на початку тренінгу.    

7. Вправа "Co-творчість" 

Цілі: 

• сприяти мобілізації уваги і творчої фантазії учасників у ході вирішення 

групового завдання; 

• інтегрувати групу за рахунок усвідомлення колективної відповідальності та 

включення в спільну командну діяльність. 

Ресурси: дошка/фліп-чарт і маркери; однаковий набір для кожної команди: клей, 

шматки картону й кольорового паперу, дріт, 2-3 шматка пластиліну різних 

кольорів, ножиці, 2 повітряні кульки, коробка сірників, 5 трубочок для 

коктейлю. 

Час: 30 хвилин. 

Хід гри 

Кожна команда всідається за стіл, на якому розкладені необхідні матеріали. 

Тренер оголошує завдання: за 20 хвилин група повинна представити товаришам 

з інших груп плід своєї колективної творчості. Що за твір буде виставлено на 

вернісажі - вирішувати групі. Важливо лише, щоб у цьому творчому акті брала 

участь уся команда, рішення приймалося колегіально і в роботі були використані 

всі викладені на стіл матеріали! Дати назву отриманого добутку - додаткова 

завдання, що постає перед колективом творців. 

За 20 хвилин всі групи  по черзі презентують свої вироби іншим учасникам 

тренінгу. Інші учасники оцінюють творчість товаришів. 

Завершення 

- Які роботи представляють, на ваш погляд, найбільший інтерес? 
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- Що ви думаєте з приводу назв творів колективної творчості? 

- Як відбувалася групова робота? (Обговорення ролей, взятих на себе або 

нав'язаних групою. Стиль роботи лідера і групи. Механізм прийняття 

колективного рішення. Розподіл ролей на етапі реальної роботи по створенню 

моделі). 

- У чому, на ваш погляд, це завдання виявило "плюси" і "мінуси" 

колегіального рішення і спільної творчості? Наведіть конкретні приклади і 

запишіть їх у два стовпчики на дошці. 

Обговоріть представлені на дошці результати. 

8. Вправа “ Коло впевненості”. 

Мета: сприяння почуттю впевненості в собі. 

Час: 5 хвилин. 

Психолог: Уявіть собі невидиме коло на підлозі, приблизно в півметра від 

себе, діаметром близько 60 см. Зайдіть у коло, закрийте очі і згадайте 

прекрасний час, коли ви були ―на гребені успіху‖. У тій ситуації максимально 

проявилися всі ваші здібності. Усе було добре, удача супроводжувала вас. Якщо 

важко згадати свою історію, ви можете скористатися історією героя кінофільму 

або легенди, яким захоплюєтеся. Дивовижна здатність нашого мозку - це те, що 

для нього немає різниці між реальною історією і уявного. Сміливо фантазуйте, 

бо ніхто не буде знати про це. 

9. Вправа “Свічка” (5 хвилин). 

Учасники встають у коло і передають один одному запалену свічку,  при 

цьому відповідаючи на наступні питання: ―Що нового ви дізналися? Що 

запам'яталося на уроці найбільше? Які почуття викликали ці події?‖. 

 

ЗАНЯТТЯ 3.  

Мета: формування навичок вмілої самопрезентації та навичок  

впевненої поведінки, формування позитивної  "Я-концепції". 

Хід заняття 

1. Вступне слово психолога. Оголошення теми та мети тренінгу.  
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Тренер. Тема нашого сьогоднішнього заняття - ―Лідерство‖. Сьогодні ми з вами 

спробуємо відповісти на питання: ―Хто такий лідер? Якими якостями він 

повинен володіти?‖ У вас буде можливість проявити лідерські якості, 

потренуватися у вмінні переконувати (навички, необхідні кожному лідеру). 

2. Вправа "Знайомство".  

Час: 15 хвилин. 

Інструкція: "Перед вами розташовані різнокольорові аркуші картону, 

маркери й ножиці. Подумайте, як би ви хотіли, щоб вас називали протягом 

усього тренінгу. Можливо, це буде ваше справжнє ім'я, яким вас називають 

друзі,  або улюблене прізвисько. Можна використовувати вигадані імена, які вам 

подобаються. Це ім'я буде діяти протягом усього тренінгу, і саме так до вас 

будуть звертатися оточуючі. Виберіть картон вподобаного вам кольору, виріжте 

картку будь-якої форми. Це може бути що завгодно, наприклад, хмара, ромб, 

коло або щось іще. Напишіть на ній вибране ім'я. Потім прикріпіть картку на 

одяг за допомогою шпильки, так, щоб усім було видно. 

Учасники по черзі презентують себе за допомогою обраного імені.  

 

3. Озвучування тренером правил роботи в групі (5 хвилин).  

Обговорення правил і прийняття їх на час тренінгу. 

4. Вправа "Сходинки моїх ролей".  

Час: 10 хвилин. 

Тренер пропонує кожному учаснику тренінгу простежити, ким він є, які 

ролі "відіграє" в житті. Для цього слід подивитися на список-підказку, вибрати 

відповідні ролі та визначити для самого себе, у яких з них йому найбільш 

комфортно, а які викликають сум'яття, відчуття дискомфорту.  

Список підказка: людина, чоловік, жінка, дочка, син, учень, учениця, друг, 

подруга, приятель, друг, племінник, племінниця, коханий, кохана, лідер-тиран, 

жертва, спостерігач, перехожий... 

Потім учасники презентують свої найбільш комфортні ролі.  

Рефлексія на вправу.  
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5. Вправа “Лідер - це” 

Час: 40 хвилин. 

Усім гравцям надаються різноманітні канцелярські матеріали, газети, 

журнали, рекламні проспекти. Протягом 30 хвилин вони готують в невеликих 

групах певний колаж з використанням газетних заголовків, фотографій, 

малюнків від руки або знайдених у рекламних виданнях, журналах, газетах. Тема 

роботи - ―Я-лідер!‖. Так усім учасникам необхідно спробувати у візуальній 

формі представити якості, які характеризують лідера, розповісти про свої 

організаторські здібності. Поки група працює, у кімнаті фоном звучить 

енергійна, ритмічна музика, яка створює робочий настрій, підтримує творчий 

настрій учасників. 

Обговорення. На завершення на аркушу ватмані записуємо набір лідерських 

якостей. Отже, ―Лідер-це...‖. Потім отримані якості вирізаємо і скотчем 

прикріплюємо до людини, яка не вважає себе лідером, але хотіла би розвинути в 

собі лідерські якості. 

6. Рефлексія. 

Час: 5 хвилин. 

Що сподобалося, що не сподобалося? Що нового дізналися й отримали від 

цього тренінгу? 

7. Ритуал прощання. 

Час: 5 хвилин. 

Кожен підліток придумує подарунок, який хотілося б презентувати людині, 

що сидить поруч. 

Головна умова полягає в тому, що подарунок повинен якомога краще 

підходити даній людині, приносити їй радість. Розповідаючи про подарунок, 

кожен пояснює, чому саме це було обрано. Учасник, якому це ―подарували‖, 

висловлює свою думку, чи дійсно він радий від того. 
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ЗАНЯТТЯ 4.  

Мета: набуття учнями навичок лідерської поведінки через колективну 

діяльність. 

Хід заняття 

1. Вступне слово психолога. Оголошення теми та мети тренінгу.  

2. Знайомство "Ім'я +". 

Усі учасники сидять колом. Передають один одному іграшку. Той у кого 

вона в руках, називає своє ім'я і прикметник на першу букву свого імені, який би 

його характеризував.  

Існує безліч варіантів того, що можна називати замість прикметника, 

наприклад: улюблена квітка, страва, урок, фільм, тощо. Ця вправа дає 

можливість познайомитися і провести первинну діагностику.  

3. Прийняття правил групи (5 хвилин).  

Обговорення правил і прийняття їх на час тренінгу. 

4. Інформаційний блок. Введення понять (10 хвилин). 

Перш ніж приступити до ігор та вправ, давайте розберемо кілька понять, які 

допоможуть нам долати труднощі в спілкуванні і допоможуть найбільш 

продуктивно взаємодіяти один з одним. 

Знак уваги - вислів або дія, звернене до людини і покликане поліпшити його 

самопочуття і викликати радість. 

Комплімент - знак уваги, виражений у вербальній формі, тобто за 

допомогою слів, без урахування ситуації, у якій людина знаходиться в даний 

момент. 

Похвала - оціночне судження, у якому людину порівнюють з іншими, 

причому це порівняння на його користь. 

Підтримка - знак уваги, наданий людині в ситуації, коли вона об'єктивно 

неуспішна, він зроблений у формі прямого мовленнєвого висловлювання і 

стосується тієї області, у якій на даний момент виникають труднощі. Підтримка 

виключає порівняння з ким-небудь, крім себе. 

Емпатія - здатність переживати разом із партнером по спілкуванню подібні 
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відчуття. 

5. Вправа "Комплімент".  

 Мета: показати ефект застосування посмішки і компліменту, учити говорити 

людям приємне.  

 Час: 5-10 хвилин. 

Потрібно просто посміхнутися і сказати щось приємне своєму сусідові праворуч.  

 Обговорення вправи:    

 Чи сподобалося вам чути приємні слова про себе?  

 Які почуття у вас це викликало?  

 6. Вправа «Снігова куля». Якості лідера.  

 Мета: визначити лідерські якості, необхідні для досягнення успіху.  

 Обладнання: м'яч.  

 Час: 5-10 хвилин. 

Тренер кидає «сніжку» (м'яч) одному з учасників групи, назвавши одну з якостей 

лідера. Той що зловив, називає ще одну якість і кидає «сніжку» іншому ...    

7. Вправа "Друкарська машинка" 

Мета: 

• в ігровій формі підкреслити важливість кожного гравця у розв’язанні 

групового завдання; 

• закріпити навички спільного рішення групової задачі; 

• розвинути концентрацію уваги учасників тренінгу. 

Ресурси: дошка і крейда або фліп-чарт з фломастерами для запису тексту вправи. 

Час: 15-20 хвилин. 

Хід вправи 

Цю вправу краще за все проводити з групою гравців у 8-14 чоловік. Якщо 

група велика, то утворимо підгрупи. На дошці/фліп-чарті записується текст: 

- Не засмучуйся про те, що ніхто не знає тебе, а прагни бути тим, кого 

можуть знати (Конфуцій). 

- Той, хто, звертаючись до старого, здатен відкривати нове, гідний бути 

вчителем (Конфуцій). 
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- Людина - все одно що цегла: обпалюючись, вона стає твердою (Бернард 

Шоу). 

Хто хоче прочитати записані на дошці афоризми? Ми можемо з легкістю 

прочитати написане. Можемо також обговорити глибину думки, подумати, як 

кожен з афоризмів співвідноситься з нашою особистою життєвою практикою. 

Завдання ускладниться тоді, коли читання кожного тексту стане завданням 

колективну. Це означає, що зараз кожен гравець отримає лише по одному слову з 

тексту. Я попрошу вас після цього вимовити афоризм цілком, домігшись логічно 

правильного і емоційно наповненого звучання. 

Отже, першому гравцеві - перше слово "не", другого - "журися", третій - 

"про", четвертого - "те" тощо. Так розподіляємо текст першого уривка, 

розділивши його на сегменти. Якщо гравців не вистачає, то даємо деяким по 

кілька слів. 

Приступаємо до самого вправи. Читаючи слово, гравець ніби «вдруковує» 

його в загальний текст і свідомість учасників групи. 

З перших же спроб вимовити текст як єдине логічне й емоційно забарвлене 

ціле група зіткнеться з проблемою: щоразу гравець буде ставити після свого 

слова інтонаційну точку, ніби завершуючи своїм словомдумку. Різнобій сили 

голосу, емоцій також буде заважати цілісному сприйняттю афоризму. 

Домагаємося таким чином єдиного звукового, логічного та емоційного звучання, 

поки не досягаємо цілісної осмисленої й ритмічної передачі тексту. Після цього 

переходимо до наступного афоризму. 

Завершення 

- Чим, на ваш погляд, корисно це вправа майбутнім лідерам? 

Після розбору ходу гри пропонує знову повернутися до трьох афоризмів, щоб 

обговорити їх зміст. 

8. Вправа "Груповий портрет" 

Мета: 

• запропонувати членам групи дати й отримати зворотний зв'язок, необхідний 

для ефективного й довірливого співробітництва; 
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• розвинути лідерські якості, уміння аналізувати інформацію про процеси, що 

відбуваються в групі; 

• перевірити рівень відкритості учасників тренінгу і ступінь їх особистої 

співвіднесеності з групою. 

Ресурси: не потрібні, але в ідеалі - відеокамера або фотоапарат, які дозволять 

зафіксувати на плівку груповий портрет. 

Час: 20 хвилин. 

Хід гри 

Ця методика, що носить назву "соціальний атом", дозволяє візуально 

відобразити ступінь контактів між членами того або іншого формального чи 

неформального об'єднання. Для цього той, хто готовий бути ведучим, розставляє 

учасників у невну групову фотографію, у яких дистанція між людьми - це 

метафоричне відображення взаємотяжіння/відштовхування між ними. 

Однак справа не закінчується відображенням внутрішньої будови" команди. 

Ведучому необхідно надати гравцям ті пози і вирази облич, які, на його думку, 

характерні для них у період групового взаємодії. 

Завдання це зовсім не просте. Вона вимагає і здібностей до аналізу, і 

великого творчого потенціалу, і певної особистої сміливості. Зазначу, не всім 

товаришам по групі може бути по душі відведене для них місце або 

запропонована провідним поза, вираз обличчя. 

Коли група вибудувана в бажану композицію, провідний приєднується до 

неї, займаючи своє місце, приймаючи відповідну його поданням позу та вираз 

обличчя. 

Добре, якщо є можливість зробити групову фотографію, не забувши 

зазначити, хто працював над груповим портретом. Такий документ стане в 

нагоді і тренеру, і групі, якщо він збережеться в архіві. 

Завершення: обговорення гри. 

З'ясовуємо в членів групи їх відношення до того, як вони і вся група 

виглядають в очах товаришів. Наскільки об'єктивно це думка? Кому вдалося, на 

їхню думку, максимально передати процеси, що відбуваються в групі? 
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9. Вправа "Задоволеність роботою групи". 

Час: 10 хвилин.  

Тренер кладе в центрі кімнати книгу і пропонує учасникам стати так 

близько до неї, наскільки вони задоволені роботою в групі. Ті, хто дуже 

задоволений роботою, стають  впритул до книги, хто не задоволений - біля стіни. 

Усі інші займають будь-яке місце між цими двома позиціями. Коли відстані 

будуть визначені, кожен розповідає про своє місце і як він ставиться до позиції 

інших учасників групи. 

Рефлексія заняття та тренінгу. 

 

ЗАНЯТТЯ 5.  

Мета: навчитися встановлювати емоційний контакт з оточуючими, 

відчувати один одного, поважати індивідуальні особливості кожного. 

Хід заняття 

1. Вступне слово психолога. Оголошення теми та мети тренінгу.  

2. Вправа “Візьми серветок”. 

Час:  5 хвилин.  

Мета: виявлення уявлень слухачів про себе. 

Обладнання: упаковка серветок. 

Тренер передає по колу упаковку паперових серветок зі словами: ―На 

випадок, якщо потрібно, візьміть, будь ласка, собі трохи серветок‖. 

Після того, як усі учасники взяли серветки, тренер просить кожного 

представитися і повідомити про себе стільки фактів, скільки серветок він взяв.  

3. Вправа “Вузол” 

Час:  10 хвилин.  

Обладнання: довга мотузка. 

Кожен з групи тримається за мотузку. Завдання :  зав'язати мотузку у вузол. 

Відпускати руки не можна -  лише переміщати вздовж мотузки (якщо хтось 

відпускає руки, вправа починається спочатку). 

4. Вправа “Спільний рахунок” 
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Час:  10-15 хвилин.  

Завдання дуже просте: потрібно всього лише дорахувати до дванадцяти (за 

кількістю учасників). Хитрість полягає в тому, що рахувати треба колективно: 

хтось каже ―один‖, інший - ―два‖ тощо, домовлятися про порядок рахунку не 

можна. Якщо чергове число вимовляють одночасно дві людини, рахунок 

починається спочатку. У найпростішому варіанті вправа виконується з 

закритими очима, у більш складному - із закритими. Розмовляти по ходу 

виконання вправи забороняється. Ведучий фіксує, до скількох вдалося довести 

рахунок у кожну із спроб. Це вправа проходить цікавіше, коли учасники 

розташовуються не по колу, а врозтіч. Якщо учасники самі встановлять певний 

порядок виголошення чисел (по колу, через одного, за алфавітом тощо), слід 

схвалити їх за винахідливість. 

5. Колаж бажань    

Час:  15 хвилин.  

 Мета: навчити виділяти свої першочергові цілі і бажання, аналізувати 

свої можливості, виховувати впевненість у власних силах.  

 Обладнання: фото, папір формату А3 (А4), маркери, фломастери, вирізки з 

журналів.  

 У цього світу є чарівне властивість: якщо людина проголошує свої 

справжні бажання, інші відчувають приплив енергії та із задоволенням 

допомагають йому. Тож поділімося своїми бажаннями, створивши «Колаж 

бажань».  

 У центрі помістіть своє фото, а навколо себе в довільному порядку 

«бажання» (малюнки).  

 З часом ви можете доповнювати свій Колаж. Рекомендую помістити його вдома, 

неодмінно на видному місці.  

6. Діагностика «Наш улюблений колір».  

Час:  15 хвилин.  

Мета: показати учасникам групи співвіднесеність  улюбленого кольору 

людини та  її психологічного настрою, характеру ( самодіагностика учасників).  
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 Обладнання: шматочки кольорового паперу різної форми, листівки.  

 Чи замислюємося ми хоча б на мить про те, чому ми віддаємо перевагу тим 

чи іншим кольорам, в одязі якої колірної гами ми відчуваємо себе добре? 

Напевно, кожен з нас відповість "ні, майже ніколи не замислювався". Адже 

виявляється, за улюбленими кольорами людини можна досить багато дізнатися 

про його характер.  

 Тренер пропонує обрати шматочок кольорового паперу вподобаного 

кольору, потім надає розшифровку:    

 Чорний    

 У чорного кольору на рідкість багато прихильників. Людина, що вибирає його, завжди 

готова до боротьби, вона сповнена вогню і пристрасті. Почуття "чорного" поглинають його 

цілком, деколи зашкалюють. Це колір бунту, стихії, але не добровільне почуття, а навіяне 

обставинами або іншими людьми. На жаль, любитель чорного не завжди може правильно 

оцінити ситуацію, від чого програє і дуже сильно страждає. Привертає увагу, прагне бути 

першим у спілкуванні. Незалежно від мети, він завжди йде напролом, не зупиняючись. У 

відносинах з ним ти обов'язково зіткнешся з некерованими емоціями, а ще його раз у раз буде 

тягнути на розбірки.  

 Сірий    

 Любитель сірого вміє вирішувати найскладніші проблеми. Розбирається в точних науках і 

техніці. Темно-сірий колір очищає. Він з'являється в наших снах, коли долається хвороба, 

вирішуються любовні проблеми. "Темно-сірий" любить порядок, кожна річ у нього знає своє 

місце як в будинку, так і в думках. Нехай іноді він здається нуднуватим, але зате в складній 

ситуації він завжди допоможе! Це творча особистість і може досягти значних висот у 

багатьох галузях. Найбільше він побоюється проблем, ненавидить їх і намагається уникнути 

під будь-яким приводом.  

 Коричневий    

 У шанувальника коричневого урівноважений характер. Він ґрунтовний і намагається 

здійснювати тільки обдумані вчинки. Воліє не галасливу компанію, а самотність і тишу. Таку 

людину відрізняють суворість у відносинах, стійкість по життю  й ощадливість. Він любить 

владу і прагне до неї. Для нього найголовніше - міцно і твердо стояти на землі. Такий рідко 

виробляє блискуче враження на оточуючих, але у складну хвилину на нього можна 

покластися. "Коричневий" активний у любові і присвячує їй багато часу. Іноді йому ніяк не 

завадить контролювати себе (хоча б для того, щоб зовсім не втратити голову). Ще він 

схильний поміркувати над проблемами світу, і, якщо вже ставить перед собою мету, буде 
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досягати її будь-що!  

 Зелений    

 Шанувальник темно-зеленого упертий і наполегливий. А в поєднанні із золотом - це колір 

процвітаючих бізнесменів! "Зелений" намагається забезпечити собі матеріальну стійкість у 

житті. Така людина потайлива і наполеглива, пригнічує енергію інших. Її смак і тонка 

натура дозволяють досягти як духовного, так і матеріального багатства (за щасливого збігу 

обставин - але їх, у випадку з любителями "зелені", чекати роками не доводиться!) Така 

людина викликає у близьких відчуття безпеки і захищеності. Приватне життя має для нього 

велике значення, і під час невдач він дуже збентежений. Це людина здатна подолати будь-які 

труднощі, але вплинути на його думку можна тільки за допомогою королівського терпіння 

та дипломатії.  

 Червоний    

 Однозначно: людина, що захоплюються червоним кольором,  пристрасна. Вона обожнює 

бути лідером. І це їй може чудово вдаватися, якщо тільки її не захлеснуть непотрібні емоції 

або він не впаде в круті амбіції. Вона рідко страждає від докорів сумління. Вона буде тільки 

дратуватися, а зовсім не каятися у своїх помилках! Ще вона любить життя і найчастіше 

прагне здійснення бажань. Червоний - це колір невгамовної пристрасті. Заняття "червоних", 

їх хобі, можуть бути будь-якими, але обов'язково пов'язані з ризиком - від полювання до 

автогонок. При цьому інтереси нерідко бувають протилежними.  

 Фіолетовий    

 Хто любить фіолетовий колір - людина незвичайна. Вона прагне до свободи і незалежності, 

обожнює сюрпризи і зигзаги. Вона може здатися "сплячою", але в душі прагне до польоту, 

мріє про крила, щоб злетіти якомога вище. Любить інтелектуальне спілкування, і, між 

іншим, їй часто цього не вистачає! "Фіолетовий" володіє таким інтелектом, що може іноді 

викликати у звичайних людей почуття напруженості. Вона відчуває схильність до всього 

таємничого, незрозумілого і намагається знайти розгадку цього. Така людина любить шалену 

швидкість і не боїться небезпеки.  

 Рожевий    

 Людина, яка віддає перевагу рожевому кольору, усе життя перебуває у світі мрій й в 

очікуванні чудес. Мріє про піднесену любов, вона ніжна і розслаблена. Є страшним 

противником раю в курені, бо обожнює комфорт і затишок. Нерідко "рожеві окуляри" 

замінюють їй дійсність, тому спокій – це  її друге "я". А ось побачення з суворою (якщо в 

якийсь момент вона така) дійсністю може надовго вибити її з колії. Буває, що "рожевий" 

частенько підводить оточуючих, оскільки переоцінює свої сили. Зате після неприємностей і 

життєвих бур вона майже миттєво заспокоюється. Така людина часто обіцяє набагато 
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більше, ніж може виконати, але його плани - це найчастіше ілюзії.  

 Жовтий    

 Шанувальник жовтого кольору - це людина сильної волі і духу, це, по суті, лев, що вміє 

концентрувати силу і волю і направляти їх туди, де вони найбільш ефективні. Вона може 

процвітати і в науці, і перед відеокамерою. Ця людина вміє багато працювати, але може і 

класно відпочивати, як одна, так і з коханою людиною. "Жовтий" - людина відкрита, його 

життя повне яскравих миттєвостей. Вона розумна, чутлива, і всім своїм єством 

налаштована на щастя. Натура вона щедра, і навколишні прекрасно це знають і дуже до нєї 

тягнуться. До того ж, така людина вміє розпізнавати пристрасті навколишнього світу і 

ділитися цим рідкісним досвідом з іншими. Разом з тим цієї палкої натурі властиві терпіння і 

наполегливість. Часто "жовті" викликають цілком зрозумілу заздрість.  

 Синій    

 Якщо людина любить цей колір - колір чистого неба або південного моря - то вона обожнює 

подорожувати і розширювати свій кругозір.. Це колір артистів, причому необов'язково за 

професією. Такі люди люблять життя, люблять грати в ньому гарні ролі, обожнюють успіх, 

і, як правило, легко його досягають. Якщо робота їм до душі, досягають у ній великих успіхів. 

Така людина не виносить самоти і глибоко страждає, якщо навколо неї утворюється 

порожнеча. Від природи така людина товариська, уміє багато давати, але натомість хоче 

отримувати стільки ж.  

 Ви можете не змушувати оточуючих обирати колір, що їм подобається, 

варто лише поспостерігати за кольоровою гамою одягу людей, що вас цікавлять, 

і ви дізнаєтеся про них багато цікавого.  

 Ще слід пам'ятати, що кожен колір прекрасний, незалежно від того, 

подобається він вам чи ні, а людина, яка вибрала його, чудова. Ми повинні 

поважати думку інших і не показувати свою неприязнь оточуючим.  

7. Вправа “Злива” 

Час: 10 хвилин. 

Усі сидять у колі. Ведучий просить всіх закрити очі і зберігати тишу, 

налаштовуючись, таким чином, на сприйняття звуків. Через деякий час ведучий 

починає потирати долоні (шум наближається дощу), потім до нього 

приєднуються наступний учасник тощо, проти годинникової стрілки, поки 

останній учасник (лівий сусід ведучого) не підхопить цей рух. Потім ведучий 
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запускає наступні рух - клацання пальцями однієї руки (перші великі краплі). 

Поступово цей рух виконують всі учасники. Таким чином, будуть запущені 

наступні руху: 

- потирання долонь (шум наближення зливи); 

- клацання пальців однієї руки; 

- клацання пальців двох рук; 

- хлопки в долоні; 

- удари по грудях; 

- хлопки по одному коліну; 

- удари по двох колінах; 

Не перестаючи плескати, спочатку топати однією ногою, потім двома 

ногами. 

Так поступово створюється шум сильної зливи. 

Через якийсь час ведучий починає запускати руху в зворотному порядку - 

дощ поступово затихає і видаляється. Після того, як останній учасник перестане 

потирати долоні, кілька секунд усі сидять в тиші, поки ведучий не попросить 

відкрити очі. Ну, як? Ви почули шум тропічної зливи. 

Правила: 

Починай виконувати рухи тільки після твого сусіда зліва. 

Продовжуй виконувати старий рух, поки не візьмешся до нового. 

8. Рефлексія 

Час: 5-10 хвилин. 

Висловіть, будь ласка, вашу думку про тренінг, про своє самопочуття, 

задоволення своєю роботою в групі і власні побажання. 
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ЗАНЯТТЯ 6.  

Мета: створення умов для розкриття лідерського потенціалу учнів; 

оволодіння учнями активного стилю спілкування; 

розвиток комунікативних навичок. 

Хід заняття 

 (На вході всі учасники тренінгу обирають бейдж певного кольору та підписують 

його своїм ім’ям). 

1. Вступна частина. Оголошення теми тренінгу (2 хв.) 

 Добрий день, шановні учасники! Я рада бачити тут всіх присутніх. 

Пропоную розпочати нашу роботу. Тема нашого заняття «Спілкуємось та 

взаємодіємо». Це означає, що сьогодні ми з вами будемо удосконалювати свої 

навички спілкування, вчитися домовлятися один з одним, проявляти емпатію, 

тобто доброзичливе ставлення до співрозмовника, ну, і, звичайно, вчитися 

працювати в групі. 

2.  Вправа "Знайомство" (5 хв.). 

Ми всі сидимо в колі, тому що так легше бачити один одного й 

обговорювати важливі питання. А тепер пропоную кожному представитися, 

назвати ім'я, яким ми будемо вас називати, а також визначити найяскравішу рису 

характеру, яку ви маєте, або хотіли б мати. 

3. Прийняття правил групи (5 хв.). 

Для продуктивної спільної діяльність нам необхідно дотримуватися певних 

правил, тому я пропоную вам прийняти і враховувати  надалі: 

1 . Дотримуватися регламенту . 

2 . Слухати і чути (один говорить - інші слухають ) . 

3 . Бути позитивним. 

4 . Бути активним. 

5 . Бути ввічливим. 

6 . Не критикувати: кожен має право на свою думку. 

7 . Звертатися за  іменем. 

8 . Говорити українською – модно! 



27 

 

4. Вправа «Очікування» (5 хв.). 

Мета: з’ясувати ступінь настрою групи і кожного окремого учасника на 

роботу в тренінгу.  

Інструкція: «Зараз кожен по колу відповість на питання: 

З яким настроєм я прийшов на тренінг? Що я очікую від заняття?»  

5. Розігрів.Вправа“Карусель” (5 хв.). 

Мета: налаштувати учасників на роботу, зняти напругу. 

Велика група ділиться на дві підгрупи і встає за принципом"коло в колі", 

обличчям один до одного. Дається завдання: одне коло стоїть на місці, інше йде 

за годинниковою стрілкою. Наприклад: посміхнутися кожному очима, сказати 

комплімент або щось приємне. Потім під музику продовжувати.  

6. Основна  частина.  Актуалізація проблеми тренінгу (5 хв.).  

Людина, яка хотіла вести за собою людей 

(ділова притча від Владислава Дінаполі) 

Жив одного разу чоловік , який хотів вести за собою людей. У нього були 

хороші ідеї про те, як допомогти багатьом, але люди не йшли за ним, тому що 

люди йдуть не за тим, у кого хороші ідеї. 

Тоді ця людина стала доглядати за собою , і став він найкрасивішим. Але 

люди знову не слідували за ним, тому що люди йдуть не за найкрасивішими. 

Він став багато читати, і став найбільш розумним. І знову люди не 

бажали за ним іти, тому що люди йдуть не за найрозумнішими. 

Людина вирішила багато говорити і виступати, але за ним ніхто так і не 

йшов, адже люди йдуть не за тим, хто багато говорить. 

Він став багатим і знаменитим,  але результат залишався незмінним, 

тому що  люди йдуть не за найбагатшим і знаменитим. 

Людина навчилася виступати як актор, став надзвичайно яскравим і 

цікавим. І знову ніхто не поспішав до нього приєднатися . Люди хочуть йти не 

за найяскравішим і цікавим. Вони лише сиділи навколо нього, дивилися і слухали, 

але супроводжувати його ніхто навіть не намагався. 

І одного разу цій людині все набридло. Він вирішив просто піти по своїх 
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справах. І люди пішли за ним, тому що люди йдуть за тим, хто йде! 

7. Інформаційний блок  (5 хв.). 

Здатність людини бути лідером багато в чому залежить від розвиненості у 

нього організаторських і комунікативних якостей. Якими характерологическими 

якостями особистості повинен володіти справжній лідер? (Відповіді учнів 

записуються на дошці). 

У психології прийнято розрізняти наступні  типи лідерів: 

Емоційний лідер - уміє вибудовує доброзичливі відносини з різними 

людьми в колективі. 

Лідер-критик - уміє критично проаналізувати проект або ситуацію, 

виділивши їх слабкі й сильні сторони. 

Лідер-інтелектуал - уміє продукувати різні позитивні ідеї. 

Лідер-організатор - уміє планувати виконання роботи і розподіляти 

обов'язки між учасниками. 

Лідер-виконавець - уміє чітко і у визначений термін виконати покладені на 

нього обов'язки. 

Запитання учасникам: Як ви вважаєте, у яких видах діяльності найбільш 

ефективно можуть проявити себе представлені типи лідерів?  

8. Набуття практичних навичок. Розподіл на групи.  Учні діляться на 

групи  за кольором беджів: «Листочки», «Квіточки», «Ягідки». 

9.Вправа "Копія"(10 хв.). 

Мета: поліпшення якості спілкування в групі. Тренування уважності, уміння 

слухати й тренувати точність передачі послань. 

У цій вправі комунікація одностороння. Імовірність помилки дуже велика, 

оскільки слухачі не можуть перепитувати мовця. 

1 . Група сидить півколом. Кожен бере собі олівець і папір. 

2. Запропонуйте будь-якому охочому взяти на себе важку роль - комунікатора. 

Комунікатор сідає навпроти решти групи й отримує матеріал до цієї  вправі 

(додаток 1). Його завдання - так описати картину з аркуша, щоб решта учасників 

могли намалювати її на своїх аркушах ідентично зразку. Кожен працює тільки для 
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себе, перепитувати комунікатора заборонено. Якщо в комунікатора склалося 

враження, що він надав достатньо інформації, він просто говорить про те, що 

закінчив. 

Інструкція для комунікатора: «Опишіть знаки словами з такою точністю, щоб 

слухачі могли намалювати картину, не споглядаючи на неї». 

3 . Учасникам показується оригінал, щоб вони змогли порівняти з ним свій твір. 

Звертається увага на те, що всім давалася однакова інформація, але картини все 

одно різняться. Як можна це пояснити? 

4 . Під час підведення підсумків учасники можуть поскаржитися на те, що 

комунікатор дав їм недостатньо інформації. У цей момент добре поговорити про 

одно-і двосторонню комунікацію, про вміння слухати і говорити: 

1 . Що мені сподобалося в манері донесення інформації комунікатора? 

2 . Які були недоліки в його роботі? 

3 . На що потрібно звертати особливу увагу при односторонній комунікації? 

4 . Чи знаю я людей , які схильні до такого роду комунікації? 

5 . Як би я оцінив самого себе в цьому відношенні? 

6 . У чому перевага двосторонньої комунікації? 

7 . Які спостереження я зробив у цьому процесі? 

8 . У кого вийшла найточніша картина? Як йому це вдалося? 

Коментарі: Прослідкуйте за тим, щоб групи не дуже звинувачувала 

комунікатора, якщо в нього щось не вийшло. Спробуйте зробити акцент на 

поліпшення комунікаційних відносин. 
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10. Вправа « Кельтське коло» (20 хв.) 

За легендою стародавніх кельтів всі люди діляться по сторонах світу. 

Люди з Півночі - це люди дії.  Лідери , які роблять справу. Люди , які йдуть до 

мети будь-якими шляхами, не озираючись на кошти, їх мало цікавить 

атмосфера, яка панує навколо. 

Люди з Заходу - це люди розкладів, розрахунків, точності, дисципліни. Їх 

часто звинувачують в бездушності. 

Люди зі Сходу - це люди творчості. Багато ідей, але при цьому вони не 

займаються їх реалізацією. 

Люди з Півдня - забезпечують теплі відносини і комфорт в групі. 

Атмосфера в групі важливіше поставленої мети , руху вперед. 

За легендою Древніх кельтів, для досягнення гармонії в кожній групі , а 

також в кожній людині повинні бути всі сторони світу, хоча якась може і 

переважати. Це і являє собою замкнуте кельтське коло.  

Члени групи об'єднуються в підгрупи (за своєю своїй схильністю). Якщо 

людина вагається, йому пропонують вибрати сторону світла, до якої він відносить 

себе в даний момент. 

Етапи: 

1. 7-10 хвилин на підготовку. 

2. Кожна сторона світла представляє себе, робить рекламу своїх якостей. 

3. Кожна група розповідає негативні сторони інших частин світу і вислуховує 

про свої негативні риси. 

4. Кожна група відповідає на запитання, чому б вона не могла обійтися без 

інших сторін світу. 

5. Група розглядає, як найкращим чином організувати розподіл обов'язків по 

людях відповідних сторін світу для вирішення спільних завдань. Якщо в групі не 

виявляється якийсь сторони світу, то на виступах її роль бере на себе ведучий , а 

увага групи звертається на те , що через таку відсутність у групі виникнуть певні 

проблеми. Наприкінці в групи питається, яка ще сторона світла, крім названої на 

них домінує. 
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11.Вправа «Прямий ефір» (10 хв.) 

Мета: сприяти розвитку творчої фантазії учасників у ході рішення групової 

задачі;інтегрувати групу за рахунок усвідомлення колективної відповідальності і 

включеності в спільну командну діяльність. 

Учасники діляться на групи, кожна з яких отримує завдання: «Уявіть, що вас 

запросили на телебачення для участі в конкурсі рекламних роликів, кожній з 

команд необхідно придумати ролик на тему: «Життя прекрасне!». (На виконання 

завдання дається 5 хвилин, ескіз відеоролика виконується на аркуші ватману). 

Після виконання завдання, команди представляють свої роботи (3 хвилини). 

12. Заключна частина. Одержання зворотного зв’язку.  

Вправа " Масаж" (5 хв.). 

Мета: Розслаблює і навіює приємні думки. 

Учасники стають в коло один за одним. Ведучий задають певний малюнок, 

рух на спині учасника, що стоїть попереду, учасники  ланцюжком передають 

цей рух. Рухи періодично змінюються. 

13. Рефлексія (5 хв.). 

Учасники по колу діляться своєю думкою: що сподобалося, що не сподобалося? 

Що нового дізналися й отримали від цього тренінгу? 

 

ЗАНЯТТЯ 7.  

Мета: знайомство учасників з основними прийомами ефективного 

спілкування, формування умінь і навичок встановлення контакту в 

міжособистісному спілкуванні.  

Хід заняття 

1. Вступ. Відкриття тренінгу. Оголошення теми (7 хв.)    

 Мета: ознайомити учасників з регламентом роботи, метою і завданнями 

тренінгу.  

Доброго дня!  Я рада бачити всіх вас. Якщо ти тут, то вже лідер; ти лідер у 

своєму класі, умієш повести за собою інших, зацікавити своєю неповторність. Це 

чудово, що кожен з вас може запалити інших й підтримувати цей вогонь - вогонь 
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прагнення до добрих справ.  

 Але якщо будеш робити те, що робиш завжди, - втратиш того, що мав! 

Потрібно рухатися вперед, дізнаватися і робити щось нове.  

 Саме для цього ми тут зібралися.  

 2. Знайомство. Взаємна презентація. (30 хв.)    

 Мета: ознайомити учасників, створити довірчу атмосферу, сприяти 

згуртуванню колективу.  

 Інструкція ведучого:    

 - Зараз ми розіб'ємося на пари. Дається 5 хвилин на те, щоб ви розповіли 

один одному про себе якомога детальніше, адже вам доведеться представляти 

свого партнера в групі, тому постарайтеся отримати якомога більше різнобічної 

інформації про свого партнера. Хотілося б, щоб ви відобразили у презентації 

найважливіші питання:    

- чого я чекаю від тренінгу;    

- що я ціную в самому собі;    

- предмет моєї гордості;    

- що я вмію робити найкраще.  

 Після цього організовується робота в парах. Можна надати можливість 

учням самим вибрати собі партнера. Люди інстинктивно вибирають тих людей, 

які мають з ними подібність. Через 5 хв. даються додаткові інструкції:    

 - Презентація відбуватиметься наступним чином: один сидить на стільці, 

інший стає за його спиною, поклавши руки на плечі першому.  

 Той, що стоїть буде говорити від імені того, що сидить, називаючи себе 

ім'ям свого партнера. Робота триває не більше 1 хвилини.  За 1 хв. я перерву 

монолог. Якщо хтось закінчить раніше, ми просто будемо мовчати, поки 

закінчиться хвилина. Таким чином, ваше завдання - побудувати свою 

презентацію таким чином, щоб вона тривала саме 60 сек. Після цього будь-який 

член групи, включаючи мене, має право поставити запитання. Сидячий 

зобов'язаний мовчати.  

 Питання:  
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- які якості ти найбільш цінуєш у людях?  

- що ти вважаєш найогиднішим?  

- чи є людина, яка вплинув на твоє життя, і чому?  

- чого б ви хотіли досягти в житті?  

- назви своє найзаповітніше бажання.  

 Питання партнеру по презентації:  

- наскільки вдало презентував тебе твій партнер?  

- що ти відчував, коли тебе презентували?  

- чи вдалося партнеру викласти відомості про тебе?  

- вийшло у нього стати двійником?  

 3. Встановлення правил тренінгу. «Долоні дружби» (7 хв.)    

 Мета: прийняти правила для комфортної і продуктивної роботи 

тренінгової групи під час його проведення.  

 Обладнання: плакат «Долоні дружби», паперові долоні, маркери 

(фломастери).  

Група ділиться на кілька частин. Кожна група обговорює, а потім пропонує 

свої варіанти, записані на «долонях». «Долоні» поміщають на плакат. Правила 

тренінгу повинні бути на видному місці впродовж усього заняття.  

 Отже, правила встановлені. Якщо хтось з учасників їх порушить, ми всі 

разом придумаємо йому покарання (станцювати Лебедине озеро, канкан; 

заспівати «У полі берізка стояла»). Фантазії у нас вистачить, правда?  

 Ми вже познайомилися, а давайте познайомимося ще краще.  

4. Інформаційний блок. Прийоми приємного спілкування (10 хв.).  

 Мета: навчити створювати атмосферу довіри і взаєморозуміння при 

спілкуванні.  

 Обладнання: листівки.  

Для приємного, комфортного спілкування, створення атмосфери довіри і 

взаєморозуміння варто застосовувати прийоми приємного спілкування.  

 Прийом 1.  

 Називайте співрозмовника за ім’ям. Відомо, що найприємніші для 
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людини звуки - озвучування його імені. Пестьте слух свого співрозмовника, 

вимовляючи його ім'я.  

 Прийом 2.  

 Дивіться в очі співрозмовнику. Це розташовує до розмови і породжує 

довіру між людьми. Не ховайте свій погляд, намагайтеся, щоб 30 - 50% часу 

спілкування ви дивилися в очі один одному.  

 Прийом 3.  

 Говоріть про хороше! Під час своєї бесіди уникайте тем, пов'язаних з 

негативними емоціями. Пам'ятайте і застосовуйте золоте правило древніх 

толтеків: «Не критикуй. Не засуджуй. Не скаржся ».  

 Прийом 4.  

 Хваліть своїх співрозмовників. Психологи називають це поглажуванням. У 

дитинстві ми часто чули у будь-якій дрібниці (крок, малюнок, вірш) 

«Молодець!». Але чим старше ставали, тим більше відчували дефіцит цих слів. 

Тому не бійтеся перехвалити. Хваліть усіх і за все. Візьміть на замітку фрази на 

кшталт: «Як чудово у вас вийшло ...», «Ви краще за всіх знаєте ...», «Як вам 

вдається так добре ...»    

 Прийом 5.  

 Посміхайтеся! Адже немає більш потужного зброї, ніж посмішка.  

 Для того, щоб люди хотіли з нами спілкуватися, ми самі маємо цього 

бажати, і співрозмовники повинні це бачити.  

 Іноді силу впливу посмішки на оточуючих складно уявити.  

 А що ж робити, якщо не виходить відкопати в співбесідника щось хороше, 

що нам подобається, щоб можна було йому щиро посміхнутися?  

Перед тим, як зустрітися зі співрозмовником, на мить зупинись і подумай 

про ті багатьох речі, за які ти повинен бути вдячні долі, і на обличчі в тебе 

з’явиться широка, непідробна посмішка. А коли ти ввійдеш у кімнату, обличчя 

ще буде зберігати сліди цієї усмішки.  

 Пам'ятай, посмішка - вираз доброго ставлення до співрозмовника. 

Посміхатися вигідно.  
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 Щира доброзичлива усмішка не може зіпсувати жодну особу, а більшість 

робить навіть більш привабливими.  

 Посмішка нічого не коштує, але багато чого робить. Вона збагачує тих, хто 

її отримує, не збіднюючи при цьому тих, хто нею обдаровує.  

 Пам'ятайте! Основа ставлення до нас закладається в перші 15 секунд із 

нами. Як ви себе презентуєте, так до вас і будуть ставитися.  

 5. Вправа «Два дзеркала» (20 хв.)    

 Мета: розвивати комунікативні якості, довірливі відносини, учити 

розуміти один одного «з півслова».  

 Тренер пропонує бажаючому ввійти в коло і подивитися у своє «дзеркало».  

 Інструкція тренера:    

 - Твоя задача тільки з відображення в «дзеркалі», а точніше, двох 

«дзеркалах», визначити, хто з членів групи підійшов до тебе ззаду. Ці два 

«дзеркала», зрозуміло, будуть живими. Одне буде мовчазним: воно зможе за 

допомогою жестів і міміки пояснювати, хто перебуває позаду,  друге «дзеркало»  

говорить. Воно буде пояснювати, що то за людина, звичайно не називаючи її 

імені. Вибери з групи тих двох, хто стане тобі мовчазним дзеркалом, та тим 

дзеркалом, що говорить.  

 Після того, як зроблено вибір, тренер дає «дзеркалам» детальну інструкцію:    

 - «Дзеркала» встають біля стіни. Основний гравець перед ними, інші учасники 

безшумно підходять до нього ззаду. Спочатку працює мовчазне «дзеркало». 

Якщо учасник не відгадує, – працює те, що говорить, але не можна посилатися 

на спогади про цю людину поза групою.  

 Обговорення гри.  

 6. Вправа "Точка на стіні" (10 хв.)    

 Мета: показати учасникам тренінгу, що можливості людини безмежні, 

розвивати креативність.  

 Викликається один учасник. Йому пропонується намалювати крапку на 

стіні. Він малює.  

 - А можеш поставити крапку ще вище?  
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 - Можу. (Малює)    

 - А ще вище?  

 - ...    

 І так можна продовжувати до нескінченності, наскільки вистачить 

кмітливості учасника (стати на носки, стіл, стілець ...).  

 Якщо учасник швидко здасться, - викликається інший.  

 Обговорення вправи.  

 Ця вправа показує те, що можливості людини безмежні і кожен може 

досягати значніших вершин.  

 Більшість з нас потенційно може добитися в житті багато чого, але ми 

чомусь цього не робимо ... Адже в кожному з нас закладена величезна сила!  

 Людина здатна досягти захмарних цілей, поступово розширюючи рамки 

звичного, радіючи маленьким перемогам і прагнучи йти далі.  

7. Вправа «Етичний кодекс Лідера» (15 хв.)    

 Мета: визначення стратегії і правил поведінка лідера, створення і 

затвердження «Етичного кодексу Лідера».  

 Обладнання: маркер, великий аркуш паперу.  

 Учасники діляться на групи, у яких обговорюють правила поведінки лідера. 

Кожна команда за принципом «мозкового штурму» називає свої пропозиції щодо 

етичного кодексу. Тренер записує правила на великий аркуш паперу (ватман).  

Питання до групи:  

- Хто за те, щоб всі ці правила занести в етичний кодекс лідера?  

 (Голосують)    

8. Вправа «Скриня бажань» (5 хв.)   

 Мета: отримати інформацію про інтереси, переваги й бажання учасників 

тренінгу.  

 Обладнання: маленькі аркуші паперу, імпровізована «скриня».  

 Тренер просить учасників написати на шматку паперу те, що вони хочуть 

дізнатися на наступних заняттях, які знання отримати.  

 Потім бажання складаються в імпровізовану «скриню».  
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 9. Вправа «Остання зустріч» (10 хв.)    

 Мета: удосконалення комунікативної культури і поліпшення настрою.  

 Тренер звертається до учасників: «Наше заняття вже завершується. Уявіть, 

що людей, з якими ви зараз спілкувалися, більше не побачите ніколи і ви можете 

не встигнути сказати щось важливе або побажати. Зробіть це тут і зараз ».  

 10. Вправа «Оплески» (2 хв.)    

 Мета: поліпшення емоційного настрою.  

 Тренер дякує групі за плідну роботу і пропонує поаплодувати собі та 

іншим.  
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