
Тренінг для педагогів та батьків 

Здоров’я та здоровий спосіб життя 

Мета: надати учасникам тренінгу  інформацію про здоров’я, здоровий 

спосіб життя та фактори, що впливають на здоров’я;  сформувати бачення  та 

усвідомлення учасниками власних пріоритетних цінностей, необхідних для 

повноцінного життя. 

№ 

з/п 

Види роботи Орієнтовна 

тривалість 

 хв. 

Ресурсне 

забезпечення 

1.1 Повідомлення «Що 

відбуватиметься на тренінгу?» 
5 Плакат 

«Структура 

модуля «Твоє 

життя – твій 

вибір» 

1.2 Вправа «Знайомство» 15 Аркуші паперу, 

фломастери 

1.3 Повторення правил роботи 

групи, Вправа «Правила» 
10 Плакат «Правила 

роботи групи» 

1.4 Вправа «Очікування» 10 Стікери, плакат 

«Наші 

очікування» 

1.5 Вправа «Колесо життя» 45 Плакат «Колесо 

життя» 

1.6 Вправа «Цінності» 35 Бланки, папірці, 

ручки 

1.7 Вправа «Все залежить від тебе» 45 Аркуші паперу, 

ручки 

1.8 Підведення підсумків 10  

 

1.1  Повідомлення «Що відбуватиметься на тренінгу?» 

Мета: ознайомити учасників із завданням та структурою модуля «Твоє 

життя – твій вибір». 

 

Хід бесіди: тренер ознайомлює учасників з метою, завданнями та темами 

модуля. 

1.2  Вправа «Знайомство» 

 

Мета: підгодувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, 

сприяти згуртованості групи. 

 

Хід вправи: тренер пропонує учасникам об’єднати пари. 



Завдання для роботи в парах: протягом 3 хвилин потрібно взяти інтерв’ю 

один в одного, щоб представити свого «візаві». 

Орієнтовні завдання для інтерв’ю: 

 Життєве кредо учасників 

 Три найулюбленіші речі 

 Заповітна мрія 

       Потім відбувається почергове представлення всіх учасників. 

       Запитання для обговорення 

 Що дає нам виконання цієї вправи? 

 Чи дозволяє ця вправа ближче познайомитись? 

 

1.3  Вправа «Правила» 

 

Мета: повторити правила роботи в групі, сприяти створенню робочої та 

доброзичливої атмосфери під час тренінгу. 

 

Хід вправи: Тренер пропонує згадати, які правила встановила група під 

час тренінгу за модулем «Спілкуємось та діємо». Кожне правило 

обговорюємо окремо. Враховуються пропозиції учасників щодо 

доповнень або змін існуючих правил. 

 

Запитання для обговорення 

 Чи допомогли правила в роботі під час тренінгу? 

 Що дає нам повторення правил? 

 Чи важливо дотримуватись нам цих правил і в повсякденному 

житті? 

 

1.4  Вправа «Очікування» 

 

Мета: визначити очікування учасників щодо проблематики тренінгу. 

 

Хід вправи: тренер просить усіх учасників на круглих стікерах написати 

свої очікування від тренінгу. Потім усі по черзі виголошують свої 

очікування та приклеюють стікери у верхню частину символічного 

«пісочного годинника». 

 

Запитання для обговорення 

 Для чого ми виконували цю вправу? 

 Чи стала вона для нас корисною? 

 

1.5  Вправа « Колесо життя» 

 

Мета: визначити поняття  «здоров’я» здоровий спосіб життя» та фактори, 

що впливають на здоров’я. 



 

Хід вправи: тренер наголошує, що існує багато визначень поняття 

«здоров’я».  Зокрема. Білл Райн – професор школи соціальної роботи 

Макггілл – університету (Канада) – пропонує концепцію поняття 

«здоров’я», в основу якої покладено світогляд перших поселенців Канади, 

котрі сприймали життя як колесо. Відповідно до цього світогляду все в 

житті має співіснувати в гармонії.  

 

Потім тренер, малюючи схему на дошці, надає  інструкцію: 

1. Намалюйте на аркуші паперу велике  коло. 

2. Намалюйте маленьке коло у центрі великого і помітьте його як  

«центр». 

3. Намалюй 8 спиць від центру до великого кола, кожна з яких прямо 

протилежна іншій і може продовжуватися за лінією великого кола. 

4. Позначте кожну спицю так: 
 

Духовна 

Емоційна 

Соціальна 

Екологічна 

Фізична 

Інтелектуальна 

Професійна 

Психологічна 

 

5. Кінець і початок спиць позначайте таким чином, щоб біля центру 

опинилися назви з негативним забарвленням, тобто зі знаком «-», а біля 

великого колеса – назви з позитивним забарвленням, зі знаком «+»: 
 

духовна (неактивний – активний); 

інтелектуальна (самовдоволений 

– допитливий ); 

емоційна (нестійкий – стійкий); 

фізична (нездоровий – здоровий ); 

соціальна (одинокий – причетний 

до соціальних систем, груп); 

професійна (незадоволений – 

задоволений); 

екологічна (небережливий – 

бережливий); 

психологічна (неадекватний – 

адекватний). 
 

Після цього тренер пропонує учасникам знайти і позначити на кожній 

спиці місце, яке найбільше відповідає їхньому стану на сучасному 

етапі, а потім 

      Поєднати ці позначки суцільною лінією. 

 

Запитання для обговорення 

 Чи утворилося коло з проведеної вами лінії7 

 В якому з аспектів життя ви найбільш благополучні? 

 Які сфери вашої життєдіяльності ви хотіли б удосконалити? 

 Яким чином ви можете це зробити? 

 Про що свідчить виконання даного завдання? 

 



       Коментар тренера: 

Кожна зі «спиць» утримує наше колесо у рівновазі. Кожна вимагає нашої 

уваги. Нам необхідно розвивати якості, вказані на «спицях», рівномірно, щоб 

прожити життя гармонійно. Потім тренер пропонує  учасникам  

(індивідуально) дати визначення поняття «здоров’я».   Учасники за бажанням 

називають своє визначення поняття «здоров’я», а потім тренер ознайомлює 

учасників із визначенням здоров’я  ВООЗ. Особливу увагу тренер зосереджує 

на   терміні «благополуччя».  

На наступному етапі тренер звертається до учасників із запитаннями 

(відповіді записуються на дошці): 

 Від чого залежить здоров’я? 

 Чи є взаємозв’язок між цими причинами (факторами)? Який? 

(Фактор (латин. Factor – той, що робить, від facio – роблю) – умова, 

рушійна сила, чинник будь-якого процесу. 

 На які фактори ми можемо впливати? Яким чином? 

Потім тренер ознайомлює учасників з інформацією про те, що здоров’я 

залежить від таких основних факторів: 

 Спадковості – на 20 %; 

 Рівня медицини – на 10 %; 

 Екології (стану довкілля) – на 20%; 

 Способу життя – на 50%. 

Після цього тренер запитує учасників, як вони розуміють поняття «спосіб 

життя», а потім зачитує визначення, подане у глосарії. 

На наступному етапі роботи учасники об’єднуються в малі групи і дають 

визначення поняття «здоровий спосіб життя», а потім розкривають це 

поняття в малюнках, схемах, плакатах.        Після  закінчення роботи групи 

презентують свої напрацювання. 

Запитання для обговорення:  

 Що означає – дбати про здоров’я? 

 Що вам дає виконання цієї вправи? 

 

1.6  Вправа «Цінності» 

 

Мета: сформувати бачення та усвідомлення учасниками власних 

пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя. 

 

Хід вправи: тренер роздає учасникам бланки з переліком цінностей і 

пропонує їм вибрати спочатку 10 а потім 5 цінностей і пронумерувати їх 

за ступенем значущості для кожного   (час виконання 10 хв.) 



Потім тренер роздає по три аркуша паперу, де на кожному потрібно 

написати по одній з найбільш пріоритетних для учасника процесу (час 

виконання-2 хв). 

Після цього тренер просить віддати йому аркуш паперу, на якому 

записано одну з цих трьох найбільш пріоритетних цінностей, менш вагому 

порівняно з іншими двома, а потім віддати ще один аркушик і залишити 

собі той, де записано найвагомішу для кожного цінність. 

На наступному етапі тренер просить назвати ті цінності, які записані на 

папірцях, залишених учасниками в себе (відповіді фіксуються на ватмані), 

і пояснити, чому кожен залишив саме цей аркушик. 

Запитання для обговорення: 

 З якою метою ви виконували цю вправу? 

 Чому важливо мати в житті власні цінності? 

 

Додаток до вправи 1.6 

 

Цінність 10 цінностей, 

важливих для 

вас 

5 з обраних 10 

цінностей 

Нумерація 

цінностей за 

ступенем 

значущості 

Воля    

Наполегливість    

Відвертість    

Скромність    

Здатність 

розуміти іншого 

   

Самоповага    

Довіра    

Релігія    

Краса    

Терпіння    

Сила    

Вірність    

Любов    

Ніжність    

Щирість    

Здоровий глузд    

Життєрадісність    

Благополуччя    

Надія    

Неординарність    

Вміння 

спілкуватися 

   

Винахідливість    



Честь    

Гідність    

Принциповість    

Самодисципліна    

Незалежність    

Рішучість    

Прагнення до 

знань 

   

Логічність    

Практичність    

Дипломатичність    

Здатність 

мислити 

   

Розум    

Досконалість     

Доброта    

Совість    

Гнучкість    

Багатcтво    

Свобода    

Визнання    

Відповідальність    

Здоров’я    

Гармонія в сім’ї 

 

   

 

1.7  Вправа «Все залежить від тебе» 

Мета: спонукати учасників взяти на себе відповідальність за власне 

здоров’я. 

 

Хід вправи: тренер об’єднує учасників у 4 малі групи і пропонує виконати 

таке завдання: протягом 10 хвилин підготувати сценарій і розіграти 

коротку (3хвилини) сценку, в якій зобразити ситуації, де є ризик для 

здоров’я.  

Потім тренер роздає учасникам аркуші папері із запитаннями. Аркуші 

складені «гармошкою» і учасники коротко записують відповіді на 

поставлені запитання від імені свого персонажа починаючи з першого.  

 

Запитання: 

1. Хто ти? 

2. Що ти робиш? 

3. Чому ти це робиш? 

4. Чого ти хочеш цим досягти? Що з цього маєш? 

5. З кого , або з чого ти береш приклад? 

6. Які у тебе принципи? Цінності? 



Перед демонстрацією сценки учасники, які розігрують ролі, віддають кожен 

свою «гармошку» комусь із тих, хто входить до інших міні-груп (він стає 

«сумлінням» цього персонажа). Під час інсценізації тренер виголошує 

«СТОП». У цей час учасники, які отримали «гармошку», займають місце 

позаду своїх персонажів. 

Після цього тренер послідовно зачитує запитання, а слухачі – «сумління 

персонажа» - по  черзі  зачитують відповіді, записані на «гармошці». 

За такою схемою всі 4 групи демонструють свої сценарії. 

Запитання для обговорення: 

 Що ви відчували, коли виконували свої ролі? 

 Які думки виникали у вас, коли ви переглядали сценки? 

 Які фактори загрози здоров’ю були представлення? 

 Що ви можете зробити, щоб захистити своє здоров’я? До кого 

звернутися? 

 Що заважає людям зберегти здоров’я? 

 Які висновки з побаченого і почутого ви можете зробити? 

 

1.8  Підведення підсумків (10 хвилин) 

 

Тренер пропонує учасникам відповісти на запитання 

 Які знання ви отримали? 

 Як ці знання ви використаєте в особистому житті? 

 Яка мета наших занять з цієї теми? 

 


