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НАЗВА ПРОГРАМИ Профілактична програма «Аранжування особистості» 
(програма факультативного курсу з психології) для 
учнів 6-7 класів 
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Здобувачі освіти  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета факультативного курсу «Аранжування особистості» 
(от фр. Arrangerу - впорядковувати, улаштовувати) – 
розвиток особистості підлітка, формування, корекція не 
адаптивних соціальних і особових установок. 

 
Завдання: 
- сформувати внутрішню позицію; 
- розвинути гнучкість суджень відносно себе і оточення; 
- розвинути емпатію, чутливість; 
- підвищити рівень комунікативної компетентності. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Види занять (всього 35 годин): 
• Лекційно-практичні (12 годин) – проводяться у 

формі лекцій, бесід, призначені для оволодіння 
учнями й осмислення ними на науковому рівні 
основного змісту психологічної науки. 

• Практичні (23 години) - проводяться у формі вправ, 
тестів, тренінгів, призначені для оволодіння 
навичками рішення задач, зв'язаних із психологією; 
для повного прояву особистості кожного учня, 
необхідного для їх самосвідомості і саморозвитку. 

 
Факультативний курс складається з 4-х блоків, цілі яких 
виходять з психологічних особливостей підліткового віку і 
розрахований на 35 годин. 

- Введення (1 година). 
- 1-й блок «Соло. Я є те, що я є» - прийняття своєї 

зовнішності, формування внутрішньої позиції (8 
годин). 

- 2-й блок «Сила нашої мудрості» - гнучкість суджень 
відносно себе і оточення (10 годин).  



- 3-й блок «Симфонія почуттів» - розвиток емпатії, 
чутливості (5 годин). 

- 4-й блок «Ансамбль» - підвищення рівня 
комунікативної компетентності (11 годин). 

 
Представлений в програмі курсу матеріал підібраний 
відповідно до вікових особливостей дітей 12-13 років. 
Рекомендоване число дітей в одній групі – 10-15 осіб. 

  
Кожен блок містить: 
- теоретичний матеріал - є інформаційний блок по 

темах, зайняття з елементарними психологічними 
поняттями, термінами, з метою дати учням базові 
психологічні знання; 

- діагностичний матеріал - припускає вивчення 
психологічних особливостей особи, виявлення 
особових проблем з метою побудови індивідуальної 
корекційної програми; 

- корекційно-розвиваючий матеріал - передбачає 
проведення розвиваючого зайняття, виходячи з 
результатів діагностичних досліджень, з метою 
навчання дітей навичок саморозвитку і 
самовдосконалення.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=&ved=2ahUKEwiw7d7YjYztAhWt-
yoKHTenBo8QFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fold.m
on.gov.ua%2Fimg%2Fzstored%2Ffiles%2Fi_doc_12062013_1
3.doc&usg=AOvVaw24YalPR_t6VUFnUpx3LgmA  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 
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 Інформація станом на жовтень 2020 року  


