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Психологічне благополуччя –
сукупність взаємопов’язаних факторів



Ситуацій суїцидального ризику 
у підлітковому віці багато!!!

Підліток 
має заради 
чого жити.

Потрібно 
навчити 
підлітків 

наповнювати 
життя сенсом. 



ВАЖЛИВО
допомогти підлітку вибудувати довгострокові цілі, що 

відповідають його цінностям.

Суспільство Батьки Підліток



Тренінгова програма розвитку важливих життєвих 
навичок в учнів і молоді «Вектор успіху»

Луценко 
Юрій Анатолійович

науковий співробітник УНМЦ ПП СР 

Національної академії педагогічних 

наук України



Вправа «Аукціон»

➢Мета: сформувати практичні навички щодо дій в певних
життєвих ситуаціях, які потребують вибору; акцентувати увагу
на важливості здорового способу життя та його значенні для
нормальної життєдіяльності в майбутньому, сприяти
формуванню критичного мислення по відношенню до таких
важливих речей як здоров'я, життя, сім'я, робота.

➢Здобувачі освіти отримають навички:

• планувати свій життєвий сценарій за різних умов;

• піклуватися про своє здоров’я.



Підготовчий етап

Форми роботи: 
індивідуальна 

робота, загальне 
обговорення, 

робота в групах 
(мозковий штурм)

Обладнання:

набір із 10 умовних монет, 
вирізаних з картону (для 
кожного учасника), каса 

(порожня коробка), презентація 
з товарами для аукціону, 

маркери – 2 шт., ватман – 2 шт., 
мультимедійне обладнання



Намалюйте 10 умовних монет



Аукціон



Лот 1
Автомобіль
= 2 монети

Подорож мрії
= 1 монета



Лот 2

Здоров’я
= 4 монети

Новий будинок
= 3 монети



Лот 3

Сім’я

= 3 монети

Кар’єра

= 3 монети



Лот 4

1 ООО ООО грн.
= 3 монети

Довголіття 
близької людини

= 2 монети



Лот 5

Визнання і слава
= 2 монети

Свобода в діях
= 3 монети



Лот 6

Брендовий одяг
= 1 монета

Фізична краса
= 2 монети



Лот 7

Вірний друг
= 3 монети

Живі батьки
= 4 монети



Загальне обговорення:
1. У кого ще залишилися невикористані монети?

2. Хто витратив всі кошти ще на початку торгів? В середині?

3. Чи були далі товари, які б ви хотіли купити, якби не витратили всі 
кошти на початку торгів?

4. Якщо б була можливість змінити правила торгів, щоб саме ви 
змінили?

5. Хто придбав здоров’я? Чому? 

6. Хто придбав новий будинок? Чому?

7. Чому важливо бути здоровою людиною?



Мозковий штурм
(робота в групах)

1 група

Написати якомога 
більше способів, 

як піклуватися 
про своє здоров’я 

під час 
перебування 

у закладі освіти.

2 група

Написати якомога 
більше способів, 

як піклуватися 
про своє здоров’я 

у вільний 
від навчання 

час.




