
Проєкт: «Я- режисер свого майбутнього» 
 

Мета: допомогти студентам зрозуміти сенс людського життя, визначити своє 

місце в ньому, забезпечити розвиток практичних умінь і навичок для набуття 

досвіду самостійного і сімейного життя. 

                                    

                    План проєкту: 

Тема Термін проведення 

1. Семінар з елементами тренінгу: «Життєвий сценарій» вересень 

2. Ситуація вільного вибору: «Чи почуття перш за все?» жовтень 

3. Година спілкування з лікарем: «Репродуктивне 

здоров’я» 

листопад 

4. Семінар з елементами тренінгу: «Чому ти куриш?» грудень 

5. Дискусія: «Мистецтво вступити в контакт з 

протилежною статю. Про кохання ідеально-реальне» 

лютий 

6. Семінар з елементами тренінгу: «Усвідомлене 

батьківство: основні аспекти». 

березень 

7. Година спілкування з працівниками безоплатної 

правової допомоги: «Сім’я як структурна одиниця 

суспільства. Правові аспекти» 

квітень 

 

Короткий опис проєкту в цілом. 

Слово бібліотекаря: Людське життя неповторне і звичне, радісне і сумне, 

сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин. 

  Люди, їх мільйони… всі вони зовсім різні і чимось неповторні. Вони, мов ті 

зорі на небі, що горять своєрідним світлом. 

 Так, життя кожної людини – це стежинка, вистелена жовтогарячими 

чорнобривцями, духмяними вишеньками, стежина з червоними і чорними тонами, 

як у тій пісні «Червоне - то любов, а чорне то - журба»… 

 Стежина життя… Це по ній кожен має пройти гідно. Але якою вона буде? І 

хочеться гукнути: «Життя! Ну зупинись хоч трішки! Почекай хоч одну мить: Візьми 

мене на свої крілечка й понеси ген-ген за небокрай, де люди у вічності живуть.» 

 Прекрасні слова, правда? І як хотілося б кожному з нас, щоб і життя наше 



було таким же прекрасним. Але як цього досягти? Я впевнена, що в цьому вам 

допоможе наш проєкт «Я – режисер свого життя». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Питання-роздуми: 

 - Як ви думаєте, чи  може кожна людина жити так, як вона хоче і що для цього 

потрібно? 

 (Людина може запланувати своє життя, визначивши мету існування, вибрати шлях 

реалізації мети. Все залежить від характеру людини, вольових зусиль. Для того, щоб 

жити так, як хочеш, потрібно вміти долати перешкоди, труднощі. Мало одного 

тільки бажання хотіти, потрібна ще й праця, боротьба, щоб чогось досягнути.) 

- А що складніше і важливіше – будувати життя чи пристосуватися до нього? 

(Звичайно, складніше і важливіше будувати життя, а пристосуватися – легше і 

простіше, але це не цікаво…) 

 - Чи хочеш стати «видатною людиною», «зіркою», «жити щасливо»? 

(Напевне, кожному з нас хочеться жити щасливо. Тому дуже часто, вітаючи один 

одного з тим чи іншим святом, ми бажаємо найперше здоров’я і великого щастя.)  

 - А який зміст ви вкладаєте в поняття «жити щасливо?». 

(Жити щасливо – це коли тебе поважають люди, коли у тебе є вірні друзі, кожна 

людина і сім'я.) 

 Люди часто замислюються над питаннями взаємин між статями. Одних 

близькі стосунки лякають, інші знають в них толк, треті ж просто є пасивними 

глядачами. Але давайте подивимося правді в очі, майже для кожної людини 

створити міцні сімейні відносини – це одна з найважливіших цінностей життя. 

 Чоловік і жінка, він і вона – дві протилежні індивідуальності, дві половини, які 

не можуть жити один без одного. Він бажає жити вільно, але вона хоче заміж, він 

керується здоровою логікою, вона ж – суцільна емоція, він любить тишу, а вона не 



може її витримати, він швидко забуває образи, а у неї феноменальна на це пам'ять. 

За допомогою основних джерел конфлікту можна здогадатися наскільки важливо у 

відносинах розуміти свого партнера і всіляко його підтримувати. 

                                                        

                                                         Тренер: 

Вправа 1: Малюнок (намалювати бажані ідеальні відносини між чоловіком та 

жінкою) 

                         

 

Вправа 2: Що таке сім’я та шлюб? 

Вправа 3: Я маю намір у майбутньому: 

  а) створювати сім’ю, тому що… 

  б) залишитися незаміжньою (неодруженим), тому що… 

Вправа 4: Моя сім’я 

(Розташувати учасників групи так, як розташована в тебе сім’я: хто ближній, хто 

віддалений). 

Бібліотекар: 

  Кожна людина веде свій спосіб життя. Він формується непомітно, поволі і має 

бути забезпеченим енергетикою, передбачати зміцнення здоров’я. Зберігати 

здоров’я означає вести здоровий спосіб життя. Одним із принципів здорового 

способу життя – відмова від шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, наркотики).  

                                                       

 



  Тренер: 

Тренінг «Куріння як загроза здоров’ю» 

Хід тренінгу 

1. Знайомство 

Учасники записують своє ім’я у стовпчик і навпроти кожної літери – слово, що 

починається з неї і характеризує з кращого боку. По черзі зачитують написане. 

2.  Студент вирішив, що коли він куритиме, то виглядатиме дорослішим і його 

більше поважатимуть. Чи так це? Чи завжди добре робити «як усі?». Наприклад: усі 

курять, і я куритиму? 

3. Вправа «Почуй мене!» 

  Скласти висловлювання, пов’язані з курінням. Кожен учасник пише слово, яке 

в нього асоціюється з темою «Куріння, закриває його «гармошкою» й передає 

наступному учаснику в групі. Після завершення «гармошка» розгортається і з 

написаних слів складається фраза. Наприклад: «Куріння – отрута, втрачена 

юність…» 

4.Вправа «Чи знаєте ви…» 

  Учасники отримують аркуші з інформаційним матеріалом «А чи знаєте ви…» 

Впродовж кількох хвилин кожен учасник ознайомлюється зі змістом карток і по 

колу представляє свою. Першим починає тренер, він говорить: «А чи знаєте ви, що 

куріння – пряма загроза вашому здоров’ю.» 

5.Робота в групах 

  Учасники об’єднуються в групи і працюють над завданим: назвати 

захворювання, пов’язані з курінням. 

(завдання виконують на аркуші паперу, які потім вивішують і презентують.) 

   

 Бібліотекар: 

   Тютюн є фактором захворювання, від яких гинуть люди з року в рік. Від цих 

хвороб в Україні щорічно помирає понад 120 тис. осіб. Відмовся від куріння! Скажи 

цигаркам: Ні! Кінець! Почни життя без тютюну. 

  Учасники стають у коло, беруться за руки і разом скандують: «Нехай 

проблеми і негоди не роблять нам в життя погоди. Хай нам щастить!» 

 У житті кожної людини сім’я посідає особливе місце. Сімейне життя вимагає 

набагато більше, ніж просто стосунки з друзями, знайомими. Я хочу побажати вам 

всім любові. У ній сила людини, бо життя – це завжди усмішка, навіть коли по 

обличчю струмить сльоза. 

  Найважливішим нормативним актом сімейного законодавства є кодекс про 

шлюб та сім’ю, який є основою сімейного законодавства. 

  Вікторина за законодавством України про шлюб та сім’ю. 

1.Як називається шлюб, укладений без наміру створення сім’ї? 

2. Шлюбний вік в Україні? 



3. Зарученими вважаються особи? 

4. Після шлюбу подружжя отримують прізвище? 

5. Особи, які не можуть перебувати в шлюбі? 

6.Більші права мають діти, народжені в юридичному чи у фактичному шлюбі? 

7. Що належить до особистих прав та обов’язків батьків стосовно дітей? 

8. Де реєструють шлюби? 

Психолог пропонує присутнім заповнити анкету: 

                                                        Анкета  

«Чи ви є режисер свого життя» 

1. Чи завжди ви відчуваєте особисту відповідальність за все, що відбувається з 

Вами? 

  - завжди 

  - не завжди 

  - ніколи 

  - взагалі не відчуваю 

2.У Вашому житті є багато проблем? 

  - так 

  - немає 

  - залежить від ставлення людей 

  - матеріальні 

  - труднощі в особистому житті 

3. Що робите при своїх невдачах? 

  - роздумуєте і нічого не робите 

  - дієте 

  - поділитеся з близькою людиною 

  - тримаєте все в собі 

  - важко відповісти 

  - ваш варіант 

4. Іноді здається, що я народився нещасливим? 

  - так 

  - ні 

  - ваш варіант 

5. Які сфери життя для Вас є важливішими? 

  - вільний час та хобі 

  - коледж і навчання 

  - батьки та близькі друзі 

  - компанія та друзі 

 6. Що ви сказали б про своє ставлення до релігії? 

  - я не вірю в Бога 

  - ставлюся байдуже до релігії 

  - я вірю в Бога – це допомагає мені жити 



  - чітко визначити відношення до релігії не можу 

7. Хто за Вас у житті несе відповідальність, під чиїм впливом Ви стали таким, який  

є ?  

  - під власним впливом 

  - впливом батьків 

  - впливом друзів 

  - я не несу ніякої відповідальності 

  - я самостійно відповідаю за своє життя 

8. Що Ви робите при застуді? 

  - намагаюсь не приймати ліків 

  - не виконую рекомендації лікаря 

  - враховую накази батьків 

  - виконую все, що говорять 

  - додержуюсь своєї особистої думки 

9. Чи розумієте Ви людей, у котрих завжди виникають життєві труднощі? 

  - будь-яку проблему можна вирішити 

  - ні 

  - це слабкі люди, їм потрібно чиясь підтримка 

10. Люблю допомагати людям 

  - бо відчуваю вдячність за те, що інші зробили для мене  

  - маю за це подяку  

  - за матеріальну винагороду 

  - мені це подобається 

11. Якщо між вами та вашим другом виникає конфлікт, чи поступаєтесь Ви? 

  - так 

  - ні 

  - вирішуємо разом 

  -  у нас конфліктів немає 

  - я не маю друзів, що б з ними не конфліктувати 

12. Ваші дії, коли чорна кішка перебіжуть дорогу? 

  - я не вірю в різні прикмети 

  -  візьмусь за ґудзик 

  -   навіть не зверну уваги 

  - я краще перейду на інший бік вулиці 

13. Що Ви вважаєте необхідним, в першу чергу нашому народові, для покращення 

життя?  

  - повні прилавки в магазинах 

  - сильна рука, твердий порядок в країні 

  - влада народу 

  - мир, відсутність збройних конфліктів 

  - матеріальна забезпеченість 



14. Півроку Ви збирали гроші на цінну річ. І ось коли необхідна сума зібрана, Ваша 

подруга (друг) просить позичити грошей. Ви… 

  - починаєте жалітись на велику бідність 

  - відраховуєте відповідну суму 

  - погоджуєтесь допомогти, але якщо позичку через місяць буде повернуто 

15. Ви маєте свої недоліки? 

  - так 

  - ні 

  - маю, але хочу, щоб оточуючі ставились до них поблажливо 

  - не звертаю на них уваги 

16. Чи знаєте Ви імена всіх друзів, викладачів коледжу? 

17. Чи пам’ятаєте Ви дні народження ваших друзів? 

18. Ви відвідуєте приятелів, коли ті хворі? 

19. Чи цікавитесь Ви проблемами Ваших знайомих? 

20. Чи миритесь Ви з ситуацією, на яку не можете вплинути? 

21. Ви часто даєте поради? 

22. П.І.Б. 

23. Скільки Вам років? 

24.Ваша навчальна група. 

Дякуємо Вам за участь в анкетуванні! 

 

Ми зрозуміли, що більшість із вас дійсно є режисерами свого життя. 

                      

 Студент читає духовний заповіт Матері-терези: 

Життя – це можливість,  

Скористайся ним. 

Життя – це краса, 

Милуйся нею. 

Життя – це мрія, 

Здійсни її. 

Життя – це виклик, 

Прийми його. 

Життя – це повинність 

Твоя насущна, 

Виконай її. 

Життя – це гра, 

Стань гравцем. 

Життя – це багатство, 

Не розтрать його. 



Життя – це кохання,  

Насолоджуйся ним сповна. 

Життя – це таємниця, 

Пізнай її. 

Життя – король лиха, 

Побори все. 

Життя – це пісня, 

Доспівай її до кінця. 

Життя – це боротьба, 

 Стань борцем. 

Життя – це прірва невідомого, 

Ступи в неї , не боячись. 

Життя – фортуна, 

Шукай цю мить. 

Життя таке чудове, 

Не згуби його, 

Це твоє життя, 

Борись за його! 

  

  

 

   

 

 


