
Від інтересів до цілі, від цілі до 

планів та реалізації 



План майстер-класу 

• Навіщо взагалі визначати цілі 

• Умови визначення мети та її досягнення 

• Які існують перешкоди у досягненні мети, що з 

ними робити 

• Чим може допомогти діагностика та що 

потрібно діагностувати 

• Техніки постановки мети та її досягнення 



85 % 

 
15 % 



Топ-5 Soft Skills  

1. Здатність працювати в команді 

2. Здатність приймати рішення та вирішувати проблеми 

3. Здатність спілкуватися з людьми в організації і поза нею 

4. Здатність планувати, організовувати і виділяти     

    пріоритети 

5. Здатність шукати і обробляти інформацію 
 

 



Навіщо взагалі  нам потрібні цілі? 
 

- Визначення цілей руйнує нашу зону комфорту 
- Цілі збільшують впевненість у собі 
- Цілі надають сенс життю 
- Цілі вчать розраховувати на себе 
- Цілі допомагають приймати правильні рішення, а не   
   слідувати за натовпом 
- Досягаючи цілей, змінюємо світ 
-  Цілі допомагають позбутися шкідливих звичок та набути  
   позитивні 
- Цілі допомагають нам стати тими, ким ми бажаємо стати 
 

 

 

 



Діагностика 

• Розуміння потреб та прагнень 

• Розуміння цінностей  

• Розуміння сильних та слабких сторін 

! Завжди найважнішими будуть наші цінності та переконання! 



Спільна з тьютором діяльність (цілі, плани) 

 Важливою є підготовка педагога, який формулює педагогічну мету (до чого я буду 
вести дітей?). Співвіднесить її з запитами, потребами дітей, знайдить серед них 
значиму. Головні питання цього етапу, на які повинні відповісти діти:  

-Що я хочу (знати/вміти)? 

-Що я знаю/вмію? 

-Чого я не знаю/не вмію? 

-Чому я хочу навчитися? 

-Що в мене вийшло саме так, як я хотів/ла? 

-Що будемо робити? 

- Як можна вирішити …? 

- Для кого (чого) це потрібно?  

-Що в результаті отримаємо? 

- Що ми знаємо і вміємо?  

-Чому треба навчитися?  



ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ в 6-8 РОКІВ 

• Цілепокладання існує вже з 3-х років, але воно не 
усвідомлене.  Виражене словом «хочу». Тобто мета – це те, 
чого ХОЧУ. 

• Завдання тьютора: навчання учнів логікі цілепокладання: 

1. Через рольові ігри 

2. Обговорення персонажів книжок, казок. 

3. Через організацію дослідницької діяльності. 

4. Через організацію продуктивної діяльності (аплікація, ліпка, 
малювання, конструювання).  

5.  Мапування (поділ мети на етапи). 

6. Орієнтування (надання «орієнтиру» – зразку). 

 



Приклади діагностування (10-12 років):  

1. Чарівник може виконати 5 твоїх прагнень. Про що попросиш? (6 хв.) 

2. Мудрець може відповісти на всі питання. Про що б запитав? (записуємо перших 5 

відповідей) - 6 хв. 

3. Килим-літак в один момент забере тебе куди бажаєш. Куди б хотів політати? 

(записуємо перші 5 відповідей) - 6 хв.  

4. Чарівна машина може зробити все на світі: шити, випікати тістечка, мити посуд, 

робити іграшки. Що повинна робити чарівна машина за твоїм бажанням? - 5 хв. 

5. У тебе є головна книжка країни Імаджинаріум. Про що хотів би дізнатися з тієї 

книжки? - 5 хв.  

6. Ти разом з мамою знаходишся у місці, де все можливе. Можеш робити все, що 

прагне твоє серце. Що б зробив/ла в такому випадку? - (записуємо перші 5 

відповідей) - 4 хв. 

 



Автентичність Безпека Терплячість Цікавість Чесність 

Чутливість Делікатність Гордість Сумління Стабільність 

Гнучкість Ефективність Ентузіазм Гідність Близькі стосунки 

Гармонія Честь Послідовність Креативність Чистота 

Лояльність Мудрість Любов Надія Досконалість 

Незалежність Відповідальність Відвага Відкритість Компетенція 

Захоплення Внутрішній спокій Престиж Дружба Допомога іншим 

Правда Смиренність Простота Приємність Сім'я 

Радість Розвиток Раціональність Ризик Слава 

Ретельність Спонтанність Справедливість Щастя Рішучість 

Щирість Щедрість Спокій Повага Задоволення 

Шляхетність Толерантність Турбота Творчість Заангажованість 

Порядність Свобода Вірність Милосердя Здоров'я 

Вразливість Віра Достовірність Довіра Винахідливість 

ЦІННОСТІ 



ЦІННОСТІ 



Бар'єри  
- Демон, прихований в нас 
Рішення: знайомий демон, краще ніж незнайомий 

-Прокрастинація 
Рішення: техніка Помодоро, спіраль успіху, концентрація на процесі, а не на 
результаті 

-Багатозадачність 
Рішення в 4 кроки: 1. Фокус: включить світло 2. Притримайте: не дозволяйте, щоб 
світло згасло 3. Виберете та зігноруйте: зберігайте світло в одному місці 4. 
Вмійте переключати світло та повертатися в пункт фокусу  

-Відсутність гнучкості 
Рішення: антонім браку відсутності гнучкості є креативність 

-Перфекціонізм 
Рішення: вміння встановлювати пріоритети 



Мапа цілей 

• Розуміння індивідуальності дитини (потреби, прагнення, цінності) 

• Визначення цілей 

• Аналіз досягнень 

• Порівняння попередніх карт 

• Вибір пріоритетів 



Техніки визначення цілей 

- Ділимо цілі по сферам життя 

- Техніка 20х20: якщо б міг зробити 20 речей до своїх 20 

років, то щоб це було? Зроби список до виконання. 

- Техніка Уоррена Баффета: напиши 25 цілей на аркуші, 

вибери 5…     



Вимоги до визначення мети: 

- Мета повинна бути «недосяжною» 

-Мета повинна бути конкретною 

-Часові рамки 

-Критерії досягнення цілей 

-Позитивність 

-Тільки одна особа визначає мету 

-Екологічність  



Звична мрія Мрія х 100 

Відвідати три різні країни 

Поступити в університет 

Зберегти порядок в квартирі 

Краще грати на комп'ютері  



Звична мрія Мрія х 100 

Відвідати три різні країни Відвідати три різні країни на трьох різних 

континентах  

Поступити в університет Поступити в Гарвард 

Зберегти порядок в квартирі Винайти робота, який буде прибирати 

цілий час 

Краще грати на комп'ютері  Знайти таку працю, щоб подорожувати 

світом та вчити дітей комп'ютерним іграм 



Техніки встановлення та реалізації 
цілей  

 
I. ДРАБИНА: 

- Крок 1: Визнач мету 

- Крок 2: Запиши її в SMART 

- Крок 3: Визнач, о робити 

-Крок 4: Запоні сходи 

-Крок 5: Почни підніматися по сходах 

 



ІІ. Колаж 

• Створи колаж однієї мети 

• Підходить для матеріальних 
цілей 



ІІІ. Мапа мети 

✔Mind mapping (14-18 років) 

✔Мапа ресурсів 

✔Мапа шляху 

 





ІV. Три цілі або спринт 

• результати 
спринту; 

• найбільше 
досягнення; 

• що ви дізналися 
під час спринту; 

• кому я вдячний за 
те, що сталося. 



Приклад щоденника 
 
 

 
ЦІЛІ СПРИНТА        СТАРТ........................ФІНІШ.................    РЕЗУЛЬТАТИ СПРИНТА 
                                 Мета 1_________________________        Мета 1__________________ 
                                         _________________________          ........................................................... 
Етапи                                                                                            ............................................................................ 
1......................................................................................     ........................................................................... 
2.....................................................................................     Мета 2 ______________________________ 
3.....................................................................................     ........................................................................ 
Чому це для мене важливе?             .............................................................................                                        
................................................................................... ..............................................................................            
...................................................................................        Мета 3 
                                                Мета 2___________             .............................................................................. 
                                                   ___________________        .............................................................................. 
Етапи                                                                                           ............................................................................ 
1......................................................................................     ........................................................................... 
2.....................................................................................      
3.....................................................................................     Головне досягнення 
Чому це для мене важливе?                 .............................................................................                                        
................................................................................... ..............................................................................            
...................................................................................        .............................................................................. 
                                                   Мета 3_______________     Чого навчився/лась?................................. 
                                                   ___________________        .............................................................................. 
Етапи                                                                                            ............................................................................ 
1......................................................................................     За що вдячний? ................................ 
2.....................................................................................     ........................................................................... 
3...................................................................................................................................................................... 
Чому це для мене важливе?                                           ……………………………………………………………………….                    
..............................................................................             Що потрібно змінити? 
   ..........................................................................              …………………………………………………………………………. 
Моя нагорода                                                                      ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….......         …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….        
…………………………………………………………………………….. 
 
 

 



Стратегія успіху 

- Ментор/Тьютор 
- Ресурси 
- Розуміння бар’єрів  
- Час: техніка Pomodoro, SCRUM, матриця 

Ейзенхауера, самоорганізація (з'їж жабу, з'їж 
слона, використай техніку «швейцарський сир») 

- Впевненість у собі 
- Налаштування на розвиток (за К. Дуек) 
- Група підтримки 
- Надихаючий приклад 
- Вимірювання важливих показників 





Матриця Ейзенхауера 







Мережа цілей 

Хочу і маю Хочу, але не  маю 

Не хочу, але маю Не хочу і не маю 



SMART 

• S(pecific) 

Конкретна 

• M(easurable) 

Вимірна 

• A(chiavable) Досяжна 

• R(elevant) Актуальна 

• T(ime-bound) Обмежена в часі 

Ні Так 

Стати фінансово незалежним Самостійно сплачувати за житло 

Вивчити англійську Дивитися фільми в орігіналі 

Ні Так 

Стати фінансово незалежним Заробляти $1000 на місяць 

Вивчити англійську Скласти іспит TOEFL на 80 



Specific 
Конкретна – означає, що результат, який ви збираєтеся досягти, чітко визначений. При формулюванні  використовуйте 
загальноприйняті назви, імена і терміни. 
Уникайте загальних слів «краще», «ефективніше».  Вкажіть точно, «на скільки краще» і в чому саме буде визначатися 
ефективність. 
Для правильного формулювання «Конкретної» цілі допомагають питання: 
•який результат потрібно досягти і чому? 
•хто братиме участь у реалізації? 
•які є обмеження або додаткова інформація для досягнення мети? 
Measurable (Вимірна) 
Обов’язково потрібно зрозуміти, в чому буде вимірюватися результат. Обов’язково використовувати конкретні цифри. Це 
допоможе уникнути невизначеності в майбутньому. 
Щоб чіткіше сформулювати вимірну мету, скористайтеся питаннями: 
•коли буде вважатися, що мети досягнуто? 
•який показник говорить про це? 
Achievable (Досяжна) 
Мета повинна бути досяжною. Якщо шанси реалізувати мету наближаються до нуля, то і мотивації на її виконання буде 
рівно нуль. Для досягнення мети одного бажання замало – у вас повинні бути всі необхідні ресурси для цього. 
Relevant (Значна) 
Ви повинні чітко розуміти: «Чи справді реалізація завдання є  в рамках досягнення мети?». Значимість поставленої цілі 
може вимірюватися і вигодою – якщо її не буде, то  мету можна вважати марною. 
Time-bound (Обмежена в часі) 
Не можна чогось досягати постійно, необхідні часові рамки. Іншими словами, у вас повинен бути визначений фінальний 
термін досягнення кінцевої цілі. Якщо термін вийшов –  мета не досягнута. Також не потрібно забувати, що рамки 
встановлюються з урахуванням наявних ресурсів. 
SMART-підхід  дозволяє з самого початку упорядкувати всю наявну інформацію, визначити  ресурси, терміни і 
сформулювати точні, конкретні завдання. 
Після того, як мета чітко сформульована, варто визначити перший крок до її досягнення. 



Приклад відсмартованої цілі 

Давайте, розберемо або, як кажуть, «відсмартуємо» на конкретному прикладі середньострокову ціль, наприклад, на рік. 

Бажання : повністю перейти на здоровий спосіб життя 

S – що саме маєте на увазі, коли кажете про здоровий спосіб життя, адже в кожного – це своє поняття. Наприклад: підправити сам раціон, додати фізичні 

навантаження, регулярні прогулянки на свіжому повітрі, випивати 2 л. чистої води в день …Лиш цей перелік. А для когось буде: кинути курити, для когось: 

відмовитись від вуличної їжі та додати більше овочів і фруктів у раціон. Що конкретно для вас? 

M – як будете міряти, що досягнули свого рівня здорового способу життя? Наприклад, без задишки піднімаєтесь на 15 поверх. Або скинули / набрали 10 кг / см. Або 

змінився колір шкіри на більш здоровий і волосся та нігті стали міцнішими, тощо. А для когось – пробігти п’яти-кілометровий марафон. Знову ж, – в кожного своє – не 

беріть чужі шаблони. Орієнтуйтесь на свої відчуття, внутрішній компас. 

A – тут можна розбити на підпункти і відразу вписати в план по тижням чи місяцям. Наприклад, спочатку кинути курити, потім відмінусувати вуличну їжу і привчити 

себе обирати в кафе або носити з собою збалансовану здорову їжу. Напевне, перед цим варто додати крок – розібратись для себе що таке збалансований раціон, 

звернувшись до фахівця або перечитавши тони інформації. Відповідно варто підрахувати і самі ресурси: фінансові, внутрішні (мотивація, що це ваша істинна ціль), 

інші зовнішні (оточення чи потрібні фахівці для підказок і підтримки). 

R – чому ви задались цієї ціллю саме зараз? Найчастіше на цьому критерії під час консультацій виявляється, що ціль зовсім не клієнта, а нав’язана трендом чи 

близькою людиною. Тому й не досягається і взагалі немає мотивації щодня йти в спортивний зал. А іноді достатньо лиш змінити метод досягання на більш 

прийнятний і цікавий клієнту (наприклад, змінити вид спорту). Тому дуже важливо чесно зізнатись – чому саме зараз, чому саме така ціль – це виявлення істинної 

мотивації та врахування можливих ризиків. Наприклад, через місяць зрозумієте, що купа грошей викинуто, а чарівного ефекту немає, оскільки таки цілі – це зміна 

стилю життя і тривалий, поступовий процес переходу. 

Відповіді  бувають абсолютно різні: від “всі друзі перейшли”, “на сьогодні дозволяє фінансова складова”,  “батьки чи майбутня дружина наполягає”, “хочу собі 

довести, що можу”… Абсолютно різні. Визначіться що є вашою основною причиною. 

T – коли конкретно буде реалізовано той кінцевий результат, який описали в букві М? Чітка дата. Не приблизно в грудні наступного року, адже я ставлю ціль на рік, а 

чітко кли будете перевіряти досягнутість цілі. І якщо на 1 день пізніше – значить не реалізовано  вчасно (хоча задоволеність від самого процесу також буде, але в 

постановці цілей потрібна чіткість). 

Тепер запишіть свою ціль, як вона звучить? Наприклад: 

До 30 листопада 2016 року я пробіжу 5-ти кілометровий марафон, попередньо перейшовши на здоровий спосіб життя: регулярні тренування та здоровий, 

підібраний під мене тренером раціон. Звучить амбітно і мотивуюче? Якщо ні – перефразовуйте або ж прийміть, що це не потрібна вам ціль. Вона має заряджати 

своєю “мотивацією до” або “мотивацією від”. Правда, бажано, щоб ціль була сформульована максимально просто, не трьох-поверховою, як ця наша зараз. Тобто 

логічно, що її можна розбити на дві цілі в сфері здоров’я: 

•перше півріччя: до 30 червня перейду на здоровий спосіб життя: сформую звичку регулярних і комплексних тренувань та підібраний під мене тренером раціон, як 

стиль життя 

•друге півріччя: до 30 листопада системними тренуваннями підготуюсь і пробіжу 5-ти кілометровий марафон в підтвердження свого здорового стилю життя 

https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
http://www.welldone.org.ua/konsultatsia/
http://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
http://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
http://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
http://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
http://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/
https://www.welldone.org.ua/tehnika-navishho-abo-five-why-dlya-perevirki-motivatsiyi-na-mits/


Впорядкування саду 

 

ПОТРІБНО ТА 

МУШУ 
або ХОЧУ 



ТЕТЯНА ШВЕЦЬ 

кандидат педагогічних наук, заступник директора Приватної школи «Афіни» 
м. Києва», директор програм в International Academy of Tutoring, тренер, 
тьютор ІІ ступеня,  супервізор тьюторів 
 

info@tutor.org.ua 
t. 0972091467 34 


