
Вступне слово 
 

Привіт, любий друже! 
У твоїх руках знаходиться інформаційний 

довідник, який може стати тобі в нагоді під час 
вирішення різних життєвих питань, здійснення вибору 
життєвого шляху та прийняття складних рішень. 

Підлітковий вік – це період формування 
відповідальності за себе, своє життя, формування твоєї 
дорослості. 

Ми щомиті робимо вибір. Це пов’язано з усіма 
аспектами нашого життя. Іноді це вибір стосовно дуже 
простих речей, наприклад, що їсти на сніданок. Інколи 
наш вибір потребує конкретного рішення, яке пов’язане 
з особистими цінностями, цінностями інших людей, їх 
інтересами та потребами. Найскладніше, якщо нам ніхто 
не може допомогти, а інколи кажуть прямо: це твій 
самостійний вибір. Вибір також завжди пов’язаний з 
нашими бажаннями. Якщо людина повністю 
усвідомлює своє бажання, то необхідність вибору та 
прийняття рішення стає неминучим. 

 Рішення – це міст між бажанням і дією. Прийняти 
рішення – це значить взяти на себе відповідальність за 
хід події.  

Найчастіше прийняття рішення пов’язане з 
відповідальністю. Звісно, жити легше, коли за тебе все 
вирішують дорослі або друзі. Якщо щось не так, завжди 
можна сказати: «Це ваша провина». Значно складніше 
відповідати за власні рішення. Але якщо за тебе 
постійно приймає рішення хтось інший, то не можна 
бути впевненим, що при цьому враховуються твої 
інтереси й потреби. 



А як же власні бажання? Звісно, варто 
прислухатися до думки різних людей, особливо тих, які 
мають великий життєвий досвід. Але мусимо пам’ятати, 
що всі ми неповторні, як і неповторне життя кожного з 
нас. І краще прожити його самому, зробивши здоровий 
вибір! 

Інформаційний довідник «ЗДОРОВИЙ ВИБІР» 
підлітків міста Конотоп: куди звернутися та де знайти 
допомогу?» допоможе тобі завжди мати при собі 
важливу інформацію про відділи, установи, організації 
міста Конотоп, які працюють для тебе, для твого 
здорового, свідомого, відповідального майбутнього. Не 
залишайся сам на сам зі складними життєвими 
ситуаціями, користуйся інформацією з довідника, 
звертайся по допомогу, і кваліфіковані спеціалісти 
допоможуть тобі реалізуватися в житті, вирішити 
складні питання, зробити важливий вибір. 

Успіхів тобі у житті, навчанні та особистісному 
зростанні!!! 

 
Повір у себе, і в тебе все вийде! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
Молодіжна організація студентів «Новий час» 

 
Основна мета діяльності – розвиток 

молодіжного руху, проведення молодіжних акцій та 
сприяння самореалізації та вихованню молоді. 

Основними напрямами діяльності є: 
1) співробітництво з органами державної влади 

та місцевого самоврядування, підприємствами, 
організаціями, установами, закладами та об'єднаннями; 

2) розвиток молодіжного руху в місті Конотоп; 
3) сприяння самореалізації молоді міста; 
4) забезпечення представництва та захисту 

законних прав та інтересів своїх членів; 
5) участь у формуванні та реалізації молодіжної 

та культурної політики держави та регіону; 
6) забезпечення координації дій членів; 
7) проведення молодіжних акцій в місті Конотоп 

та за його межами; 
8) розвиток співробітництва з іноземними і 

міжнародними організаціями та їх об’єднаннями з 
метою реалізації завдань та цілей Організації. 

Для забезпечення практичного виконання 
основних завдань Організація діє у визначеному 
порядку: 

1) організовує конференції, семінари, виставки; 
2) проводить змагання, концерти, фестивалі та 

інші акції, спрямовані на виконання мети та завдань 
Організації; 

3) організовує співробітництво з органами 
державної влади та місцевого самоврядування з питань 
діяльності Організації; 



4) здійснює співпрацю з громадськими 
неурядовими організаціями України та інших країн з 
метою обміну досвідом та співпраці. 
 

Досвід діяльності: 
 
 ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 
2007 р. – соціальний проект для мешканців гуртожитків 
вузів області «Форум-гурт»; 
2008 р. – соціальний проект для мешканців гуртожитків 
вузів області «Благо»; 
2009 р. – регіональний конкурс малих грантів мережі 
«Громадські ініціативи в Україні» – реалізація 
екологічного проекту «Молодь заради майбутнього»;  
2010 р. – Міжнародний фонд «Відродження», 
антикризова гуманітарна програма, конкурс «Підтримка 
літнього відпочинку та зайнятості дітей пільгових 
категорій» – «Організація табору наметового типу 
«Уроки виживання»; 
2011 р. – Всеукраїнський жіночий фонд, конкурс 
«Перший крок до успіху», проект «Висока посада – 
батько»; 
2012 р. – Грант Президента України для обдарованої 
молоді на реалізацію проекту «Молодіжний оздоровчий 
табір «Національний еквівалент»; 
2013 р. – спільний проект «Коло друзів» Благодійного 
фонду «Відень», фінансова допомога на 
функціонування студентських клубів; 
2014 р. – Центр розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності за підтримки Фонду сприяння 



демократії Посольства США в Україні, проект 
«Відповідальне студентство»; 
2016 р. – проект «Соціальний проект підвищення 
життєвої компетентності підлітків м. Конотоп 
«ЗДОРОВИЙ ВИБІР»; 
2016 р. – національно-патріотичний проект культурного 
обміну «Алея співдружності студентів України». 
 
 СОЦІАЛЬНА РОБОТА: 

 
‒ волонтерські проекти для вихованців 

інтернатів та дітей з обмеженими фізичними 
можливостями «Студенти – дітям», «Пасхальне диво», 
«Казка у День Святого Миколая», привітання дітей-
пацієнтів лікарень з Новим роком; 

‒ шефська допомога ветеранам ВВВ та праці; 
‒ Благодійний фестиваль для вихованців 

інтернатів та дітей з обмеженими фізичними 
можливостями «Сяйво надій»; 

 
 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 
‒ тимчасове працевлаштування у Польщі; 
‒ Міжнародний фестиваль патріотичної пісні 

«Від серця до серця»; 
‒ волонтерська поїздка до країн Балтії.  

 
 
Контактна інформація: 41615, Сумська область, м. 
Конотоп, пр. Миру 26/106, тел. 096-3534146, електронна 
адреса: e-mail: globall777@mail.ru. 
 



ВІДДІЛ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
Основними завданнями відділу є забезпечення 

реалізації в місті державної політики стосовно дітей і 
молоді, підтримка молодіжних ініціатив, розвиток 
фізичної культури та спорту, патріотичне виховання. 

Види діяльності. Відділ у межах своїх 
повноважень здійснює заходи, спрямовані на 
організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей 
і молоді в місті, організовує та проводить заходи в 
напрямку військово-патріотичного виховання дітей і 
молоді, організовує проведення конкурсів, турнірів, 
виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів з 
метою підвищення культурно-освітнього рівня дітей і 
молоді, організовує проведення спортивних змагань і 
навчально-тренувальних зборів, здійснює заходи, 
спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту. 

Допомога в реалізації ідей молоді, їх проектів та 
пропозицій. Залучення до спортивно-масових та 
загальноміських заходів. Допомога в працевлаштуванні. 
Проведення консультацій щодо написання й реалізації 
громадських та молодіжних проектів. 

 
 
Контактна інформація: 41615, Сумська область, 

м. Конотоп, пр. Миру, 8; тел. (05447) 6-61-32, 
електронна адреса: molod5919@ukr.net.  

 
 
 
 



ПРАВИЛА ДЛЯ ПІДЛІТКІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ 
САМОВИХОВАННЮ 

 
П’ять «ПОТРІБНО»: 
1. Завжди допомагати батькам. 
2. Виконувати вимоги вчителів, добросовісно 

вчитися. 
3. Бути чесним. 
4. Підпорядковувати особисті інтереси 

колективним.  
5. Завжди й усюди проявляти сумлінність. 
 
П’ять «МОЖНА»: 
1. Веселитися і гратися, коли робота зроблена на 

«відмінно». 
2. Забувати образи, але пам'ятати, кого й за що ти 

образив сам. 
3. Не сумувати при невдачах, якщо наполегливий 

– усе вийде. 
4. Учитися в інших, якщо вони краще за тебе 

працюють. 
5. Запитувати, якщо не знаєш, просити допомогти, 

якщо не справляєшся сам. 
 
П’ять «ДОБРЕ»: 
1. Уміти володіти собою (не губитися, не боятися, 

не втрачати самовладання через дурниці). 
2. Планувати кожен свій день. 
3. Оцінювати свої вчинки. 
4. Спочатку думати, а потім робити. 
5. Братися спочатку за виконання найважчих 

справ. 



СЛУЖБА КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 
ДО ФУНКЦІЙ СЛУЖБИ 

У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВХОДИТЬ:  
 
1) організація, розроблення і здійснення 

самостійно або разом з відповідними органами 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями заходів, 
спрямованих на забезпечення прав, свобод, законних 
інтересів дітей, поліпшення їх становища, фізичного, 
інтелектуального і духовного розвитку, запобігання 
бездоглядності й правопорушень серед них на території 
міста;  

2) надання місцевим органам виконавчої влади й 
органам місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам та організаціям, громадянам у межах своєї 
компетенції практичної та методичної допомоги, 
консультацій з питань соціального захисту дітей;  

3) контроль за умовами утримання й виховання 
дітей у спеціальних установах для дітей, за організацією 
виховної роботи в навчальних закладах і за місцем 
проживання;  

4) контроль за умовами утримання й виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих 
будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;  

5) проведення в межах своєї компетенції через 
засоби масової інформації інформаційно-
роз’яснювальної роботи; 



6) забезпечення разом з іншими структурними 
підрозділами виконавчих органів ради, кримінальної 
поліції у справах дітей заходів щодо соціального 
захисту дітей та профілактики правопорушень серед 
них;  

7) ведення Єдиного електронного банку даних 
про дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, переданих на виховання та 
спільне проживання у дитячі будинки сімейного типу та 
прийомні сім’ї тощо. 

Контактна інформація: 41615, Сумська область, 
м. Конотоп, пр. Миру, 8; каб. 130; тел. (05447) 6-62-30; 
електронна адреса: ssn_konotop@ukr.net. 

 
ЦЕ ПОТРІБНО ТОБІ САМОМУ! 

1. Бути чесним! Сила людини – у правді, 
слабкість – у брехні. 

2. Бути працелюбним! Не боятися невдачі в новій 
справі. Хто наполегливий, той із невдач створить успіх, 
а з поразок викує перемогу. 

3. Бути чуйним і дбайливим! Пам’ятай: до тебе 
добре ставитимуться, якщо ти до інших добре ста-
витимешся. 

4. Бути здоровим та охайним! Роби вранішню 
гімнастику, загартовуйся, мийся до пояса холодною 
водою щодня, стеж за чистотою рук, годину в день 
виділяй на прогулянки і ще годину віддай праці або 
спорту. 

5. Будь уважним, тренуй увагу! Хороша увага 
оберігає від помилок у навчанні й невдач у грі, праці, 
спорті. 



КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
 
Мета діяльності: проведення соціальної роботи із 

сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги. 

Види послуг: психологічні, соціально-
педагогічні, інформаційні, соціального супроводу, 
соціально-медичні, соціально-економічні та ін. 

Ви можете скористатися такими послугами: аналіз 
ситуації, що склалася; сприяння у вирішенні 
проблемних питань, переадресація та ін. 

 
Контактна інформація: 41615, Сумська область, 

м. Конотоп, пр. Миру, 8; каб. 406, 409, 421; тел. (05447) 
2-33-96; 6-55-97; 2-53-77.  
 

Умійте володіти собою! 
1. Пам’ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним 

неспокоєм – постійна зайнятість.  
2. Щоб забути свої напасті, намагайтеся зробити приємне 

іншим. Роблячи добро іншим, робите добро собі.  
3. Не намагайтеся змінювати чи перевиховувати інших. 

Набагато корисніше й безпечніше зайнятися самовихованням. 
Пам’ятайте: кожна людина – така ж яскрава й унікальна особистість, як 
і ви, приймайте її такою, якою вона є. Умійте бачити в людині її 
достоїнства і в стосунках з нею спробуйте опиратись саме на такі 
якості.  

4. Майте мужність від щирого серця визнавати свої помилки. 
Не будьте зарозумілими.  

5. Вчіться володіти собою! Гнів, дратівливість, злобність 
спотворюють людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. 
Виховуйте в собі терпіння, пам’ятайте, що «рана заживає поступово». 
Не переймайтеся через дрібниці.  



ЯК ПІДВИЩИТИ САМООЦІНКУ 
Пам'ятка для підлітків 

 
Пам’ятайте, що ви – особистість, поважайте себе, 

вірте у власні сили й можливості. 
Оцінюючи себе, опирайтесь на свої досягнення. 

Припиніть порівнювати себе з іншими – це не сприяє 
підвищенню самооцінки. Порівнюйте себе 
сьогоднішнього лише із собою вчорашнім. 

Дозвольте собі інколи бути недосконалим. Нехай 
ви щось робите гірше за інших – ніхто не має права 
чекати, щоб ви завжди були бездоганні в усьому. 

Ніколи не виправдовуйтеся. Людина, яка плутано 
бубнить виправдання, виглядає жалюгідно. Якщо 
виникла така потреба, спокійним і впевненим голосом 
поясніть мотиви свого вчинку. 

Якщо ви чогось не зрозуміли – не бійтеся 
поставити уточнювальне запитання співбесіднику. 
Краще один раз видатися необізнаним, аніж потрапляти 
в халепу періодично. 

Постійне невдоволення собою не може сприяти 
підвищенню самооцінки. 

Частіше хваліть себе! Колекціонуйте свої успіхи, 
навіть незначні, можете записувати їх у спеціальний 
журнал. 

Постійне невдоволення всім перетворить будь-
кого на зажуреного буркотуна. Випромінюйте більше 
оптимізму! 

Не прагніть надмірно демонструвати свою 
значущість. Внутрішня впевненість у собі не потребує 
«гучних» зовнішніх проявів. Оточення оцінить цю рису 
без ваших «натяків». 



Розвивайте дещо іронічне ставлення до себе – це 
допоможе застерегти вас від переоцінки себе та 
зверхності. 

Розвивайте в собі прагнення до самопізнання. 
Запам’ятайте: кожен має право відчувати те, що 

він відчуває, та думати те, що думає. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА  

ЛІКАРНЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М. ДАВИДОВА» 
«КЛІНІКА, ДРУЖНЯ ДО МОЛОДІ» 

 
«Клініка, дружня до молоді» – це відділення 

медичної допомоги підліткам та молоді. Працює в 
структурі КЗ «Конотопська центральна районна лікарня 
ім. ак. М. Давидова» на базі жіночої консультації. 

Відділення надає медико-соціальні послуги на 
основі «дружнього підходу».  

Принцип роботи: добровільність, 
доброзичливість, доступність, конфіденційність, 
анонімність, неупереджений підхід до відвідувача.  

До ваших послуг безкоштовні консультації 
лікарів: терапевта, дерматовенеролога, гінеколога та 
психолога. 

 
Контактна інформація: 41615, Сумська область, 

м. Конотоп, вул. М. Амосова, 5; тел. ( 05447) 6-64-99; 6-
60-38 з 12:00 до 15:30.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЩОБ ЗМІНИТИ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ… 
 

1. Усміхайтеся, це надасть вам упевненості. 
2. Відмовтеся від бажання жалітися або 

звинувачувати інших людей чи нарікати на обставини. 
3. Позбавтеся негативних думок. Життя – це 

бумеранг. 
4. Сприймайте життя як безперервний 

навчальний процес, навіть у негативному досвіді 
знайдете корисне для себе. 

5. Уникайте спілкування з песимістами. Вони 
негативно впливатимуть на вас, знищать віру в себе. 

6. Розвивайте в собі позитивні якості. 
7. Перетворіть несприятливі обставини на 

ситуацію, де ви ще раз зможете проявити свої здібності. 
8. Не заздріть чужому успіхові. Позитивно 

оцініть свої сили, виявіть власні цілі. 
9. Ніколи не здавайтеся. Вірте у себе. Спокійно 

ставтеся до успіху та невдач. 
10. Налаштовуйте себе на успіх. 
11. Частіше спілкуйтеся з людьми активними, 

успішними, що з оптимізмом крокують по життю. 
12. Обмежте контакти з тими, хто жаліється.  
13. Спостерігайте, як діють успішні люди, 

наслідуйте зразки успішної поведінки. 
14. Не звертайте уваги на дрібні непорозуміння, 

не перетворюйте їх на конфлікт. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

КОНОТОПСЬКИЙ 
МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 
Центр забезпечує надання таких правових 

послуг: 
‒ надання правової інформації, консультацій і 

роз’яснення з правових питань; 
‒ складання документів, необхідних для захисту 

прав особи в суді; 
‒ представництво інтересів особи у разі, якщо 

справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається 
судом; 

‒ забезпечення доступу до електронних сервісів 
Міністерства юстиції України. 

Контактна інформація: 41615, Сумська область, 
м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43; тел: (05447) 6-23-47, 
e-mail: konotop.sumy@legalaid.gov.ua. 

Додаткова інформація:  
Про розташування та контакти центрів правової 

допомоги можна дізнатись на сайті www.legalaid.gov.ua 
або в операторів гарячої лінії за номером 0-800-213-103 
(безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДЛІТКАМ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ МОТИВАЦІЇ 

 
Незалежно від того, наскільки сильна у вас 

внутрішня мотивація до навчання, бувають моменти, 
коли вона знижується. 

1. Винагородіть себе. Це поліпшить ваш 
настрій, стане підтвердженням ваших досягнень і 
викличе бажання працювати далі. 

2. Зупиніться і зробіть невелику розминку. Для 
ефективної роботи вашому мозку потрібно багато 
насиченої киснем крові. Якщо ви просто встанете зі 
стільця, це поліпшить постачання кисню до мозку на 
10%. Фізичні вправи допоможуть вам розслабитися й 
побороти хвилювання. Цілком можливо, що під час 
розминки ви знайдете рішення складного питання, над 
яким так довго розмірковували. 

3. Зробіть перерву. Якщо ви не занадто 
захоплені справою, то, на думку багатьох людей, 
перерва кожні 20-30 хвилин «освіжить» розум, не 
відволікаючи від виконуваної роботи. Зміна обстановки 
допоможе поглянути на проблему з іншого боку. 

4. Перевірте, чи сформували ви загальну 
картину. Ваш мозок постійно намагається встановити 
зв’язок, і тому попереднє складання загальної картини 
дасть йому час на усвідомлення змісту інформації, 
«збору» всіх даних про об’єкт. 

5. Знайдіть інший спосіб розбивки 
досліджуваного матеріалу на частини, фрагменти 
меншого обсягу. Мозку легше впоратися зі складними 
завданнями в тому випадку, коли вони розбиті на окремі 
елементи. 



6. Спробуйте одержати інформацію в інший 
спосіб. Наприклад, якщо ви протягом тривалого часу 
сприймаєте інформацію на слух, перейдіть до читання, 
завдяки цьому ви активізуєте іншу півкулю свого мозку. 
У цьому випадку неабияк допомагає й візуалізація. 

7. Визначте свої досягнення, їхня оцінка 
допоможе вам плідно працювати далі. Складіть перелік 
своїх здобутків. 

8. Знайдіть те, з чого можна посміятися. 
Доведено, що під час сміху в мозку виробляються 
ендорфіни, що викликають релаксацію. 

9. Зверніться за допомогою до друга чи члена 
родини. Одна голова – добре, а дві – краще! 

10. Зупиніться і згадайте, як ви вчинили 
минулого разу, коли мали такі ж труднощі. Складіть 
перелік варіантів дій. Мозок «любить» закономірності, і 
такий підхід дасть йому змогу сформувати нові логічні 
зв’язки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОНОТОПСЬКИЙ 

МІСЬКРАЙЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Мета діяльності: Допомога громадянам у пошуку 
роботи, виборі або зміні професії, підбір кваліфікованих 
кадрів на замовлення роботодавців. 

Види послуг: 
‒ допомога в пошуку роботи з використанням 

оперативної інформації про вакансії в межах України; 
‒ надання кваліфікованих консультацій, щодо 

працевлаштування; 
‒ матеріальна підтримка шукачів роботи в 

період безробіття; 
‒ допомога роботодавцям у підборі працівників 

для виконання громадських та інших робіт тимчасового 
характеру; 

‒ збір інформації про вакансії, її обробка та 
доведення до шукачів роботи; 

‒ відшкодування компенсації фактичних витрат 
роботодавця на сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
працевлаштування осіб, яким надано статус 
безробітних, на нові робочі місця; 

‒ надання профорієнтаційних послуг, к тому 
числі профдіагностичних, за результатами яких 
надаються поради та рекомендації щодо вибору 



професії/спеціальності, що відповідає інтересам, 
життєвим цілям, нахилам та здібностям людини, а 
також є актуальною на ринку праці; 

‒ проведення семінарів, під час яких фахівці 
центру зайнятості ознайомлюють із ситуацією на ринку 
праці, навчають складати резюме, допомагають 
підготуватися до співбесіди з роботодавцем; 

‒ проходження професійної підготовки або 
перепідготовки, підвищення своєї кваліфікації з 
перспективою подальшого працевлаштування; 

‒ отримання тимчасової матеріальної підтримки 
шляхом участі в громадських роботах та інших роботах 
тимчасового характеру; 

‒ визначення з перспективою організації власної 
справи, отримання необхідних знань з основ 
підприємницької діяльності, рекомендацій щодо 
складання бізнес-плану та одержання допомоги по 
безробіттю. 

Якими послугами можуть скористатися 
підлітки та молодь міста Конотоп: 

‒  отримання інформації про актуальні професії 
на ринку праці; 

‒ профорієнтаційне тестування щодо здібностей, 
нахилів та зацікавлення молоді; 

‒ фахівець з профорієнтації поінформує про 
можливі шляхи набуття професії, про умови прийому та 
навчання в навчальних закладах; 

‒ ознайомлення з детальною інформацією про 
навчальні заклади нашого міста та області; 

‒ профорієнтаційні уроки з метою формування 
професійних інтересів молодих людей, надання 
докладної інформації про професії, формування 



адекватного уявлення молоді про свій професійний 
потенціал, допомога у професійному самовизначенні.  

Контактна інформація: 41607, Сумська область, 
м. Конотоп, вул. М. Сусла, 20; тел. (05447) 6-55-27, 
тел./факс (05447) 6-21-33, е-mall: cz@knt.socz.gov.ua. 

Номери державних, обласних, місцевих 
«гарячих ліній», де підлітки можуть отримати 
консультативні послуги з різних питань: 

Інформаційно-довідкова телефонна система: 
0-800-50-50-60;  

Сумський обласний центр зайнятості: 
(022) 61-90-11; 

Конотопський міськрайцентр зайнятості: 
(05447) 2-55-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРАДИ ІЗ САМОВИХОВАННЯ 
 

1. Коли берешся за будь-яку справу, подумай, 
який результат хочеш отримати. 

2. Записуй за важливістю свої термінові справи, 
які маєш виконати протягом дня, тижня. 

3. Берись за справу сміливо й не відступай, доки 
її не виконаєш. Якщо в кінці тижня або дня 
залишаються невиконаними один чи два заплановані 
тобою пункти, перепиши їх у план на наступний 
тиждень (день). 

4. Візьми собі за звичку обов’язково аналізувати: 
чому саме ти не виконав той чи інший пункт. Намагайся 
сам усувати причини невиконання. 

5. Спочатку це здаватиметься складним, але з 
часом ти зрозумієш, що головне – правильно оцінювати 
свої сили й не гаяти часу. 

6. Ніколи не відкладай виконання справи на 
наступний день. Переходь до запланованого одразу ж, 
без зволікань. 

7. Не потурай своїм примхам. Навчися коротко, 
але твердо говорити їм «ні». 

8. Навчися сам собі наказувати, будь до себе 
непохитним, але став перед собою реальні завдання. У 
жодному разі «не заривайся», бо не спрацює твій 
внутрішній наказ: «Так треба», «Я мушу». 

9. Спробуй проаналізувати: на що ти здебільшого 
витрачаєш свій вільний час? 

10. Твій організм здатний до тривалих 
навантажень, але щоб уникнути втоми, змінюй види 
діяльності протягом дня. 



11. Приймаючи на себе будь-яке завдання, 
навчися уважно слухати вказівки дорослих. Роби 
нотатки, щоб нічого не пропустити і зекономити час. 

12. Ніколи не уникай персональної 
відповідальності. 

13. Свою думку не лише виробляй, а й висловлюй. 
14. Прагни самостійно вирішувати всі питання, що 

стосуються твого життя. 
15. Не бійся помилок – просто треба їх своєчасно 

виправляти. 
16. Чесно визнавай неправоту. Пам’ятай, що 

впертість – самозахист слабкої людини. 
17. Не вийде задумане – обов’язково розберися 

чому. Починай робити все спочатку й до тих пір, доки 
не вийде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаткова інформація: 
 

Всеукраїнська 
дитяча лінія 

«Телефон Довіри» 
0 800 500 21 80 

Національна 
«гаряча лінія» 

по запобіганню 
торгівлі людьми 
0 800 500 22 50 

Гаряча лінія 
«Служби 
розшуку 
дітей» 

0 800 50 40 42 
або 116 000 

з мобільного 
 Національна 
«гаряча лінія» 

з питань 
насильства 
та захисту 
прав дітей 

0 800 500 335 
або 386  

 з телефонів 
МТС та Київстар 

Національна 
Лінія 

Телефону 
довіри 

ВІЛ/СНІД 
0 800 500 45 10 

Національна 
дитяча 

«гаряча лінія» 
0 800 500 225 

або 772  
з мобільного 

 

CALL-ЦЕНТР 
Національної 

поліції України 
0 800 50 02 02  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЯК ЗАЙНЯТИСЯ САМОВИХОВАННЯМ ВОЛІ? 
 

Прийоми самовиховання волі можуть бути досить 
різноманітними, але всі вони передбачають дотримання 
наведених нижче вимог. 

1. Починати потрібно з набуття умінь долати 
порівняно незначні труднощі, перешкоди. 

2. Надзвичайно небезпечні будь-які 
самовиправдання. Це неправда не лише для інших, а й 
для самого себе. 

3. Труднощі й перешкоди необхідно долати. 
4. Прийняте одного разу рішення має 

виконуватися до кінця. 
5. Окрему мету необхідно поділити на етапи, 

передбачати найближчі перешкоди, подолання яких 
створить умови для наближення кінцевої мети. 

6. Максимально суворе дотримання режиму дня, 
розпорядку всього життя. 

7. Систематичні заняття спортом, уміння долати 
труднощі під час занять фізичною культурою – 
тренування не лише м’язів, а й волі. 

8. І, мабуть, найголовніше у вихованні волі – це 
самопереконання. Слід пам’ятати, що волю, як і будь-
яку іншу якість, потрібно тренувати. 
 


