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Розділ 4. РІЗНІ, АЛЕ РІВНІ

Тема 1. Улюблені страви.
 Здорове харчування

Привіт! Ми раді тебе бачити знову! Який в тебе настрій?

Захоплення Невдоволення Розпач Радість

Задоволення Цікавість Нейтрально Злість

Під час нашої зустрічі ти:
 визначиш, які з твоїх улюблених страв і продуктів на-
лежать до здорового харчування;

 замислишся над походженням різноманіття страв і сма-
ків сучасної кухні твого регіону;

 дізнаєшся про важливість дотримання застільного етикету.
Пригадай, що ти вже знаєш за цією темою.
Чого саме ти очікуєш від цього уроку?

ОЧІКУВАННЯ

СлавкоСлавко
Привіт, друзі! Як справи? Одразу скажу, що у мене все 
добре — щойно пообідав, наївся свого улюбленого борщу і 
смаженої картопельки з холодцем — смакота!!!

СашкоСашко
Цікаво, що у нас на Закарпатті картоплю називають: 
крумпиль або крумпля — тато казав, що це від перекруче-
ного німецького слова, що означає «земляна груша». А щодо 
смаколиків, то окрім борщу, вареничків і місцевих кремзли-
ків із тертої картоплі, я із задоволенням їм угорський 
бограч, румунський токан, словацькі кнедлі. А ще подоба-
ються узбецький плов і страви кримськотатарської 
кухні — чебуреки, янтики, кашик-аш, кобете, сарма тощо.

МарічкаМарічка
Привіт! Я теж обожнюю картоплю, але у нас її називають 
бараболею. А ще я дуже люблю вареники і різні салати.
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Випиши з діалогу підлітків в чатах назви страв, які тобі незна-
йомі. Проведи пошук цих страв в Інтернеті.
Знайди в Інтернеті або розпитай дорослих, як називають 

картоплю в твоєму регіоні та чому саме така в неї назва.

Прочитай вірш Надії Красоткіної, у якому картопля вихваля-
ється, що є незамінним продуктом, як хліб.

Мене смажать, мене варять,
Мене тушать і печуть.
На вогні великім шкварять,
Чистять, ріжуть і товчуть.
Страва ситна і відмінна,
В кожній хаті незамінна.
І смачна для всіх осіб —
Я, картопля, — другий хліб!
З мене можна готувати
І млинці, і деруни.
І до столу подавати
Пампушки і вергуни.
І вареники в сметані,

Зрази, бабки і пюре.
Різні страви, дуже гарні,
Апетит уже бере!
Без картоплі й без води —
Ні туди, і ні сюди!у

Запереч картоплі, яка вихваляється у вірші.
Для цього виділи з вірша одну-дві основні тези (твердження).
Вибери одну з них та сформулюй своє висловлювання за 

схемою:

позиція обґрунтування приклад висновок

Наприклад. Я вважаю, що (сказати твердження) неправиль-
не, тому що (навести хоча б один аргумент), зокрема (факти, 
приклади), отже (висновок).
Запиши цей вислів.
При доборі аргументів можеш спиратися на таблицю.

1

2

СофіяСофія
Дивно, Сашко, що ти назвав чебуреки і кобете кримськота-
тарською стравою, а я завжди думала, що це улюблені 
національні страви моїх родичів-греків, які живуть на 
Донеччині. Вони їх називають кубіте чи шумуш, а чебуре-
ки — чир-чир’я або чирлама. Мабуть, це тому, що їхні пред-
ки колись жили разом із кримськими татарами. А ще мені 
дуже подобаються страви вірменської і грузинської кухонь.

Тема 1. Улюблені страви. Здорове харчування
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Вид
аргументу 

Алгоритм
побудови

Узагальнення Перерахуй факти. Поясни, про який висновок 
свідчить кожен із них

Аналогія 
Вибери явище, предмет, подібний до того, 
у перевазі якого ти хочеш переконати. Опиши 
його. Доведи схожість 

Причинно-
наслідковий 

зв’язок 

Вибери два факти або явища, між якими існує 
причинно-наслідковий зв’язок. Покажи, що ця 
причина не призведе до інших наслідків. По-
ясни, що цей наслідок не виникне з інших при-
чин. Зроби висновок про взаємозв’язок

Доведення 
корисності, цінності

Опиши позитивний результат від пропонова-
ної дії. Доведи, що цей результат є бажаний

Доведення 
шкідливості 

Опиши негативний результат від пропонова-
ної дії. Доведи, що цей результат є небажаним

ДанилоДанило
Яка смачна у вас тема! Цікаво було б скуштувати улюблені 
страви Сашка і Софії. А мені більше подобається піца, всі-
ляки бургери і картопля фрі. А ще люблю солодке, особливо 
шоколад. Його здавна виготовляють у нас на Слобожан-
щині — і в Тростянці, і в Харкові.

КсеняКсеня
Мені теж піца до вподоби, а ще я люблю рибні страви та 
обожнюю японську і китайську кухні — різні роли, супчики. 
До речі, Богдане, очікую тебе в гості, чим тебе пригости-
ти? Я пам’ятаю, що ти вегетаріанець, тож нічого не їси 
окрім овочів і фруктів?

БогданБогдан
Дякую, що потурбувалася, Ксеню. Ні, це вегани так харчу-
ються, а я просто не вживаю м’яса і молока — їм різні 
каші, овочі, ту ж картопельку дуже люблю, пісний борщ, 
бобові, рибу, яйця, фрукти… Не дуже переймайся пригощан-
ням — можемо випити чаю з печивом або замовити твої 
улюблені роли.

Розділ 4. Різні, але рівні
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Дай відповідь на запитання.

 Які овочі, фрукти, ягоди та зелень найчастіше вживає твоя 
родина?

 Який овоч твій улюблений? Чому?

Склади перелік своїх улюблених страв.

Чи знаєш ти, що в деяких населених пунктах України улюб-
леним стравам поставили пам’ятники? Розглянь ілюстрації і 
спробуй віднайти, де саме вони розташовані.

3

4

5

ЛіляЛіля
Я теж люблю рибку і морепродукти, особливо чорномор-
ських рапанів. До речі, у нас на півдні навіть борщ варять 
на рибній юшці. Ще мені подобаються наші місцеві болгар-
ські страви — пиріг меліна чи баниця, салма, манджа. А мій 
дідусь Аурел фантастично готує румунські та молдавські 
смаколики — мамалигу, заму, плачинду з бринзою тощо. 
Тож запрошую всіх вас до нас на гостину!

Тема 1. Улюблені страви. Здорове харчування

с робу д а , де са

Пам’ятник галушціПам’ятник морозиву

о роз а о а .

Пам’ятник галушці

21

Пам’ятник сухому варенню Пам’ятник деруну

р у

Пам’ятник сухому варенню

3

Пам’ятник деруну

4
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 Чи є пам’ятники продуктам або стравам у твоєму населено-
му пункті або області?

 Якій страві або якому продукту ти хотів би /хотіла б постави-
ти пам’ятник? Поясни чому.

У групах ознайомтеся з переліком улюблених страв кожного 
його учасника/учасниці.

 Намалюйте на дошці або вели-
кому аркуші табличку. Впишіть 
в неї назви ваших страв відпо-
відно до виділених груп.

 Визначте серед перелічених страв 
ті, які відповідають здоровому хар-
чуванню.

 Презентуйте вашу табличку на загал. 
Обґрунтуйте свій висновок.

 Обговоріть і зробіть 
спільний перелік улюб-
леної їжі групи.

 Обговоріть питання: 
«Що робить їжу здо-
ровою?», «Що таке 
«здорове харчуван-
ня»?».

Загальновживані 
страви в Україні

Регіональні 
страви

Страви різних 
етнокультур 

Обговори з родиною і склади для себе або для всієї родини 
меню здорового харчування на тиждень.

6

7

Серед українського національного 
переліку нематеріальної культурної 
спадщини поки лише два елементи 
пов’язані з їжею. Так, під № 13 запи-
сана караїмська традиція приготуван-
ня пиріжка з баранячим м’ясом — 
«ет аяклак». Караїми — корінний і 
малочисельний народ України, який 
здавна жив в Криму. У наш час ці пиріжки готують 
караїми Одеси і Мелітополя, а колись їх міг скуштувати 
кожен, хто приїздив на відпочинок в Крим, адже він 
став «візитівкою» місцевої кухні. Тільки за радянських 
часів караїмський пиріжок називали просто «крим-
ський». Під № 22 до переліку внесена традиція приго-
тування і вживання українського борщу.

ЦЕ ЦІКАВО

Розділ 4. Різні, але рівні
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Розпитай бабусь і дідусів про те, як вони харчувалися, коли 
були маленькими, і які страви у них були найулюбленішими. 
Порівняй їх із переліком ваших улюблених страв.
Поміркуй, як змінилися смаки і страви за останні 50 років.

Віднайди в Інтернеті рецепт караїмського пиріжка.
Розпитай рідних, які рецепти борщу вони знають.
Поміркуй разом із дорослими, можливо, у твоїй місцевості 

збереглися старовинні народні страви, які теж варто внести до 
переліку нематеріальної спадщини України.

8

9

За старих часів на свята у кожному 
куточку України вдома готували безліч 
виробів з борошна, які використовува-
лися під час ритуалів та обрядових дій. 
Так, на Новий рік обов’язково пекли 
короваї, калачі, книші, якими відда-
рювали колядників. Навесні випікали 
хлібці у вигляді пташок, а перед Великоднем — паски. 
З хлібом-сіллю здавна зустрічали гостей. Короваєм з 
«шишками» в деяких регіонах України пригощали гос-
тей на весіллі. А ще готували й інші обрядові страви — 
кутю, вареники з сиром, млинці, крашанки тощо. Деякі 
традиції збереглися й до сьогодні.

ЦЕ ЦІКАВО

Тема 1. Улюблені страви. Здорове харчування

МарічкаМарічка
Моя бабуся розповідала, як за старих часів урочисто накри-
вали на стіл на свята. Особливо на Різдво, коли готували 
12 святкових страв.

КсеняКсеня
А я більше люблю святкування Великодня. Моя бабуся-
росіянка робить сирну паску, куліч і крашанки, а бабуся-
українка пече паску (за старих часів її називали бабою), 
фарбує яйця у червоний колір і малює писанки. У день свята 
перед сніданком всі вітаються, цілуються, потім маємо 
постукатися крашанками і з’їсти одне яйце разом зі шма-
точком паски або куліча.
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Які обрядові страви ти знаєш?
Розпитай своїх близьких або рідних про те, які обрядові стра-

ви вони пам’ятають.
Як і коли їх готували? Як їх вживали? Розкажи про це в класі.

10

СлавкоСлавко
Свята — це чудово, але приймати гостей і ходити на гос-
тину — не таке просте діло. Нещодавно сам у цьому пере-
конався. Прийшов до знайомого в гості, запросили мене до 
столу пообідати. Я сів і, як звик вдома, почав собі наклада-
ти смаколики — потім чую — усі мовчать. Мені друг про-
шепотів, що у них заведено, брати їжу лише тоді, коли 
батько сяде за стіл і всі прочитають молитву.

СофіяСофія
А у нас на Великдень моя бабуся-грекиня готує особливої 
форми хліб — псатир, а на Новий рік пече пиріг Святого 
Василя — васілопіту або ще у нас його називають ахчачу-
рек. У ньому запікається монетка. Під час святкування 
пиріг розрізають за певним ритуалом. Кому дістанеться 
монетка — той буде щасливий весь рік! А от інша моя 
бабуся-вірменка на Новий рік пече смачне печиво — гату.

СашкоСашко
Мій татусь багато подорожує, тож він мені розповідав, що 
застільний етикет — дуже важлива річ, якщо ти хочеш спра-
вити гарне враження, гідно виглядати та налагодити сто-
сунки з іншими людьми. Застільний етикет — це і про серві-
рування та використання столових приборів, про доречне 
події меню, черговість подачі та правила сервірування страв, 
розсадку гостей і певні ритуали, які виконують господарі і 
гості, особливі теми для розмов і ще багато чого.

ДанилоДанило
Згоден із тобою! Я от нещодавно вскочив у халепу! Прийшов 
на урочистий бенкет разом із батьками. Стіл був гарно 
сервірований, але я геть розгубився — не знав куди діти 
серветку, що стояла на тарілці, якою виделкою що треба 
їсти. Пожалкував, що пропустив заняття з сервірування 
в початковій школі. Довелося просити допомоги у дорослих, 
що сиділи поруч.

Розділ 4. Різні, але рівні
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Об’єднайся з однокласниками і однокласницями в малу 
групу.

 Відшукайте необхідну 
інформацію і обгово-
ріть її.

 Розробіть пам ’ятку, 
постер або інфографі-
ку для своїх однолітків.

 Виберіть одну із трьох тем, зазна-
чених нижче.
1  Правила застільного етикету 

якої-небудь країни Західної 
Європи.

2  Правила застільного етикету 
в українських родинах.

3  Правила застільного етике-
ту в одній із місцевих етно-
культур.

Напиши есе або власне висловлювання на тему «Чому, на твій 
погляд, спільне приймання їжі об’єднує людей?».

12

13

Тема 1. Улюблені страви. Здорове харчування

Покажи на «шкалі емоцій», із яким настроєм ти завершуєш 
заняття.
Розкажи, чи справдилися твої очікування від заняття.
Продемонструй рівень оволодіння цією темою, вказавши 

на малюнку гори (див. форзац), де саме ти перебуваєш.
Які думки, висловлювання або поради героїв подобаються 

тобі найбільше, були цінними для тебе? Поясни чому.

ПІДСУМУЙМО РАЗОМ

Пригадай правила застільного етикету та сервірування столу, 
які вивчали в початковій школі.
Розглянь малюнок і відшукай помилки, які було допущено 

під час сервірування.

11
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Тема 2. Особливості етнічного етикету 
 в родинах однокласників 
 та однокласниць і сусідів

Привіт! Ми раді тебе бачити знову! Який в тебе настрій?

Захоплення Невдоволення Розпач Радість

Задоволення Цікавість Нейтрально Злість

Під час нашої зустрічі ти:
 замислишся над тим, яка поведінка вважається етичною 
в деяких етнічних культурах України;

 дізнаєшся, як почуватися впевнено, коли йдеш у гості;
 визначиш, як вибирати одяг і подарунки, що відповіда-
ють події.

Пригадай, що ти вже знаєш за цією темою.
Чого саме ти очікуєш від цього уроку?

ОЧІКУВАННЯ

БогданБогдан
Привіт, друзі! Дуже хочу порадитися з вами. У мого одно-
класника день народження. Він запросив на свято деяких 
друзів, а мене — ні. Чи можу я прийти без запрошення?

СофіяСофія
Друзі, я вважаю, що приходити на день народження без 
запрошення не можна! Це буде дуже незручна ситуація, як 
для господарів так і для гостя.

ДанилоДанило
А чому ні? Візьми подарунок та приходь!

ЛіляЛіля
А я вважаю, що приходити без запрошення можна, але 
лише до дуже близьких друзів, в іншому випадку краще доче-
катися запрошення.

Розділ 4. Різні, але рівні
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Тема 2. Особливості етнічного етикету

Дай відповіді на запитання.

 Як ти розумієш, що таке гостинність?
 Що ти вже знаєш про основні правила поведінки господарів 
і гостей?

 Як ти гадаєш, чи можуть гості оцінювати правила прийман-
ня гостей, які існують у господарів?

1

ii
Старовинні традиції гостинності 
в українській народній культурі

Український дім був завжди відкритий для мандрівників, 
бідних і нужденних людей, які прийшли здалеку. За старих 
часів люди вірили, що гість, який прийде в будинок, обігрі-
ється біля вогнища та поїсть, може вважатися близькою 
людиною. А якщо він з’їв шматок хліба й дрібку солі, то вже 
ніколи не зможе образити гостинного господаря, що поді-
лився з ним найдорожчим. Гість обов’язково мав переступи-
ти поріг помешкання, зайти хоч би на хвилинку й сісти. 
Його спочатку пригощали хлібом із сіллю, водою або чаркою 
вина, а вже потім починалася бесіда, причому ввічливі гос-
подарі ніколи не запитували, навіщо людина прийшла до 
їхньої оселі.

Родичі й односельці приходили в гості тільки на запро-
шення та в суворо визначені дні. До приходу гостей готува-

МарічкаМарічка
На мою думку, в кожній родині є свої правила приймання 
гостей, і ніхто сторонній не має права їх оцінювати — 
правильні вони чи не правильні. Це неповага до господарів 
і їхніх звичаїв. Просто треба дізнатися про ці правила 
і дотримуватися їх, коли йдеш на гостину.

СЛОВНИЧОК

Пристойність — ввічливість, хороші манери, гідна 
поведінка.

Такт — почуття міри та пристойності, що виражаєть-
ся в словах і вчинках людини.

Етика — наука про мораль і норми чи правила пове-
дінки, які прийняті в певній спільноті.
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лися святкові страви, дарунки. Було заведено, щоб гості теж 
приходили в будинок не з порожніми руками — з хлібом, 
солодощами. Під час гуляння гостей садовили на найзруч-
ніші місця, а особливо поважних — на почесне місце — 
покуть. Господар та господиня розважали гостей і спеціаль-
но запрошували покуштувати кожну нову страву. Без 
такого запрошення жоден гість не смів узяти що-небудь зі 
столу або вийти з-за нього.

Коли до столу виносили хліб із сіллю, гості мали зрозумі-
ти, що гуляння закінчено й потрібно прощатися. Словами 
«дякуємо за хліб, за сіль, за кашу й за милість вашу» вони 
дякували господарям за гостинність. Господарі мали «від-
даровувати» гостей, які йшли додому, хлібом, пирогами, 
дрібними дарунками. Важлива була не цінність дарунків, 
якими обмінювалися господарі й гості, — це був знак вза-
ємної поваги й дружби.

(За А. Пономарьовим)

Розкажи, як у наш час у твоїй родині заведено приймати гос-
тей. Побудуй свою розповідь за запитаннями.
 На які родинні події можна прийти за запрошенням, а на 
які — без?

 Якщо гостей заведено запрошувати, то як це робиться?
 Як твоя родина готує дім до прийому гостей? 
 Чи є якісь традиційні страви чи пригощання, які готують 
саме для цієї події?

 Хто зустрічає гостей?
 Що гість має робити при вході в дім (чи треба знімати взут-
тя, говорити якісь особливі фрази тощо)?

 Чи заведено, щоб гості приходили з подарунками?
 Чи є якісь особливості застільного етикету в родині?
 Як заведено розважати гостей?
 Як гість/гостя зрозуміє, що свято завершується?
 Чи треба робити подарунки своїм гостям? Які саме?

2

Розділ 4. Різні, але рівні
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Установи відповідність між частинами прислів’їв. Поміркуй про 
їх зміст. Пригадай прислів’я про гостинність іншими мовами, 
які ти знаєш.

У гостях добре,1 треба й до себе водити.а

Гість не кістка,2 не вказівник.б

Радий не радий,3 в двері не викинеш.в

Добрий гість4 з таким і поговориш.г

Гість господареві5 а кажи: ласкаво просимо!ґ

Якого гостя покличеш,6 господареві — честь.д

У гості ходити —7 а вдома краще.е

Гостю — шана,8 завжди у пору.є

Розкажи, як у твоїй родині заведено дарувати подарунки, на-
приклад, на день народження. Для підготовки розповіді ско-
ристайся наведеними нижче запитаннями.

 Які подарунки у твоїй родині зазвичай 
дарують на день народження?

 Чи можна дарувати квіти на день на-
родження? Який їх колір і кількість вва-
жаються недоречними?

 Коли заведено вручати подарунки: 
при вході до оселі, ідучи з гостей або 
вже за столом під час частування?

 Що має говорити гість/гостя, вручаючи подарунок? Що від-
повідає іменинник/іменинниця?

 Чи можна при цьому торкатися іменинника/іменинниці або 
цілуватися й обійматися з ним/нею?

 Чи заведено розглядати подарунки в присутності гостей?

3

4

Тема 2. Особливості етнічного етикету
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Придумай який-небудь шифр.
Зроби для нього ключ. Зашифруй назви тих подарунків, які 

ти хотів би/хотіла б отримати на день народження.
Дай ключ, зашифровані назви подарунків на розшифрування 

твоєму сусіду/сусідці по парті.
Обговоріть разом, які подарунки для вас є бажаними і чому.

5

Коли ти будеш вибирати подарунок, зверни увагу на 
те, що не варто:
дарувати дуже дорогі подарунки;
дарувати те, що навряд чи може знадобитися і не ми-

лує око;
дарувати те, що тобі дуже подобається, але до чого 

людина, якій ти вибираєш дарунок, байдужа;
дарувати тварин.

Коли ти прийдеш у гості, зважай, що нетактовно:
 вручаючи подарунок, розповідати, яка це важлива та 

дорога річ;
критикувати свій і чужі подарунки;
наполегливо розпитувати, чи сподобався подарунок.

КОРИСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розділ 4. Різні, але рівні

Під час вибору квітів потрібно врахову-
вати, що в деяких культурах по-різному 
ставляться до кольору букета або до квітів, 
що входять до його складу, і навіть до їх 
кількості!

Зокрема, білі кали колись у нас були 
квіткою нареченої, а от греки вважають їх 
за квітку поховання й жалоби. В Україні існує традиція 
дарувати білі та рожеві квіти молодим дівчатам або 
нареченим, яскраво-червоні — коханим, а от жовтий 
колір є символом розлуки. А в деяких європейських 
країнах жовтий колір вважається кольором радості, 
благополуччя й багатства. У нас заведено на свята дару-
вати тільки непарну кількість квітів, а наприклад, 
у Грузії — тільки парну, бо непарне число квітів там 
символізує негаразди, втрату близької людини.

ЦЕ ЦІКАВО
-
у 
, 

х 

и 
х 

і
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Розглянь картинку та розкажи, що на твою думку, сталося. 
В чому незручність ситуації?

Дай відповіді на запитання.

 В якому одязі до вас приходять гості? Який одяг ви одягаєте 
самі?

 Чи існують якісь особливі вимоги до одягу для гостей та гос-
подарів залежно від родинного свята або події?

 Чи є якісь вимоги до одягу залежно від традицій вашої роди-
ни або етнокультурної спільноти?

Найкращий спосіб висловити свою повагу до співрозмов-
ника чи співрозмовниці — привітатися його/її рідною мовою. 
Однак жести і слова у всіх народів світу при цьому різні. 
Пригадай, про це йшла мова у темі про ефективне спілку-
вання. Тому, перш ніж вирушити куди-небудь, важливо 
знати, як заведено вітатися в іншій культурі.

Розпитай своїх батьків, бабусь і дідусів, які мови вони знають. 
Попроси, щоб вони написали на окремих аркушах українськи-
ми буквами, як в інших мовах заведено:
 ввічливо вітатися і прощатися;
 ввічливо звертатися до незнайомих людей різної статі та 
віку;

 привітати родину з днем весілля, зі входинами, зі святковим 
днем;

 як заведено поздоровляти при народженні нової дитини 
в родині;

 як висловити співчуття, якщо в родині сталося горе.

6

7

ii

8

Тема 2. Особливості етнічного етикету
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Ознайом із цими висловами однокласників і однокласниць. 
Привітайтеся одне з одним різними мовами і способами, які 
ви знаєте, використовуючи вербальні та невербальні форми 
вітання. Використовуйте вивчені слова і фрази під час спілку-
ванні з людьми, які є носіями цієї мови.

МарічкаМарічка
Дійсно, я зараз замислилася, що знаю безліч варіантів, як 
привітатися з вами, друзі, українською — добрий день, 
привіт, Слава Ісусу Христу, Слава Україні, салют тощо! 
А от, наприклад, як привітати Сашка його рідною мовою 
або Лілю чи Софію, я й не знаю. Тим більше, як поздоровити 
чи поспівчувати.

СофіяСофія
А у мене першою мовою була грецька, тож мені приємно 
чути вітання «Калімера», тобто «Добрий день» україн-
ською. А поздоровлення на більшість свят одне — «Хронья 
полла» — те саме що наше українське «Многая літа».

ДанилоДанило
Цікаво, що родичі моєї мами, які живуть в Ізраілі, також 
кажуть «Мир вам», тільки це звучить як «Шолом!». А ось 
зараз погуглив, як взагалі вітаються люди у світі — диви-
на! Китайці зазвичай запитують «Чи ти їв сьогодні?», 
а грузини кажуть «Гамарджоба!», тобто «Бажаю перемо-
ги!» — мені дуже подобається! Нумо разом пошукаймо, 
як ще вітаються в різних культурах.

СашкоСашко
Дякую, Марічко, мені дуже приємно, що ти про це подумала. 
Звісно, українська мені теж не чужа — можеш вітатися, як 
забажаєш. Я також знаю і угорську, проте мені було б приєм-
ніше, щоб ти привіталася зі мною мовою моєї мами — бо це 
моя перша мова. Можеш мені казати «Мераба» або 
«Селям» — це скорочене від «Селям алейкум», що переклада-
ється як «Мир вам!».

ЛіляЛіля
Я народилася в Чернівцях, тож змалечку більше спілкувала-
ся українською і румунською. Мені приємно чути «Буна зіуа» 
(це теж добрий день!) або «Салют»! А в’єтнамські родичі 
моєї мами вітаються словом «Чао».

Розділ 4. Різні, але рівні



Ку
ль
ту
ра

 д
об

ро
су
сі
дс
тв
а

17

Створіть у групі інформаційний постер «Дорожні знаки етикету 
відвідування родинних свят або подій своїх однокласників/
однокласниць і сусідів». Використовуй наведені знаки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИПИС/
ЗАБОРОНА

НЕОБХІДНА
ІНФОРМАЦІЯ

9

 У середині аркуша відповідної форми напишіть свої реко-
мендації.

Наприклад

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Не приходити в гості без запрошення, 
а в разі гострої необхідності самому повідомити господарям 
про свій візит.

ПРИПИС/ЗАБОРОНА — Критикувати свій і чужі подарунки.

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ — Заздалегіть дізнатися про куль-
турні особливості святкування.

 Розмістіть їх на столі або наклейте на великий аркуш або за 
допомогою вчителя на дошку.

Тема 2. Особливості етнічного етикету

Покажи на «шкалі емоцій», із яким настроєм ти завершуєш 
заняття.
Розкажи, чи справдилися твої очікування від заняття.
Продемонструй рівень оволодіння цією темою, вказавши 

на малюнку гори (див. форзац), де саме ти перебуваєш.
Які думки, висловлювання або поради героїв подобаються 

тобі найбільше, були цінними для тебе? Поясни чому.

ПІДСУМУЙМО РАЗОМ
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Тема 3. Європейський етикет: 
 історія та сучасність

Привіт! Ми раді тебе бачити знову! Який в тебе настрій?

Захоплення Невдоволення Розпач Радість

Задоволення Цікавість Нейтрально Злість

Під час нашої зустрічі ти:
 дізнаєшся, які правила привітання існують у країнах 
Європи;

 замислишся над тим, чому і як змінилися правила при-
вітань під час пандемії;

 визначиш, які традиції пригощання існують в Україні та 
інших країнах Європи;

 протестуєш правила мережевого етикету.
Пригадай, що ти вже знаєш за цією темою.
Чого саме ти очікуєш від цього уроку?

ОЧІКУВАННЯ

Привіт, друзі! Данило, 
дякую за ідею погуглити різні вітання. 

Віднайшла багато цікавого! Ми зазвичай після вітання 
питаємо «Як справи?». Тож і в інших країнах роблять так само: 

англійці  «Hello! How do you do?» (Привіт! Як ти дієш?), 
французи — «Bonne jourńеe! Comment ca va?» (Добрий 

день! Як воно йде?), а італійці — «Ciao! Come stai?» 
(Привіт! Як стоїш?).

Я подивився вітання наших 
найближчих сусідів: словаки і чехи дружньо 

вітаються «Агой!», болгари — «Здравей!», румуни — 
«Буна!», угорці — «Хелло» або «Іу нап!», поляки — «Чєшч!», 

білоруси — «Дзень добри!».

Розділ 4. Різні, але рівні
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Тема 3. Європейський етикет: історія та сучасність

Мені цікаво було, як вітаються 
у скандинавських країнах: фіни кажуть «Терве!», шведи — 

«Хей!», данці — «Хай!», а норвежці — «Халлу!». Їхні сусіди — 
естонці вітаються «Тере!», литовці — «Лабас!», 

а от латиші кажуть «Свейкі!».

А на Півдні Європи геть 
інші вітання: греки кажуть «Ясу!», іспанці — 

«Ола!», а італійці — «Чао!» — майже так 
само, як і в’єтнамці.

Я подивилася, як вітаються ті, 
чию кухню я обожнюю: японці кажуть «Конішуа!», 

а китайці — «Ніхао!». А ще є дуже цікавий етикет 
поводження під час привітання — хтось робить поклони, 

хтось обіймається, хтось цілується. Пам’ятаєте, 
ми починали говорити про це, коли розбирали 

дистанції при спілкуванні.

Розглянь хмаринку слів. Дай відповіді на запитання.

 Які привітання тобі вже знайомі? 
 Якими мовами ти можеш прочитати привітання у хмаринці?

1
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Один із найпоширеніших у світі жестів при вітанні є 
рукостискання, яке відоме ще з прадавніх часів. Наприклад 
у стародавніх греків воно було 
виразом доброзичливості та гос-
тинності. А от за часів середньо-
віччя лицарі простягали один 
одному руки на знак довіри, адже 
в простягнутій руці не було зброї. 
Сьогодні більшість європейців також вітаються за руку. 
Виключенням можуть вважатися англійці, які простягають 
руку лише дуже добрим знайомим або близьким людям, з 
іншими ж вітаються кивком голови. Колись вважалося, що 
рукостисканням мають вітатися лише чоловіки, проте у наш 
час це є звичайним способом невербального вітання і серед 
жінок. Хоча, згідно із правилами ділового етикету деяких 
країн Східної і Південної Європи, жінка сама має простяг-
нути руку для вітання чоловіку, а от чоловіки жінкам пер-
шими руку не простягають.

На відміну від Великобританії і Німеччини, де взагалі 
прийнято якомога менше торкатися співрозмовника, в бага-
тьох країнах Європи заведено при вітанні обійматися і цілу-
ватися. Це роблять навіть не дуже близькі люди, і чоловіки, 
і жінки. Так, в Греції та Італії обмінюються двома поцілун-
ками «в повітря» або в щоки, а ще й міцними обіймами; в 
Іспанії, Нідерландах і Швеції — трьома умовними поцілун-
ками «в повітря». У Франції зна-
йомі (і навіть малознайомі) від-
пускають в повітря, торкаючись 
одне одного по черзі щоками, від 
двох до п’яти поцілунків — 
залежно від регіону проживан-
ня. Однак слід пам’ятати, що обійми і поцілунки — річ 
досить особиста. Тому в інших країнах краще не наважува-
тись обіймати першими, але будьте готові до цього!

Цікаво, що під час епідемії коронавірусу етикет привітань 
став змінюватися. Люди в усьому світі вимушено стали уни-
кати привітання з рукостисканнями, а тим більше з обійма-
ми та поцілунками. Хтось став вітатися, як заведено у япон-
ців — поклонами, а хтось — як у індійців, з’єднуючи перед 

ii
Розділ 4. Різні, але рівні

радавніх часів. Наприклад 
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21 листопада відзначають Всесвітній 
день вітань. Його придумали в 
1973 році, коли у світі відбувалися 
декілька масштабних конфліктів. Це 
свято запропонували відзначати два 
брати — Брайен і Майкл Маккомак. 
Вони заявили, що це свято буде своєрід-
ним протестом проти напружених від-
носин між різними країнами. Щоб 
повідомити всьому світу про нове свято, брати розіслали 
в безліч держав свої письмові привітання, в яких не було 
жодних ідеологій, а лише одне прохання — надіслати 
таке ж привітання ще десятьом людям. Буквально від-
разу ж ідею братів Маккомак підтримали в 180 країнах.

Зараз свято вітань стало багатонаціональним та неза-
лежним від таких чинників, як професія, релігія або 
переконання людей, які його відзначають.

Позитив, радісні емоції, веселі смайлики, дружні 
привітання у Всесвітній день вітань відправляють своїм 
і чужим люди самих різних національностей, професій, 
віку, матеріального достатку. 

Сьогодні більше 140 країн миру беруть участь у цьому 
святі-грі. Зміст святкування цієї дати полягає в тім, 
щоб протягом дня від всієї душі привітати не менш 
10 незнайомців. Зробити це можна по-різному. Як вам 
завгодно. Головне — щирість!

ЦЕ ЦІКАВО

груддю долоні. Хтось став вітатися ліктями, але ще більше 
поширилося вітання у вигляді стукання кулаками. Вважа-
ється, що вітання кулаками виникло і стало популярним 
у США в 1940-х роках серед мотоциклістів-байкерів. Сьогод-
ні, завдяки телебаченню, Інтернету і карантинним обмежен-
ням, воно відоме і використовується в різних куточках світу.

Дай відповіді на запитання.
 Як ти вітаєшся з однолітками?
 Як змінилися традиції привітання в нашій країні під час пан-
демії і чому?

 Чи знаєш ти інші приклади змін у етикеті в історії людства?

2

Тема 3. Європейський етикет: історія та сучасність
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Об’єднайся в пари зі своїм сусідом/сусідкою по парті.
Зробіть разом листівку-привітання. Відправте її у паперовому 

вигляді або у вигляді світлини своїм друзям або подругам, які 
мешкають в інших куточках нашої країни.

3

ЛіляЛіля
Ну що ж, друзі, з вітаннями розібралися, а от як зустріти 
гостя, щоб йому було приємно і комфортно? Батько казав, 
що до них у турфірму має приїхати турецький бізнесмен на 
переговори. Сашко, ти знайомий зі східною культурою, не 
міг би щось порадити?

КсеняКсеня
Як цікаво! Треба розповісти моїй бабусі! Я їй одного разу 
налила трохи більше за половину чашки чаю, так вона на 
мене дуже образилася — сказала, що це знак неповаги, що я 
для неї навіть води шкодую, що треба наливати майже по 
вінця. Дивовижно, як у різних культурах по-різному став-
ляться і пояснюють одні й ті ж дії. Здається, що в етикеті 
взагалі немає дрібниць — все має значення!

СлавкоСлавко
Ця тема мені дуже подобається, навіть більше, ніж вітан-
ня! Пропоную продовжити знайомство з різними традиція-
ми пригощання і кухнями.

СашкоСашко
Я не дуже знаю, як зведено у турків, але у кримських татар 
гостей обов’язково пригощають філіжанкою кави зі шма-
точками цукру або цукеркою, а потім пропонують ще випи-
ти чаю з печивом чи традиційними солодощами. Головне — 
наливати чай у чашку або піалу треба лише наполовину 
або на дві третини. Так гостю показують особливу пова-
гу — адже чай не буде вистигати і господарі зможуть 
постійно приділяти увагу, підливаючи його.

СофійкаСофійка
А коли ми були в Греції, нам одразу пропонували склянку 
холодної води, а потім пригощали філіжанкою гарячої кави 
або кавою із льодом — фрапе. Також запропонували малень-
кі шматочки пирога з бринзою «тиропітак’я», солоні 
горішки, цукерки та різноманітні солодкі «сироп’яста», які 
схожі з вірменською і турецькою баклавою.

Розділ 4. Різні, але рівні
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Пригадай, які традиції частування у твоїй родині.
Які традиції пригощання в інших культурах ти знаєш?

Об’єднайтеся у групи, кожна з яких вибере будь-яку країну 
світу.

  Знайдіть інформацію про те, як 
там заведено зустрічати гостей і 
які страви зазвичай пропонують 
скуштувати гостям.

  Зробіть візуалізацію цієї 
інформації і представте її 
на загал.

4

5

СлавкоСлавко
Не знаю, як вам друзі, а мені дуже сподобалося добирати 
матеріали про італійську кухню. Смакота, та й годі, не 
гірше, ніж у нас в Україні! І люди там дуже привітні та гос-
тинні. Жалкую, що через карантинні обмеження зараз 
важко десь подорожувати, і ми можемо спілкуватися з інши-
ми людьми лише через Інтернет.

СофійкаСофійка
Дійсно, через карантинні обмеження в усьому світі люди 
стали більше спілкуватися саме через соціальні мережі. 
Через це стало дуже важливим домовитися про певні пра-
вила поведінки — мережевий етикет. Ці правила є такими 
ж важливими, як і правила безпеки в кіберпросторі, з якими 
ми знайомилися на уроках інформатики, тож їх мають 
дотримуватися всі юзери.

БогданБогдан
Так, згоден, що ми більше зараз спілкуємося онлайн. 
Проте є й певні переваги — можна знайти собі друзів не 
лише серед сусідів по вулиці, а й по всьому світові. Можна 
спілкуватися, знайомитися з іншими культурами 
і не витрачати гроші на подорожі.

Тема 3. Європейський етикет: історія та сучасність

Розгадай ребус.6 д р у
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Правила мережевого етикету

 Не роби іншим те, що не хочеш отри-
мати від них сам/сама.

 Коли відстоюєш свою думку, не пере-
ходь на особистості, не ображай оточую-
чих.

 Варто бути дуже обережним/обережною та чутливим/
чутливою у використанні слів в чатах і постах — деякі слова 
і фрази, які не сприймаються провокативними чи образли-
вими при живому спілкуванні, можуть у написаному вигля-
ді тлумачитися інакше.

 Слово — не горобець: вилетить — не впіймаєш. Це 
прислів’я дуже точно передає, що відбувається з написаним 
в мережі. До того ж деякі твої слова і світлини не тільки 
залишаться у віртуальному просторі назавжди, а ще можуть 
і зашкодити тобі у майбутньому.

 Дотримуйся таких самих правил поведінки, що й у 
реальному житті, не порушуй закон і етичні норми. Не забу-
вай — у віртуальному просторі також є всі шанси бути спій-
маним/спійманою і покараним/покараною.

 Завжди зважай на те, де ти знаходишся у кіберпросторі, 
і з ким спілкуєшся. Спочатку послухай/почитай, зрозумій 
контекст, а потім вступай у віртуальну розмову.

 Поважай час і можливості інших. Перш ніж ти напи-
шеш щось або надішлеш щось кому-небудь, поміркуй — чи 
дійсно люди мають в цьому потребу? Чи не будеш ти красти 
дорогоцінний час у інших? 

 Не втручайся в конфлікти в чатах, не піддавайся на 
жорсткі провокації, і не допускай їх.

 Допомагай іншим там, де ти це можеш робити. Поділи-
ся своїм досвідом, знаннями, матеріалами.

 Став у мережі запитання, на які прагнеш отримати від-
повідь — завжди знайдеться хтось, хто може на нього фахо-
во відповісти. Перевіряй отриману інформацію, узагальнюй 
і обмінюйся відповідями на свої запитання з іншими корис-
тувачами.

ii
Розділ 4. Різні, але рівні
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У групах пригадайте правила безпеки в Інтернеті або озна-
йомтеся з ними.
Спробуйте зробити комікс або візуалізувати деякі з цих пра-

вил, об’єднуючи їх з правилами мережевого етикету.

1  Переглядай інформацію на сайтах, що ввійшли до 
списку, створеного для тебе батьками/близькими 
або вчителями.

2  Використовуй пошукові системи, що рекомендували 
тобі батьки/близькі чи вчителі. Наприклад: http://
www.googlekids.co/

3  Не завантажуй файли без дозволу дорослих, вони 
можуть містити віруси.

4  Ніколи не давай приватну інформацію про себе (пріз-
вище, номер телефону, адресу, номер школи) без 
дозволу батьків.

5  Не відкривай листи електронної пошти, файли або 
web-сторінки, отримані від людей, яких ти реально 
не знаєш або не довіряєш.

6  Нікому не давай свій пароль, за виключенням близь-
ких дорослих

7  Ніколи не роби того, що може коштувати грошей 
твоїй родині, окрім випадків, коли поруч із тобою 
батьки або близькі.

8  Ніколи не погоджуйся на зустріч з людиною, з якою 
ти познайомився в Інтернеті. Якщо все ж таки це 
необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу 
батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському 
місці й у присутності батьків.

6

Тема 3. Європейський етикет: історія та сучасність

Покажи на «шкалі емоцій», із яким настроєм ти завершуєш 
заняття.
Розкажи, чи справдилися твої очікування від заняття.
Продемонструй рівень оволодіння цією темою, вказавши 

на малюнку гори (див. форзац), де саме ти перебуваєш.
Які думки, висловлювання або поради героїв подобаються 

тобі найбільше, були цінними для тебе? Поясни чому.

ПІДСУМУЙМО РАЗОМ
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Привіт! Ми раді тебе бачити знову! Який в тебе настрій?

Захоплення Невдоволення Розпач Радість

Задоволення Цікавість Нейтрально Злість

Тема 4. Гендерні стереотипи 
 в різних культурах

Під час нашої зустрічі ти:
 дізнаєшся про те, як гендерні стереотипи впливають на 
наше життя;

 замислишся над тим, чому важливо бачити в кожній 
людині неповторну особистість та забезпечувати рівно-
правність жінок і чоловіків.

Пригадай, що ти вже знаєш за цією темою.
Чого саме ти очікуєш від цього уроку?

ОЧІКУВАННЯ

ДанилоДанило
Привіт, друзі! Марічко, щось тебе давно не чути?

КсеняКсеня
О, цікаво, а що означає «чоловіча» і «жіноча» робота? І вза-
галі — чому так кажуть? Невже є така робота, яку не 
зможе виконати жінка, чи така робота, яку не зможе вико-
нати чоловік? Не розумію.

МарічкаМарічка
Привіт! У моєї мами зараз дуже багато роботи. Після того, 
як брат пішов в армію, вона має опікуватися фермерським 
господарством, тягти і жіночу, й чоловічу роботу.

БогданБогдан
Питання справді цікаві! Ви ж знаєте, що моя мама — вій-
ськова, пілотує гелікоптер. То ж яку вона роботу виконує — 
«чоловічу» чи «жіночу»? Чи може стать людини ставати 
перепоною для того, щоб вона займалася тією справою, 
яка їй подобається?

Розділ 4. Різні, але рівні
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Тема 4. Гендерні стереотипи в різних культурах

Стать — це термін, який означає анатомо-біологічні особ-
ливості людей, на основі яких люди визначаються як чоло-
віки або жінки. Наприклад, тільки жінка може народжува-
ти дитину і годувати її грудьми. Статеві відмінності не 
змінюються у часі та не залежать від етнічного походження, 
релігії, соціального статусу тощо.

У будь-якому суспільстві складаються певні уявлення про 
соціальні ролі, якості, усталену поведінку жінок та чолові-
ків у суспільстві (гендер). Гендерні відмінності залежать від 
релігії, етнічного походження, соціального положення, віку 
тощо. Наприклад, дослідження 224 культур світу виявило, 
що в 5 культурах приготуванням їжі займалися лише чоло-
віки, а у 36 культурах тільки жінки повністю відповідали 
за зведення житла. У більшості країн Європи тільки у 
ХХ столітті жінки стали обирати владу на рівні з чоловіка-
ми, тоді як у деяких інших державах світу жінки й сьогодні 
не можуть голосувати і претендувати на виборні посади.

Розглянь запропоновані твердження-характеристики. Скажи, 
з якою статтю ці характеристики у тебе асоціюються найбіль-
ше: з жінками, чоловіками чи обома статями рівною мірою.

ii

1

ДанилоДанило
Мені здається, друзі, що відповіді на ваші запитання можна 
знайти, якщо спробувати розібратися з тим, які відмін-
ності, пов’язані зі ставленням до жінок і чоловіків, є у нашо-
му суспільстві.

Відповідальні

Люблячі

Сильні

Хоробрі

Впевнені

Мужні

Слабкі

Чесні

Впливові

Ніжні

Спокійні

Чутливі

Красиві

Розумні

Турботливі
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КсеняКсеня
Так, різниця між людьми набагато більша, ніж різниця між 
статями! Жінка теж може бути мужньою, сильною, розум-
ною, а чоловік може бути красивим, чутливим, турботли-
вим! Виходить, що не існує характеристик, поведінки чи 
схильностей, які були б властиві усім без винятку жінкам, 
так само як немає характеристик, властивих лише 
чоловікам.

КсеняКсеня
Моя мама працює медичною сестрою, тож вона розповіда-
ла, що медсестра — чи не єдина професія, яка раніше офі-
ційно мала назву лише в жіночому роді. Тому хлопця, який 
прийшов працювати на цю посаду теж вимушено записува-
ли як медсестру. Лише з 2020 року чоловіків на цій посаді 
стали записувати як «медичний брат»…

БогданБогдан
Згоден, а заважають нам сприймати людей інакше, бачи-
ти в кожному окрему, неповторну людську особистість 
певні сталі уявлення в суспільстві, які називають стерео-
типами. За старих часів вважалося, що жінка може викону-
вати лише домашню роботу і ростити дітей, тож, напри-
клад, майже всі назви професій — чоловічого роду. Добре, 
що зараз вже почали вживати фемінітиви. Я на День захис-
ників та захисниць України завжди вітаю обох своїх бать-
ків — і маму, і тата — військового хірурга.

Розділ 4. Різні, але рівні

Порівняй свої відповіді з відповідями інших учнів/учениць. 
Дай відповіді на запитання.

 Які характеристики є типовими для портретів жінок і чолові-
ків у нашому суспільстві?

 Чи є різниця між тим, як описують самі себе дівчата, і як їх 
описують хлопці, і навпаки?

 Як і де формуються наші знання про характери та поведінку 
дівчат і хлопців, чоловіків та жінок?
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Тема 4. Гендерні стереотипи в різних культурах

СлавкоСлавко
Я згоден із Богданом щодо стереотипів. Коли стереотипи 
викривлюють уявлення про інших людей, вони дуже шко-
дять. Одного разу мама мені купила сорочку рожевого 
кольору. Коли я прийшов у ній до школи, хлопці почали з 
мене глузувати, що я вдягнувся, як дівчинка. Було дуже 
неприємно. Я їх спитав: «А якщо дівчинка прийде у сорочці 
синього кольору — вона буде вдягнена як хлопчик?». Вони не 
знали, що відповісти, проте продовжували знущатися. Тож 
більше я цю сорочку не носив, хоча й вона мені подобалася.

СЛОВНИЧОК

Стереотип (з грецької мови означає «твердий відби-
ток») — це спрощене, схематичне, емоційно забарвлене 
і дуже стійке уявлення про щось або про когось.

Гендерні стереотипи — сформовані та розповсюджені 
у певному суспільстві узагальнені уявлення чи переко-
нання про те, якими є місце, гендерні ролі чоловіків та 
жінок та як вони мають поводитися, щоб це було соці-
ально прийнятно.

Старовинне німецьке прислів’я «Eine gute Hausfrau hat 
f nf K zu besorgen: Kammer, Kinder, K che, Keller, Kleider» 
(«Хороша домогосподарка має п’ять K для турбот: покої, діти, 
кухня, комора, одяг») чітко окреслювало соціальну роль 
заміжньої жінки у середньовічному суспільстві. У ХІХ ст. 
фраза «кіндер, кюхе, кірхе» (діти, кухня, церква) стала уста-
леною і підтримувалася у німецькому суспільстві з боку вла-
ди як найбільш бажаний образ «справжньої» жінки. У зв’язку 
з боротьбою жінок за рівні можливості — право голосу, право 
обирати собі професію тощо — цей вираз дуже поширився у 
всьому світі як яскравий прояв гендерного стереотипу.

За останнє століття статус жінок помітно змінився. Сьогод-
ні сама жінка вирішує, яку професію собі обрати, одяг якого 
кольору носити, залишатися домогосподаркою чи ні. Те саме 
стосується чоловіків, які все частіше беруть відпустку, щоб 

ii
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доглядати за дитиною, або обирають професії, які традиційно 
вважалися «жіночими». Важливо, щоб суспільство не обмеж-
увало ані чоловіків, ані жінок у можливості самостійно роби-
ти свій вибір.

Поміркуй, чи знаєш ти які-небудь прислів’я, приказки, казки, 
притчі тощо, які говорять про певні бажані ролі чоловіків і 
жінок у твоїй культурі, або культурі твоїх батьків, бабусь чи 
дідусів. Розпитай про це близьких.

У парі з сусідом/сусідкою по парті, розгляньте зображення. 
Про які сучасні гендерні стереотипи стосовно ролі чоловіка 
чи жінки йдеться?

4

5

Розділ 4. Різні, але рівні

У стародавньому Єгипті жінки мали право володіти 
майном, успадковувати його, торгувати, обіймати ке-
рівні посади, тобто робити те, що не дозволялося роби-
ти жінкам в Єгипті на початку ХХ століття. 

Одними з перших право обирати владу на рівні з чоло-
віками для жінок упровадили Нова Зеландія (1893), 
Австралія (1902) та Велике князівство Фінляндське 
(1906). Найпізніше виборче право для жінок запрова-
дили у Кувейті (2005), Об’єднаних Арабських Еміратах 
(2006) та Саудівській Аравії (2011).

В Україні жінки на рівних засадах з чоловіками корис-
туються правом обирати і бути обраними до керівних 
органів держави. Якщо у 1990–1994 роках у Верховній 
Раді України було 12 жінок-депутаток, тобто лише 
2,5% від загальної кількості обраних депутатів, то у 
2019 р. — уже 87 (20,6%).

ЦЕ ЦІКАВО
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Порівняй, як з часом змінюються у суспільстві гендерні ролі 
та обмеження стосовно прав і можливостей жінок і чоловіків.

Пригадай казки, розповіді чи вірші, які ти сам/сама або батьки 
читали тобі у дитинстві.
Проаналізуй, чи є в цих казках чи розповідях гендерні сте-

реотипи.
Подумай, як вони могли вплинути на твоє ставлення до ролі 

та бажаної поведінки чоловіків та жінок.

Дай відповіді на запитання.
 Чи доводилось тобі коли-небудь робити щось лише тому, 
що ти вважав/вважала такі дії правильними для себе через 
те, що ти хлопчик/дівчинка?

 Чи доводилось тобі утримуватися від яких-небудь дій лише 
тому, що ти вважав/вважала їх неприйнятними через те, що 
ти хлопчик/дівчинка?

 Чи просили тебе/забороняли тобі щось робити лише тому, 
що ти хлопець/дівчина?

Розглянь зображення. Розтлумач, як ти його розумієш.

Ознайомся із витягом із Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

6

7

8

9

ii
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Розділ 4. Різні, але рівні

В групах створіть карту — шлях до країни Гендерної рівності. 
Пригадайте, що зазвичай зображають на картах (дороги, міста, 
моря, річки, болота, гори, рівнини, яри тощо).
Перед тим, як створювати карту обговоріть запитання.

 Як ви уявляєте собі країну Гендерної Справедливості та 
Рівності?

 Які перепони трапляються на шляху до цієї країни?
 Як можна подолати ці перепони? Що може допомогти 
у цьому?

 Які знання та досвід, отримані на заняттях, можуть стати в 
пригоді?

Презентуйте свої карти та обговоріть на загал.
 Як відбувалася робота над картою? Які враження від роботи 
та її презентації?

 На які запитання було легше намалювати відповідь? Чому?
 Що під час виконання завдання ви для себе зрозуміли?

10

Покажи на «шкалі емоцій», із яким настроєм ти завершуєш 
заняття.
Розкажи, чи справдилися твої очікування від заняття.
Продемонструй рівень оволодіння цією темою, вказавши 

на малюнку гори (див. форзац), де саме ти перебуваєш.
Які думки, висловлювання або поради героїв подобаються 

тобі найбільше, були цінними для тебе? Поясни чому.

ПІДСУМУЙМО РАЗОМ
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Пригадай героїв та героїнь нашого підручника. Перевір, на-
скільки добре ти з ними познайомився/познайомилася. Для 
цього пограй у гру «Бінго».
Прочитай твердження-характеристики, які допоможуть зро-

зуміти, про кого з підлітків та підліток йде мова.
Відкрий шаблон гри за QR-кодом або намалюй його в зошиті.
Впиши в клітинку з цифрою, яка відповідає номеру тверджен-

ня, імена дітей. Переможе той/та, хто першим/першою запов-
нить усі клітинки за визначений учителем/учителькою час.

№ Твердження
1 Багато знає про Донеччину і культуру греків та вірмен
2 Внутрішньо переміщена особа
3 Добре грає у футбол, мріє стати тренером
4 Добре знається на культурі кримських татар
5 Добре розмовляє румунською
6 Добре розуміється на видах конфліктів
7 Допомагає мамі впоратися з фермерським господарством
8 Дуже цінує родинний затишок і сімейні традиції українців

1

Привіт! Ми раді тебе бачити знову! Який в тебе настрій?

Захоплення Невдоволення Розпач Радість

Задоволення Цікавість Нейтрально Злість

Підбиваємо підсумки навчального 
року з «Культурою добросусідства»

Під час нашої зустрічі ти:
 зрозумієш, чи корисними для тебе були заняття з «Куль-
тури добросусідства»;

 сплануєш свої майбутні цілі на 6-й клас;
 замислишся над тим, що варто продовжити робити, 
а що змінити в своєму житті.

Пригадай, що ти вже знаєш за цією темою.
Чого саме ти очікуєш від цього уроку?

ОЧІКУВАННЯ

Підсумкове заняття
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№ Твердження
9 Живе в селі на Тернопільщині, але в історико-культурній області 

Волинь
10 Живе в селищі Піщанка Дніпропетровської області
11 Знається на тайм-менеджменті
12 Знається на українській народній культурі та популяризує її 
13 Іноді відчуває нетолерантне ставлення до себе через колір 

шкіри
14 Іноді свариться, проте вміє знаходити спільну мову з маленьким 

братиком
15 Любить допомагати батькові — туристичному менеджеру, ціка-

виться різними культурами
16 Має домашнього улюбленця — пацючка Вінні
17 Має потребу в безбар’єрному просторі
18 Мріє стати біоінженером і вже навіть вміє програмувати
19 Обожнює мистецтво, технології, конструювання одягу
20 Мріє про журналістську чи письменницьку кар’єру, хоче стати 

зіркою ютубу
21 Живе в столиці України
22 Не їсть м’яса і не вживає молоко
23 Має тата-заробітчанина, що працює в Польщі
24 Обожнює українську кухню, та й взагалі любить попоїсти
25 Обожнює фаст-фуд і слобожанські солодощі
26 Опікується екологією і допомагає тваринам
27 Піклується про свою маленьку сестричку
28 Подобається носити фірмовий одяг своєї гімназії
29 Подобається створювати своїми руками якісь речі, розбирати і 

ремонтувати машини і механізми
30 Пропонує цікаві ідеї для спільної роботи
31 Подобається японська і китайська кухня 
32 Читає реп і танцює, добре малює комікси

Шаблон для гри «Бінго!»

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

Підсумкове заняття
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Поміркуй і дай відповіді на запитання.

 Хто з підлітків, з якими ти познайомився/познайомилася в 
підручнику, тебе найбільше вразив чи зацікавив? Чому?

 Чиї особисті історії, проблеми, переживання схожі з твоїми 
власними?

 З ким із них ти хотів би/хотіла б познайомитися ближче чи 
потоваришувати?

 Які поради з тих, що містилися в підручнику, стали тобі у 
пригоді або ти їх вже використовуєш?

Напиши листа одному з героїв/героїнь підручника, де розкажи 
про себе та свої мрії.

Після ознайомлення з темами нашого підручника поміркуй 
над відповідями на запитання.

 Що ти припиниш робити?

 Що ти робив/робила раніше і продовжиш так само робити й 
надалі?

 Що ти почнеш робити, або як діяти по-новому?

Розкажи, які плани ти вже маєш на літо і наступний навчаль-
ний рік.
Створи колаж цілей, які ти прагнеш досягти для самороз-

витку.

2

3

4

5

Дякую, що ти був/була з нами! Гарного літа!
Dziękujemy, że jesteś z nami! Udanego lata!

Чудових подорожей і цікавих пригод!
Прекрасни пътувания и интересни приключе-

ния! Cālātorii minunate şi aventuri 
interesante!

Нових відкриттів і вражень!
Nouvelles découvertes et impressions!

Підсумкове заняття
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Нових знайомств і драйву!
 Neue Bekanntschaften !ביירדו השדח תורכה

und Antrieb!

Активного відпочинку 
і нових спортивних звершень! Активного 

отдыха и новых спортивных 
достижений!

Не відчувати перешкод 
і завжди діставатися туди, куди бажаєш!

Խոչընդոտներ մի զգա և միշտ հասիր այնտեղ, 
որտեղ ուզում ես: Να μην αισθάνεσαι εμπόδια και 

να πηγαίνεις όπου επιθυμείς!

Мирного неба і досягнення 
нових вершин! Békés égboltot és új magasságok 
elérését! Barışıqlı kökni ve yañı muvafaqiyetlerni 

tileyim!

До побачення! Чекаємо 
на зустріч в наступному році!

Goodbye! We look forward to meeting 
you next year!

Підсумкове заняття

Покажи на «шкалі емоцій», із яким настроєм ти завершуєш 
заняття.
Розкажи, чи справдилися твої очікування від заняття.
Продемонструй рівень оволодіння цією темою, вказавши 

на малюнку гори (див. форзац), де саме ти перебуваєш.
Які думки, висловлювання або поради героїв подобаються 

тобі найбільше, були цінними для тебе? Поясни чому.

ПІДСУМУЙМО РАЗОМ




