
 

Розділ 3. «Я у спільноті». Тема 3 (10). Ефективне спілкування 

Пропонований зміст 
Що таке ефективне спілкування. Вербальне та невербальне спілкування.  
Дистанція та позиції у спілкуванні. Особистий простір. Вияв індивідуальних 
особливостей під час спілкування. Вплив емоцій на спілкування. 

Проблемні запитання для заняття 
- Що важливо, щоб спілкування було ефективним? 
- Які засоби вербальної та невербальної комунікації існують? 
- Чому для різних людей та ситуацій прийнятні різні дистанції та позиції під час 

спілкування? 
- Як емоції та особисті вподобання впливають на спілкування? 

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття: 
 

Учень/учениця: 
- застосовує вербальні і невербальні засоби спілкування 

для конструктивної комунікації; 
- розрізняє складники особистого простору (інтимний, 

соціальний, публічний), поважає свій і чужий особистий 
простір під час спілкування; 

- встановлює нові контакти та ефективно співпрацює 
для досягнення результату, використовує різні засоби 
зв’язку; 

- пояснює почуття інших осіб і визнає їхнє право на 
вираження своїх почуттів; 

- розуміє взаємовплив емоційного стану, переконань, 
поведінки всіх учасників спільної діяльності; 

- виявляє розуміння індивідуальних відмінностей інших 
осіб; 

- толерантно ставиться до поглядів, переконань, 
інтересів і потреб інших осіб, що не загрожують 
здоров’ю, безпеці і добробуту; 

- бере участь у груповій роботі, враховуючи 
індивідуальні особливості і потреби; 

- виконує різні ролі в груповій роботі 

Ключові поняття та ідеї Спілкування, вербальна комунікація, невербальна 
комунікація, позиції у спілкуванні, дистанція у спілкуванні, 
особистий простір 

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали:  
місце для проведення ранкової зустрічі та рухливих вправ, 
технічні засоби навчання, девайси тощо (за потреби), 
аркуші фліпчарту або дошка. 
 
 

 



КРОК 1. Ранкова зустріч (якщо заняття інтегрованого курсу «Культура 
добросусідства» є в розкладі першим за порядком) / Вступна частина 

Мета: актуалізувати інтерес до теми, підвищити активність учасників, 
провести діагностування групи щодо наявного досвіду щодо теми заняття. 

Час: до 15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Привітання. Учитель/учителька пропонує учням знайти собі партнера/партнерку 
та стати одне навпроти одного. Далі учитель/учителька пропонує учням по черзі 
без слів показати, як пройшов їхній ранок від моменту, як вони прокинулися, до 
моменту зараз (можна замінити на «вчорашній день»). Спочатку показує перша 
людини, друга дивиться і водночас/потім коментує, що відбувалося. Далі ролі 
міняються. Час для кожного – 1 хвилина. 

2. Новини класу та оголошення / щоденні новини. Дитина тижня/дня/місяця або 
доброволець/доброволиця заповнює шаблон «Новини класу та оголошення / 
щоденні новини». Учитель анонсує учням, що вони робитимуть на занятті. 

3. Групове заняття. Учитель/учителька об’єднує учнів у декілька груп. Після цього 
пропонує кожній групі написати синквейн до поняття «спілкування» за такою 
схемою: 
1 рядок – спілкування; 
2 рядок – 2 дієслова, що характеризують це поняття; 
3 рядок – 3 прикметники, що характеризують це поняття; 
4 рядок – фраза про значення ефективного спілкування; 
5 рядок – синонім (слово, близьке за змістом) до поняття. 
Після цього групи зачитують написане і відбувається обговорення спільних та 
відмінних ідей у групах.  

4. Обмін інформацією. Учитель/учителька пропонує учням обговорити такі 
запитання (декілька на вибір):  

- Чому спілкування важливе для людей? 
- Що нам допомагає зрозуміти одне одного?  
- Чи важливо думати про вподобання іншої людини у спілкуванні?  
- Пам’ятаєте, ми говорили з вами про особисті кордони людини? Чи пов’язані 

вони зі спілкуванням і якщо так, то яким чином? 
 

КРОК 2. Вправи на вербальну та невербальну комунікацію 
Мета: поглибити в учнів розуміння засобів невербальної та вербальної 

комунікації; відпрацювання навичок вербального та невербального спілкування. 
Час: до 15 хвилин. 

 
Варіант 1. Вправа «Спільне малювання»  

Інструкція: 
1. Учитель/учителька пропонує учням знайти собі пару і потім знайти собі місце в 

просторі. Можна працювати із сусідом/сусідкою по парті.  
2. Далі учитель/учителька повідомляє учням, що вони будуть малювати малюнок 

по черзі. Спочатку один/одна учень/учениця каже, що малювати, а інший/інша 
малює. Після цього ролі змінюються. 



3. Учитель/учителька пропонує вирішити, хто буде першим малювати, а хто 
даватиме інструкції. Далі пропонує тим, хто буде давати інструкції, загадати 
тварину, яку вони будуть описувати, а їхній/їхня партнер/партнерка 
малюватиме. Пропонує загадувати не дуже просту тварину, щоб той, хто 
малює, одразу не здогадався.  

4. Далі учитель/учителька пояснює, що, описуючи тварину, не можна називати її, 
не можна імітувати звуки, які вона видає (наприклад, «няв», «гав»), не можна 
називати частини тіла. Для надання інструкцій можна використовувати фігури, 
інші предмети тощо. Наприклад, «постав олівець посередині і проведи вгору 
лінію, після цього зверху лінії намалюй коло» або «посередині аркуша намалюй 
овал формую як огірок» тощо. Під час інструкцій не можна торкатися аркуша і 
показувати в повітрі, що саме малювати. 

5. Після цього учитель/учителька звертається до учня/учениці, який/яка буде 
малювати, і зазначає, що він/вона під час малювання має мовчати і просто 
виконувати інструкції. 

6. Після завершення малювання учитель/учителька пропонує вгадати, хто 
намальований. Далі відбувається обговорення, спираючись на запитання для 
обговорення. 

7. Після цього (див. пункти 3–6). Учасники міняються ролями, але цього разу 
людина, яка малює, може розмовляти й уточнювати інформацію. 

8. Після завершення малювання учитель/учителька пропонує вгадати, хто 
намальований. Далі відбувається обговорення, спираючись на запитання для 
обговорення: 

- Чи вдалося вам виконати завдання? Що заважало? Що сприяло? 
- Які дії партнера/партнерки допомагали, а які заважали? 
- Що ви відчували під час виконання завдання? Як впливали ваші емоції та 

емоції партнера/партнерки на виконання вправи? 
- Якщо б вам потрібно було повторити цю вправу знову, що б ви продовжили 

робити, від чого відмовилися, а що б зробили інакше? Що ще можна зробити, 
щоб працювати злагоджено?  

9. Після обговорення учитель/учителька актуалізує поняття «невербальна 
комунікація» та «вербальна комунікація» і пропонує учням назвати засоби 
невербальної та вербальної комунікації (пози, дистанція, рухи, жести, тембр, 
міміка, погляд, дихання, слова, звуки). Варто спільно скласти перелік засобів на 
дошці. 

 
Варіант 2. Вправа «Зіпсований телефон» або «Плітки» 

1. Учитель/учителька пропонує учням взяти участь у вправі, під час якої їм 
потрібно буде передати інформацію одне одному. Спочатку це треба зробити 
без слів, тільки жестами, а потім передати певний текст. 

2. Учитель/учителька пропонує учням стати в шеренгу одне за одним на відстані 
40–50 см. Кожен/кожна учень/учениця дивиться в спину наступного/наступної, 
тобто не бачить того, що відбувається в шерензі до нього/неї.  



3. Першому/першій у шерензі учню/учениці учитель/учителька показує 4–5 різних 
рухів (наприклад, обернутися навколо себе, присісти і доторкнутися до носа, 
похитати руками над головою і потім обійняти себе тощо).  

4. Далі учень/учениця має передати ці рухи наступному/наступній. Для цього 
він/вона торкається плеча учня/учениці, який/яка стоїть попереду. Той/та 
повертається і дивиться на рухи. Далі все повторюється, поки черга не дійде до 
останнього/останньої учня/учениці. 

5. Останній/остання учень/учениця показує всьому класу свій варіант. Далі 
учитель/учителька демонструє, з чого все починалося.  

6. Після завершення вправи варто обговорити з учнями, що відбулося з 
інформацією в процесі її передачі від однієї людини до іншої: 

- Чи вдалося вам виконати завдання? Що заважало? Що сприяло? 
- Що відбувалося з рухами в процесі їхньої передачі від однієї людини до іншої? 
- Що ви відчували під час виконання завдання? Як впливали ваші емоції та 

емоції партнера/партнерки на виконання вправи? 
- Як ви гадаєте, що варто зробити, щоб до останньої людини дійшла більш чітка 

інформація? 
Варто фіксувати відповіді учнів на запитання для обговорення, щоб потім до 
них повернутися після виконання другої частини вправи. 

7. Учитель/учителька пропонує взяти участь у наступній частині вправи 5–7 
добровольцям і зазначає, що зараз вони знову будуть передавати інформацію 
як і минулого разу, тільки тепер робитимуть це не через рухи, а словами. Далі 
пропонує залишитися одному/одній учню/учениці в класі, а всіх інших просить 
вийти за двері і не заходити, поки він/вона їх не покличе. Для всіх інших учнів 
важливо наголосити, що в цій вправі вони спостерігачі та мають уважно 
дивитися за тим, що відбувається, проте не можуть підказувати учням, які 
беруть участь у вправі. 

8. Після цього учитель/учителька запрошує першу дитину з тих, що вийшли за 
двері, та зачитує їй текст приблизно такого змісту: «Завтра ми йдемо в 
кінотеатр дивитися мультфільм “Зоотрополіс”. Зустрічаємося на ґанку школи о 
14:30. Із собою мати 50 гривень на квиток, 20 гривень на проїзд і парасольку, бо 
обіцяли дощ» – або більш складний варіант: «Вам разом з батьками потрібно 
зустріти містера Чарльза Сімсона, який прибуває поїздом із Варшави. Поїзд 
відправляється 21.06 і прибуває 22.06. Впізнати містера Сімсона можна буде за 
чорним саквояжем із зображенням сімейного герба (герб у вигляді синього 
орла) і футболкою під колір його жовтих черевиків. Потяг буде зупинятися не на 
вокзалі, бо в одному з вагонів будуть екзотичні тварини. Вам треба забрати 
містера Чарльза Сімпсона і поїхати разом з ним в аеропорт, щоб зустріти його 
друзів – футбольних вболівальників. Після цього відвезіть усіх у готель». Якщо 
ви використовуваєте більш складний текст, можна дозволити (якщо 
учень/учениця питає) робити записи. Також якщо учень/учениця ставить після 
завершення читання уточнювальні запитання, варто відповісти. Якщо просить 
прочитати повністю ще раз, то сказати, що цього робити не можна. У простому 
варіанті запис, уточнення і повторення тексту не дозволяються. Після цього 



запитати, чи готовий/готова учень/учениця передавати інформацію, і покликати 
наступного/наступну учасника/учасницю. 

9. Далі учень/учениця передає інформацію, і так триває до останньої людини. 
Після цього він/вона розповідає, що буде робити далі, а учитель/учителька 
зачитує, з чого все починалося. 

10. Після завершення вправи варто обговорити з учнями, що відбулося з 
інформацією в процесі її передачі від однієї людини до іншої:  

- Чи вдалося вам виконати завдання? Що заважало? Що сприяло? 
- Що відбувалося з інформацією в процесі її передачі від однієї людини до іншої? 
- Що ви відчували під час виконання завдання? Як впливали ваші емоції та 

емоції партнера/партнерки на виконання вправи? 
- Як ви гадаєте, що варто зробити, щоб до останньої людини дійшла більш чітка 

інформація? 
На завершення двох частин вправи на дошці варто підсумувати, що відбувається з 
інформацією в процесі її передачі під час спілкування (втрачається, додається, 
змінюється, викривлюється тощо) та що робити, щоб цього не відбувалося 
(уточнювати, з’ясовувати, ставити запитання, записувати тощо). 
11. Після обговорення учитель/учителька вводить поняття «невербальна 

комунікація» та «вербальна комунікація». І пропонує учням назвати засоби 
невербальної та вербальної комунікації (пози, дистанція, рухи, жести, тембр, 
міміка, погляд, дихання, слова, звуки). Варто спільно скласти перелік засобів на 
дошці. 

 
КРОК 3. Вправа на позиції та дистанцію у спілкуванні 

Мета: поглибити розуміння засобів невербальної комунікації; проаналізувати 
ефективність спілкування при різній дистанції та в різних позиціях. 

Час: до 15 хвилин. 
 
Варіант 1. Вправа «Дистанція та позиції у спілкуванні» 

1. Попросіть учнів знайти собі пару та місце в просторі. Кожному/кожній 
учню/учениці потрібен стілець для виконання вправи. Для виконання цієї 
вправи важливий простір, тому як варіант її можна виконати в коридорі або на 
вулиці. 

2. Учитель/учителька пропонує учням поексперементувати з позиціями та 
дистанцією у спілкуванні. Далі зазначає, що протягом усього часу виконання 
вправи учням потрібно буде спілкуватися між собою. Тема бесіди не важлива, 
можна розмовляти про що завгодно, важливо, щоб це була справді бесіда, а не 
розповідь лише однієї людини і щоб вона постійно тривала. 

3. Після цього учитель/учителька пропонує учням поставити стільці один навпроти 
одного на відстані 50 см, сісти на них. Далі зазначає, що, коли вони будуть чути 
дзвінок (або будь-який інший голосний звук на вибір учителя/учительки), треба 
зупинити розмову і послухати наступну інструкцію. Після цього учні починають 
розмовляти між собою. Далі учитель/учителька через 30 секунд перериває їхню 
розмову і змінює позицію (можна використати не всі варіанти): 

- один/одна учень/учениця встає, інший/інша залишається сидіти; 



- той, хто стояв, знову сідає, а інший/інша встає; 
- обоє учнів встають, підходять дуже близько одне до одного і продовжують 

спілкуватися; 
- повертаються спинами одне до одного і починають розмовляти; 
- стають плечем до плеча одне одного; 
- один/одна учень/учениця сідає на стілець, інша/інша стає в неї за спиною, і 

вони продовжують розмовляти; 
- зміна ролей у попередньому пункті; 
- відходять одне від одного на відстань 1,5 метра; 
- ставлять стільці під кутом 180 градусів і продовжують спілкування. 
Після цього відбувається обговорення: 
- У якому варіанті виконання вправи було найбільш комфортно вести розмову і 

чому? 
- У якому варіанті виконання вправи було найменш комфортно вести розмову і 

чому? 
- Чи переривалася ваша розмова під час виконання вправи? Якщо ні, що 

допомагало вам її підтримувати? 
- Які емоції ви переживали під час виконання вправи? Як ви почувалися, коли до 

вас підходили дуже близько, стояли позаду, дивилися згори? 
- Як ви гадаєте, чому люди по-різному реагують у таких ситуаціях?  
Після обговорення варто ввести поняття «позиція у спілкуванні», озвучити варіанти 
позиції (нарівні, зверху, знизу, поряд, позаду) та поняття «дистанція у спілкуванні», 
озвучити варіанти дистанції (інтимна, міжособистісна, соціальна, публічна). Після 
цього варто визначити, які позиції/дистанція сприяють ефективній комунікації, а які 
її, навпаки, порушують. Варто визначити, що може допомогти спілкуванню, навіть 
при незручній позиції (наприклад, щире зацікавлення змістом розмови, цікавість та 
повага до партнера, бажання підтримувати розмову тощо). 
Також варто повернути учнів до інформації теми 2 про особисті кордони і 
співвіднести різних людей до дистанції, на якій з ними буде найбільш комфортно 
спілкуватися (сім’я, друзі, знайомі, незнайомці). 

 
Варіант 2. Перегляд фото/відео з подальшим обговоренням 

1. Учитель/учителька пропонує малюнки/фото людей, які перебувають на різній 
дистанції та в різних позиціях (сім’я за столом, конференція, урок, музичний 
концерт, гра у футбол, дівчата/хлопці в кімнаті за грою тощо). 

2. Як варіант, учитель/учителька демонструє відео з бесідою різних людей (варто 
підбирати і з різних культур), які перебувають у різних позиціях, на різній 
відстані. 

3. Далі відбувається обговорення: 
- Чому люди на фото/відео перебувають на різній відстані / в різних позиціях? 
- Коли люди почуваються більш вільно і комфортно? Чому? 
- Які емоції в людей на фото/відео? Як ви це зрозуміли? Як їхні емоції впливають 

на спілкування? 
- Як ви гадаєте, чому люди по-різному реагують у таких ситуаціях?  
- Чи однаково поводяться люди з різних культур? Чому? 



Після обговорення варто ввести поняття «позиція у спілкуванні», озвучити варіанти 
позиції (нарівні, зверху, знизу, поряд, позаду) та поняття «дистанція у спілкуванні», 
озвучити варіанти дистанції (інтимна, міжособистісна, соціальна, публічна). Після 
цього потрібно визначити, які позиції/дистанція сприяють ефективній комунікації, а 
які її, навпаки, порушують. Варто з’ясувати, що може допомогти спілкуванню, 
навіть при незручній позиції (наприклад, щире зацікавлення змістом розмови, 
цікавість та повага до партнера, бажання підтримувати розмову тощо). 
Також варто учнів повернути до інформації теми 2 про особисті кордони і 
співвіднести різних людей до дистанції, на якій з ними буде найбільш комфортно 
спілкуватися (сім’я, друзі, знайомі, незнайомці). 

 

КРОК 4. Загальна рефлексія / підсумок заняття 
 
Ідеї для домашнього завдання  

Варіант 1. Створення групового проєкту класу «особистий простір 
та дистанція у спілкуванні»  
Інструкція:  

1. Учитель/учителька завчасно готує простір для майбутнього спільного проєкту 
класу (наприклад, аркуш/аркуші фліпчарту з місцем для аркуша кожного учня).  

2. Пропонує учням вдома на аркушах розміру А-5 створити пам’ятку/постер/буклет 
з рекомендаціями щодо особистого простору та позицій у спілкуванні залежно 
від різних життєвих ситуацій (зокрема й з урахуванням карантинних обмежень). 

3. Після цього пропонує учням принести виконане завдання в клас і закріпити на 
відведеному місці.   
 

Варіант 2. Створення відеопродукту 
Інструкція:  

1. Учитель/учителька пропонує учням об’єднатися в декілька груп. Після цього 
пропонує створити в групах відеопродукт-пояснення для учнів молодших класів, 
як ефективно спілкуватися (короткий відеоролик до 3 хвилин для соціальних 
мереж). 

 
Ідеї для годин спілкування 

 Можна використати варіанти «кроків» розробки, які не були задіяні під час 
проведення основного заняття.  
 

Ідеї для батьківських зборів 
 Проведення батьківських зборів за розробками на тему «Як розмовляти і 

домовлятися». Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, 
інтерактивно, корисно. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – С. 501–529. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-
pidtrimka/batkivski-zbori-po-novomuaktualno-interaktivno-korisno.html  

https://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/batkivski-zbori-po-novomuaktualno-interaktivno-korisno.html
https://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/batkivski-zbori-po-novomuaktualno-interaktivno-korisno.html

