
 

Я і мої особисті кордони. Право на самовираження 

Пропонований зміст 
Що таке особисті кордони? Типи та види особистих кордонів.  
Як обстоювати власні кордони. Вміння сказати «ні».  
Самовираження через поведінку і відповідальність за неї.  
Конструктивна та деструктивна поведінки. 

Проблемні питання для заняття 
- Що таке особисті кордони та які вони бувають? 
- Як обстоювати власні кордони? 
- Чому важливо поважати особисті кордони інших людей? 
- Як виражати себе і при цьому не порушувати кордони інших людей? 

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття: 
 

Учень/учениця: 
- визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі; 
- розрізняє складники особистого простору (інтимний, 

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

- називає та розрізняє вияви тиску, агресії, маніпуляції і 
неповаги щодо себе та інших осіб; 

- пояснює вибір власних альтернатив і рішень з огляду 
на вплив зовнішніх чинників; 

- називає та пояснює необхідність власної 
відповідальності за поведінку в побуті та громадських 
місцях; 

- толерантно ставиться до поглядів, переконань; 
- розуміє перспективність своєї діяльності для інтересів і 

потреб інших осіб, що не загрожують здоров’ю, безпеці 
і добробуту; 

- визначає відмінності між людьми як ціннісну ознаку 
індивідуальності. 

Ключові поняття та ідеї Особисті кордони, види особистих кордонів, право на 
самовираження, деструктивна та конструктивна поведінка 

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали:  
Місце для проведення ранкової зустрічі та рухливих вправ 

Підготовка столів та стільців для роботи в групах, папір, 
маркери 

Технічні засоби навчання, девайси тощо (за потреби) 
Аркуші фліпчарту, стікери 
Роздаткові матеріали: 
Додаток 1. 
Додаток 2.  
 
 

 



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 стосовно теми заняття 

Час: до 15 хвилин 
Інструкція 

1. Привітання. Учні  стають у спільне коло, далі розраховуються на «перший-другий». 
Учні, які мають перший номер, заходять всередину кола та стають навпроти учнів 
із другим номером. Учитель/учителька стоїть поза колом і пропонує учням 
привітатися в декілька способів. Після кожного варіанта привітання внутрішнє коло 
учнів зміщується за годинниковою стрілкою на одного/одну учня/ученицю 
зовнішнього кола. Приклади привітань: помахати одне одному; надіслати 
повітряний поцілунок; потиснути руки; доторкнутися до плеча одне одного; 
повторити та продовжити фразу «Привіт! Я радий/рада тебе бачити сьогодні, тому 
що…»; потертися спинами; доторкнутися рукою одночасно до носа одне одного 
тощо.  
Упродовж вправи варто виконати п’ять-шість переходів та використати різні 
варіанти привітань: жестове привітання, словесне привітання, тактильне 
привітання (дружнє та більш близьке).  
До початку виконання вправи учителю/учительці важливо сказати учням, що вони 
можуть не виконувати певну дію під час вправи, якщо з якихось причин не хочуть 
цього.  

2. Групове заняття. Учитель/учителька малює на дошці або аркуші фліпчарту схему з 
додатку 1, рис. 1. За кожною з частин схеми закріплюється одна з категорій: сім’я; 
друзі; знайомі (наприклад, сусіди, учителі, діти з інших класів тощо), незнайомці. 
Далі учитель/учителька пропонує учням визначити прийнятні варіанти привітань 
для кожної з категорій. Варіанти пропонуються з пункту 1. Привітання. Варіанти 
привітань у чотирьох екземплярах завчасно варто зафіксувати на стікерах. 
Учитель/учителька називає варіант привітання і пропонує дітям підняти руку, якщо 
він підходить для певної категорії. Наприклад, учитель/учителька називає варіант 
«потертися спинами», далі каже: «Хто погоджується, що такий варіант підходить 
для друзів? Підніміть руку». Учитель/учителька або помічник/помічниця з учнів 
підраховує кількість піднятих рук, прикріплює стікер з назвою варіанта в категорію 
«друзі» та фіксує кількість балів. Далі запитання повторюється для наступної 
категорії. Кількість варіантів привітань можна скоротити до 3–4, проте вони мають 
різнитися за ступенем близькості.  

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

- Чому ми вітаємося з різними людьми по-різному?  
- Чому деякі привітання не можна використати для всіх?  
- Чи всім людям подобається, щоб їх торкалися при привітанні/спілкуванні або 

підходили до них дуже близько? Чому ви так думаєте?  
- Чи важливо розуміти, як іншій людини подобається, щоб з нею віталися і чому? 
- Як вам подобається, щоб з вами віталися друзі / сім’я / знайомі / незнайомі люди? 
- Як ви гадаєте, чому схема на дошці розділена лініями?  



4. Новини класу та оголошення / Щоденні новини. Дитина тижня/дня/місяця або 
доброволець заповнює шаблон «Новини класу та оголошення / Щоденні новини». 
Учитель анонсує учням, що вони робитимуть на занятті. 
 
Крок 2. Бесіда з використанням графічних організаторів 

Мета: ознайомити учнів з поняттям «особисті кордони», сформувати 
розуміння наявності кордонів у кожної людини 

Час: до 5 хвилин 
Інструкція 

1. Учитель/учителька пропонує учням сказати, що відділяє одну країну від іншої 
(кордон), одне поле від іншого (межа), подвір’я школи від вулиці (паркан). Для 
кращого розуміння запитання варто супроводжувати демонстрацією 
малюнків/фотокарток. 

2. Далі учитель/учителька пропонує подумати над тим, що може відділяти одну 
людину від іншої (шкіра; дистанція до іншої людини; половина парти, за якою 
сидить учень/учениця; двері у кімнату; бажання побути на самоті; те, що люди не 
знайомі тощо). Обговорюють з учнями варіанти. Після цього учитель/учителька 
озвучує учням поняття «особисті кордони» як розуміння меж, які відокремлюють 
одну людину від іншої. Для візуалізації та зв’язку з кроком 1 варто повернутися до 
схеми та запитати в учнів, чого, на їхню думку, на ній не вистачає. Після цього 
учитель/учителька домальовує схему як на рис. 2 додатка 1 і разом з учнями 
обговорюють, що особисті кордони є в кожної людини і залежно від того, з ким вона 
взаємодіє, вони можуть бути гнучкими або жорсткими (типи). 

 
Крок 3. Вправа на ознайомлення з різними видами кордонів / Перегляд відео 

з подальшим аналізом 
Мета: ознайомити учнів з різними типами та видами особистих кордонів 

людини, сформувати розуміння власних особистих кордонів та кордонів інших людей  
Час: до 15 хвилин 

Варіант 1. Вправа на ознайомлення з різними видами кордонів 
Інструкція  

1. Учитель/учителька пропонує учням вишикуватися в шеренгу. Навпроти шеренги на 
відстані 3–4 метрів учитель/учителька ставить декілька стільців (щоб діти могли 
рухатися прямо, а не по діагоналі). Також можна запропонувати учням стати в 
спільне коло, а стілець поставити всередину. При обмеженому просторі можна 
запропонувати взяти участь у вправі декільком добровольцям, а всі інші учні 
будуть спостерігачами. У запитаннях після спроб та загальних запитаннях для 
обговорення беруть участь усі учні.   
Учитель/учителька пропонує учням уявити на стільці/стільцях когось зі своєї сім’ї. 
За бажанням учні можуть сказати, кого вони уявили на стільці. Після того учням 
пропонують підійти до стільця на ту відстань, яка для них комфортна, якщо б там 
справді був хтось із їхньої сім’ї. Учитель/учителька звертає увагу учнів на те, чи всі 
на однаковій відстані, наскільки близько учні до стільця, і запитує, що б вони 
зробили, якби на цьому стільці зараз справді був хтось із їхньої родини.  



2. Далі учні повертаються в шеренгу/коло і процедура повторюється для категорій 
«друзі», «знайомі», «незнайомці». 
Запитання для обговорення: Чому відстань до стільця/стільців у кожній спробі була 
різна? Чи всі підходили на однакову відстань і якщо ні, то чому? 

3. Після обговорення учитель/учителька пояснює учням, що дистанція, на яку людина 
допускає різних людей до себе, пов’язана з її фізичними кордонами. Важливо 
повернути учнів до прикладів, які вони наводили (наприклад, обійми, поцілунки, 
потиск руки тощо), наголосити на тому, що фізичні кордони пов’язані не тільки з 
тілесним контактом, а й з моментами, коли хтось дуже близько підходить.  

4. Учитель/учителька пропонує учням сказати, як вони розуміють фразу «Моє тіло – 
моє діло». Після обговорення повертає їх знову до розуміння фізичних кордонів і 
наголошує, що тіло людини належить тільки їй і ніхто не має права торкатися її, 
обіймати, цілувати, якщо вона цього не хоче.  

5. Після цього учитель/учителька пропонує учням показати на парті, до якої межі на 
їхній частині може покласти руку їхній сусід. Просить підняти руки тих, хто не 
любить, щоб заходили в їхню кімнату / місце, де вони навчаються / місце, де вони 
відпочивають, без їхньої згоди. Після того пояснює, що це територіальні кордони. 

6. Далі пропонує згадати різні види привітань для різних категорій (крок 1) та різницю 
у відстані при виконанні вправи з пункту 1. Після цього пояснює поняття «соціальні 
кордони». 

7.  Учитель/учителька пропонує (наведені варіанти орієнтовні, можуть 
змінюватися/доповнюватися): поплескати в долоні тих, хто не любить, коли їх 
затримують на уроці, коли був дзвоник на перерву; потупотіти ногами тих, кому не 
подобається, що їх раніше кличуть з вулиці, ніж вони домовилися; помахати 
головою тих, кому не подобається, що його відривають від перегляду фільму. Далі 
учитель/учителька пояснює поняття «часові кордони». 

8. Учитель/учителька пропонує згадати, що протягом усієї вправи в учнів різнилися 
думки/вподобання. Це пов’язано з тим, що в кожної людини різні бажання, потреби, 
цінності, поведінка. Учитель/учителька пояснює учням поняття «особистісні 
кордони».  

9. Назви видів особистих кордонів фіксуються на дошці або на аркуші фліпчарту.  
Увага! Вправа в пунктах 1–3 може бути емоційно навантаженою, якщо в класі є діти, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, з неблагополучних сімей, відторгнуті 
іншими учнями тощо. Учителю/учительниці важливо стежити за емоційними змінами 
та змінами в поведінці учнів, наголошувати на тому, що в кожної людини свої 
вподобання і вона має на це право.  
 
Варіант 2. Перегляд відео з подальшим аналізом 
1. Спільний перегляд відео про особисті кордони на вибір учителя/учительки 

(наприклад, нарізка з мультфільмів, де демонструються різні види особистих 
кордонів https://www.youtube.com/watch?v=A05n32Bl0aY;  
https://www.youtube.com/watch?v=pkqzFUhGPJg) 

2. Учитель/учителька пропонує учням обговорити такі запитання: 
- Чи комфортно було героям на відео і чому? Як ви це зрозуміли? 

- Що заважало або хто заважав їхньому комфорту? 

https://www.youtube.com/watch?v=A05n32Bl0aY
https://www.youtube.com/watch?v=pkqzFUhGPJg


3. Учитель/учителька наводить приклад з відео та відповідей учнів та пояснює різні 
види особистих кордонів людини.  
 

КРОК 4. Перегляд відео з подальшим аналізом / Аналіз текстових ситуацій 
порушення кордонів з подальшою візуалізацією шляхів дій 

Мета: проаналізувати способи захисту особистих кордонів 
Час: до 15 хвилин 
Інструкція  

1. Учитель/учителька знову повертає учнів до фото з пункту 1 кроку 1. Демонструє їх 
учням та пропонує подумати над тим, як вони дізнаються, що певна територія 
комусь належить, і які знаки її захисту вони знають (наприклад, знак STOP; 
табличка з написом «Прохід заборонено. Приватна власність»; паркан; напис 
«Обережно, злий собака»; зачинені двері/ворота тощо).  
Учитель/учителька пропонує учням обговорити такі запитання: 

- Які можуть бути варіанти, щоб потрапити на приватну територію? Наприклад, 
перелізти через паркан; вибити двері; подзвонити у дзвінок; перейти кордон у 
пункті пропуску з паспортом тощо. 

- Які з варіантів порушують приватну власність, а які в межах дозволеного?  
- Як ви знаєте, що не порушуєте приватну власність? Наприклад: переходжу в 

дозволеному місці; дзвоню у дзвінок і чекаю, поки мені дозволять увійти; маю 
пропуск на територію тощо. 

- Що буде, якщо порушувати приватну територію? 
2. Після цього учитель/учителька пояснює учням, що поведінка, яка не порушує в 

дозволених межах приватну власність/територію та особисті кордони, є 
конструктивною, а та, що порушує, – деструктивною і веде до конфліктів.  

 
Варіант 1. Перегляд відео з подальшим аналізом  
3. Спільний перегляд відео про способи захисту особистих кордонів на вибір 

учителя/учительки (наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=89IJADyjlmQ) 
4. Учитель/учителька пропонує учням обговорити такі запитання (декілька на вибір 

учителя/учительки): 
- Які варіанти захисту особистих кордонів ви побачили? Які ще знаєте? 
- Як можна зрозуміти, що людині не подобається, коли ви торкаєтеся до неї / 

просите її про щось / запізнюєтеся тощо? 
- Чи завжди важливо отримувати згоду людини? 
- Чому важливо запитувати іншу людини, що вона хоче? 
- Чому важливо казати, що саме хочете ви? 
- Чи можна відмовляти іншим?  
5. Учитель/учителька повертає учнів до схеми з додатка 1 та пропонує обговорити 

запитання: чи може хтось допомогти із захистом особистих кордонів? Разом з 
учнями визначають, що є люди, до яких можна звернутися: батьки, вчителі, 
поліцейські, лікарі та ін. 

6. Учитель/учителька  разом з учнями підводять підсумки, акцентуючи такі моменти 
захисту особистих кордонів: дістати згоду; запитати, що подобається / сказати, що 
не подобається; сказати «ні», звернутися по допомогу. Якщо були варіанти 



деструктивної поведінки (наприклад, вдарити, якщо щось не подобається), варто 
обговорити їх.  

 
Варіант 2. Аналіз текстових ситуацій / тверджень порушення кордонів з 
подальшою візуалізацією шляхів дій з використанням графічних організаторів 
2. Учитель/учителька об’єднує учнів у 4–5 груп. 
3. Учні розподіляють ролі для роботи в групах. Вони домовляються про такі ролі:  
- Відповідальний(-а) за матеріали (отримує); 
- Секретар/секретарка (веде записи); 
- Дизайнер/дизайнерка (малює, вирізує); 
- Вартовий(-а) часу (стежить за часом); 
- Доповідач/доповідачка (озвучує результати). 

Учитель/учителька обов’язково нагадує учням, що, незважаючи на відповідну 
роль, усі учасники групи активно беруть участь в обговоренні.  
4. Учитель/учителька пропонує учням прочитати запропоновані ситуації (одна 

ситуація для однієї групи, додаток 2), подумати над тим, чи зустрічалися вони з 
подібними ситуаціями, і знайти варіанти розв’язання ситуації. 

5. Учитель/учителька пропонує намалювати варіанти відповіді на аркуші паперу, 
розділивши його на дві частини. В одній частині аркуша червоним зазначити «Так 
діяти не варто», у другій – зеленим «Так дій!». 

6. Як альтернативу можна запропонувати учням розіграти продовження ситуації з 
відпрацюванням у процесі вміння казати «ні». 

7. Як альтернатива учням пропонуються не ситуації, а твердження з додатка 3, які 
характеризують різні установки щодо «порушення»/«непорушення»  особистих 
кордонів. Учням треба визначити, які з установок дають людям змогу захищати 
особистий простір (пункти 1, 3, 4, 7, 8), а які сприяють його порушенню (пункти 2, 5, 
6, 9, 10). 
(Адаптовано за https://naurok.com.ua/post/osobisti-kordoni-yak-protidiya-bulingu-
sered-uchniv-ta-vchitelskomu-vigorannyu). 

 

Крок 5. Самостійна робота / домашнє завдання  
Мета: узагальнити думки про повагу до кордонів особистості 
Інструкція  

Варіант 1. Створення спільного проєкту класу «Як я можу виявити себе»  
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 зобразити, як би їм хотілося 

виявляти себе в класі, водночас поважаючи особисті кордони інших учнів. 
3. Після цього пропонує учням принести виконане завдання в клас і закріпити на 

відведеному місці.   
Варіант 2 
1. Підготувати коротке повідомлення «Чому важливо поважати особисті кордони 

інших?».  
 
 



Додаток 1 
 

 

 
                                                                        Рис. 1                                                     
 
 
 

 
                                                       Рис. 2 
 



Додаток 2 
 

Молодший брат 7 років заходить у кімнату Сашка без 
дозволу та починає брати його підручники. Сашко робить 
уроки, і це йому заважає. Як би ви порадили Сашкові діяти в 
такій ситуації? 

 

 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

 

Сусід із задньої парти періодично смикає за косу Надію. Це їй 
не подобається. Як би ви порадили Надії діяти в такій ситуації? 
 

 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

 

Однокласниця пропонує Сергієві спробувати покурити 
сигарету. Сергій не хоче цього робити. Як би ви порадили 
Сергієві діяти в такій ситуації? 
 

 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

 

На вулиці до Івана підходить незнайомець і намагається взяти 
його за руку. Як би ви порадили Іванові діяти в такій ситуації? 
 

 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

 

Знайома мами Ксенії, яка прийшла до них у гості, просить 
погуляти з її донькою на вулиці. Ксенія має термінове шкільне 
завдання, яке мусить виконати найближчим часом. Як би ви 
порадили Ксенії діяти в такій ситуації? 
 

 

 

 

 



Додаток 3 
 

1. «Я можу сказати “Ні” без пояснення причин». 
 

2. «Люди не звертатимуть уваги на мої прохання». 
 

3. «Не можна торкатись іншої людини без її згоди, так само як 
не можна, щоб хтось торкався мене, оскільки це мені не 
подобається». 

 
4. «Потрібно чути людину, коли вона говорить, особливо якщо 
це запитання чи прохання». 

 
5. «Якщо близькій людині потрібна допомога, я її виручу, навіть 
якщо в мене є важливі справи та немає часу, сил тощо». 

 
6. «Я маю робити все, що хочуть від мене інші». 

 
7. «Я розумію, що люди не читають моїх думок, тому, якщо мені 
щось не подобається, я маю казати прямо». 

 
8. «Когось “двійка” може довести до сліз, а комусь буде 
байдуже, і це – нормально». 

 
9. «Якщо в мене є щось своє (межі), значить, я поганий(-а)». 

 
10. «Люди ставитимуться до мене погано, якщо я скажу “Ні”». 

 
 

 

 


