
Розділ 2. Я і моя родина. Тема 2 (6).  Особисті, родинні та загальнолюдські 
цінності 

Пропонований зміст 
Що таке цінності і які вони бувають? Особисті цінності. Сімейні цінності.  
Загальнолюдські цінності. 

Проблемні питання 

 Що таке цінності і чи може людина жити без них? 

 Які бувають цінності? 

 Як і чому змінюються цінності в різному віці? 

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття 
 

Учень/учениця: 

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

 визначає відмінності між людьми як ціннісну ознаку 
індивідуальності; 

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

 розрізняє ситуації, коли силу переконання 
використали з позитивними чи негативними намірами; 

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

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

Ключові поняття та ідеї Цінності. Загальнолюдські, сімейні, особисті цінності.  

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали: 
підготовка столів та стільців для роботи в групах, 
маркери, дошка, стікери. 
  

 
 
Крок 1. Вступна частина заняття  

Варіант 1  
Мета: ознайомити з поняттям «цінності» або актуалізувати його. 
Час: до 10 хвилин. 
Інструкція: 

1. На початку заняття вчитель/учителька, як завжди, проводить короткий(-у) 
криголам/розминку, прояснює очікування дітей від теми та створює в разі 
потреби відповідну мотивацію.  

2. Учитель/учителька пропонує учням створити хмару слів до поняття «цінності», 
яку діти роблять за допомогою онлайн-сервісу, зокрема Mentimetr (звісно, за 
наявності в дітей смартфонів і можливості проєкції результатів на екран), або 
написати слова-асоціації на стікерах і згрупувати їх на дошці. 

3. Провести в загальному колі обговорення та спробувати всім разом 
сформулювати визначення, що таке цінності.  



 
Варіант 2  

Мета: ознайомити з поняттям «цінності» або актуалізувати його. 
Час: до 10 хвилин. 
Інструкція: 

4. Учитель/учителька звертається до класу, наприклад: «Те, що важливе, корисне, 
потрібне, істотне, зазвичай називають цінностями. Згадайте, як у дитинстві під 
час спілкування у дружньому колі ви вихвалялися своїми “скарбами” й 
важливими подіями у своєму житті. На погляд дітей, а іноді й деяких дорослих, 
цінний предмет або явище – це те, чого на цей момент не мають інші. Але та 
сама річ для різних людей може мати неоднакову цінність. Спробуйте це 
довести на прикладах зі свого життя». 

 
Варіант 3  

Мета: ознайомити з поняттям «цінності» або актуалізувати його. 
Час: до 10 хвилин. 
Інструкція: 
1. Учитель/учителька об’єднує дітей у малі групи і пропонує їм розробити  

асоціативні карти до поняття «цінності».   
2. Після цього діти можуть презентувати свої асоціації або порівнюють свої 

асоціації з інформацією, оголошеною  вчителем/вчителькою, і рефлексують.  
  
Крок 2. Загальнолюдські цінності 
Мета:  Сформувати в дітей уявлення про загальнолюдські цінності.  
Час: 15 хвилин. 
Інструкція: 
1. Вчитель/вчителька звертається до учнів, наприклад: «Слова “цінність”, 

“ціна”, “цінувати” ми використовуємо не тільки стосовно речей. Наприклад, у прислів'ї 
“Ціну рідній стороні складеш лише на чужині” мова йде про значення Батьківщини для 
кожної людини. Ця цінність стосується всіх, тому її можна назвати загальнолюдською 
цінністю». 

2. Учням пропонується прочитати притчу «Що цінніше за все» (додаток 1) і 
обговорити її. Якщо буде час, педагог/педагогиня може запропонувати коментоване 
читання, зокрема він/вона прочитує першу частину притчі та спонукає дітей 
обговорити: «Хто з братів, на вашу думку, був правий?», «Яка аргументація вам 
сподобалася найбільше?», «Чи є у вас інші ідеї – що у світі найцінніше?» Після 
обговорення вчитель/вчителька читає другу частину тексту і знову пропонує 
обговорити, чи змінилися думки і позиції дітей. Важливо наголосити на тому, що 
найвищою цінністю на Землі є людина. 

3. Учитель/учителька пропонує дітям згадати такого персонажа, як Робінзон 
Крузо: «Він опинився на безлюдному острові, проте зміг упоратися з багатьма 
проблемами та труднощами. Однак не було й днини, щоб він не вдивлявся в морську 
далечінь. Робінзон Крузо мріяв про корабель, який поверне його до людей. Як ви 
вважаєте, якої цінності позбавлена людина поза суспільством?» 



4. Учитель/учителька занотовує цінності, які вже були названі вище 
(людина, Батьківщина, спілкування), на дошці або фліпчарті й пропонує дітям методом 
мозкового штурму продовжити цей список загальнолюдських цінностей, які є однаково 
близькими, зрозумілими й вагомими для всіх людей на землі (діти мають згадати 
любов, мир, свободу, справедливість, знання тощо). 

 
Крок 3.  Мої особисті цінності  
Мета: розвивати навички самоаналізу/саморефлексії, виявити особисті  

цінності та їхню ієрархію. 
Час: 10–20 хвилин (відповідно до обраного варіанта і кількості дітей у класі). 

Варіант 1 
Інструкція: 
1. Учитель/учителька пропонує дітям самостійно попрацювати з анкетою «Що 

головне в житті» (додаток 2). Попередьте, що відповіді мають бути 
максимально щирими. «Правильних» і «неправильних» відповідей бути не 
може. Заповнену анкету дитина може показувати чи озвучувати лише за 
власним бажанням.  

2. Після закінчення роботи з анкетою учитель/учителька пропонує поміркувати 
над питаннями: «Які речі ти цінував/цінувала найбільше, коли тобі було 6–7 
років?», «Чи збігаються твої дитячі цінності з тими, що ти 
визначив/визначила для себе зараз?», «Чому цінності людини з віком 
змінюються?» Після цього пропонується обговорення останнього питання  
на загал.   

3. Учитель/учителька може запропонувати скласти всім разом список 
цінностей класу на основі найпоширеніших особистих цінностей дітей і 
списку загальнолюдських цінностей. 

 
Варіант 2 

Інструкція:  
1. Учитель/учителька розповідає дітям притчу: «Якось до дому одного 

чоловіка підійшли три подорожні й постукали. Господар відчинив двері й запитав: 
“Хто ви такі?” Подорожні відповіли: “Ми – Здоров'я, Кохання та Багатство. Пусти 
нас переночувати”. – “На жаль, у мене в домі є тільки одне вільне місце. Піду 
пораджуся з родиною”, – відповів господар. Його хвора мати сказала: “Синку, 
впусти Здоров'я”. Дружина сказала: “Чоловіче, впусти Багатство”. Дочка сказала: 
“Батьку, впусти Кохання”. Поки вони радилися, подорожні пішли до іншого дому… 
А кого б впустили ви і чому?» Після цього пропонується обговорення.  

2. Учням пропонується письмово зробити завдання в додатку 3: написати 
на пелюстках однієї квітки те, що цінно і значуще особисто для підлітка/підлітки тут 
і зараз, а на пелюстках іншої квітки – те, що було важливим і значущим, коли 
був/була ще в садочку або в першому класі школи. Потім порівняти їх. 

3. Після цього пропонується обговорення питань: «Чи збігаються твої дитячі 
цінності з тими, що ти визначив/визначила для себе зараз?», «Чому цінності 
людини з віком змінюються?»  



4. Учитель/учителька може запропонувати скласти всім разом список 
цінностей класу на основі найпоширеніших особистих цінностей дітей і списку 
загальнолюдських цінностей. 

 
Варіант 3. Вправа «Мій герб» 

Інструкція: 
1. Цей варіант проводиться, якщо подібного варіанта не використовували на 

першому занятті «Я підліток/підлітка!». Учитель/учителька актуалізує знання 
дітей про те, що таке герб і як та навіщо його створюють. У разі потреби 
знайомить дітей з основними правилами складання гербів, а також 
актуалізує поняття «візуалізація». 

2. Учитель/учителька пропонує дітям створити власний герб, у якому через 
візуальні образи потрібно відобразити свої сучасні цінності і свій девіз 
(життєве кредо).  

3. За бажанням діти презентують свої герби, проте варто встановити певний 
час для кожного(-ї) спікера/спікерки, наприклад розповідь має тривати до 1 
хвилини.  

4. Учитель/учителька пропонує дітям вдома розшукати свій герб, який вони 
малювали в початковій школі (діти, що навчалися за програмою «ЯДС» або 
«Культури добросусідства», це робили), і порівняти із сьогоднішнім гербом.  

5. Після цього пропонується обговорення питань: «Чи збігаються твої дитячі 
цінності з тими, що ти визначив/визначила для себе зараз?», «Чому цінності 
людини з віком змінюються?», «Чому особисті цінності можуть збігатися із 
загальнолюдськими цінностями?»  

Крок 4. Наші сімейні цінності 
Мета: актуалізація поняття «сімейні цінності», прояснення дитиною деяких  

сімейних цінностей власної родини.  
Час: 15–20 хвилин (відповідно до обраного варіанта і кількості дітей у класі). 

Варіант 1  
Інструкція: 
1. Учитель/учителька об’єднує дітей у малі групи і пропонує декільком групам 

прочитати українські прислів’я (додаток 4) про родину, а іншим групам – 
прочитати вірш «Родинне тепло» вінницької поетки Наталії Погребняк 
(додаток 5, можна поділити його між двома групами) та визначити, про які 
цінності йдеться в цих творах. Якщо в групах, які працюють із прислів’ями, є 
представники інших етнічних спільнот (окрім українців), вони можуть додати 
в перелік прислів’я свого народу. Після закінчення роботи група має обрати 
спікера/спікерку, який/яка презентує створений перелік цінностей.  

2. Учитель/учителька на дошці занотовує загальний перелік сімейних 
цінностей і пропонує дітям подумати, які з цих цінностей є також важливими і 
значущими в їхніх власних родинах. Учитель/учителька пропонує обговорити 
загальне й особливе в загальнолюдських, особистих і сімейних цінностях. 

3. Вчитель/вчителька наголошує на тому, що сім'я – це перший колектив, у 
якому людина пізнає, що добре, а що погане, знайомиться з правилами 



поведінки в суспільстві, визначає життєві цінності, набуває першого досвіду 
їхнього застосування. Якою виростає людина, залежить від моральних 
цінностей родини, ідеалів, переконань, вчинків батьків, від сімейних 
традицій, а також волі та бажання особистості.  

 
Крок 5. Підсумок роботи  
Мета: резюмувати основний зміст заняття і провести загальну рефлексію.  
Час: 5–10 хвилин (відповідно до обраного варіанта та кількості дітей у класі). 
Інструкція: 
1. Учитель/учителька просить дітей підсумувати, що таке цінності, які вони 

бувають, чому вони змінюються в часі.  
2. Учитель/учителька може запропонувати скласти всім разом список 

цінностей класу (3–5 основних) на основі вже обговорених на уроці 
особистих і загальнолюдських цінностей (якщо це не робилося у кроці 3). 

3. Варто прояснити емоційний стан дітей і запропонувати висловитися 
щодо їхніх вражень від тем, що обговорювалися, і в разі потреби 
провести вправу на емоційне розвантаження. 
  

Ідеї для домашнього завдання 

 Провести опитування батьків/опікунів і членів родин на тему сімейних 
цінностей. 

 Написання есе про певні загальнолюдські цінності. 

 Участь у проєкті-дослідженні, наприклад як у фольклорі (прислів’ях, казках 
тощо) різних народів відображаються загальнолюдські цінності. 

 
Ідеї для годин спілкування 

 Спостереження й аналіз відеосюжетів/коміксів або кейсів на тему: як цінності 
впливають на поведінку людини або її ставлення. 

 Обговорення проблемних ситуацій, наприклад тих, що виникали через неповагу 
до цінностей іншої особи або групи людей. 

 Коментоване читання або читання з подальшим обговоренням притч або казок 
на тему цінностей. 

 
Ідеї для позаурочного заходу та співпраці з батьками 

 Батьківські збори, присвячені питанням сімейних цінностей: які цінності вони 
вважають найважливішими. Під час зборів можна запропонувати батькам 
порівняти, які цінності є  важливими для їхніх дітей.  

 

Використані матеріали: 

Погребняк Н. Родинне тепло. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://ogo.ua/articles/view/2015-07-08/64659.html 

 

 



Додаток 1  

Прочитай східну притчу «Що найцінніше» 
Частина 1 

Покликав якось цар трьох своїх синів і попросив їх: «Знайдіть мені найцінніше, 
що є між небом і землею». Вклонилися сини батькові й вирушили в дорогу. Скоро 
повернулися вони додому. Скликав цар мудреців подивитися, що вони принесли. 
Старший син приніс золотий злиток і сказав: «Найцінніше на землі – золото. Без нього 
будь-який цар безсилий, з ним же будь-яка людина може стати царем». Середній син 
приніс жменьку землі і сказав: «Найцінніше, що є в людей, – це земля. Вона дає нам 
їжу, на ній ми зводимо домівки. Без землі цар – не цар, але будь-яка людина, яка має 
багато землі, може стати царем». Молодший син приніс склянку води й сказав: «Без 
цієї рідини немає життя на землі. Без їжі людина може прожити декілька тижнів, а от 
без води – усього декілька днів». 

Частина 2 
Довго всі думали, хто ж із синів має рацію, але так і не вирішили. Тоді підвівся 

один старий і сказав: «Даремно ти, царю, посилав своїх синів так далеко. Цареві 
необхідне золото, але тільки людина його може видобути й обробити. Земля дає нам 
усе, але тільки людина може посадити насіння й зібрати врожай. Вода безцінна для 
життя, але тільки людина може видобути її з глибин землі. Цар не може бути царем 
без людей, навіть якщо він буде володіти незчисленними багатствами. Людина – 
найцінніше, що є між небом і землею». 
 

Додаток 2 

Що ти вважаєш головним у житті (чого б ти хотів/хотіла досягти)? Познач три 
відповіді й розташуй їх у порядку вагомості (значущості), розподіливши між 
ними перше, друге й третє місця. 

o багато знати; 
o бути сильним/сильною і мати міцне здоров'я; 
o визнання оточення; 
o досягти фізичної досконалості; 
o злагода й мир у родині; 
o кохати й бути коханим/коханою; 
o мати авторитет, заслужити повагу людей; 
o мати багато грошей; 
o мати високу посаду; 
o мати владу над іншими; 
o мати цікаву роботу, займатися тим, що подобається; 
o можливість допомагати людям; 
o можливість духовно збагачуватися; 
o успішно займатися бізнесом;  
o інше_____________________ 

 
 

 



Додаток 3  

Напиши на пелюстках квітки ліворуч те, що цінно і значуще особисто для тебе 
тут і зараз, а на пелюстках квітки праворуч – те, що було важливим і значущим, 
коли ти був/була ще в садочку або в першому класі школи. 

                 
 

 

Додаток 4 

Прочитай українські прислів’я про родину. Випиши ті значущі речі та цінності, 

про які в них йдеться. Якщо хочеш, допиши нижче прислів’я про родину твоєю 

рідною мовою (якщо вона не збігається з українською) і відповідний переклад. 

 

 Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу. 

 Годуй діда на печі, бо й сам там будеш.   

 Дерево тримається корінням, а людина – сім’єю.   

 Добре там живеться, де гуртом сіється і жнеться. 

 Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – кінець.   

 Молодь багата мудрістю батьків. 

 Нащо й клад, коли в сім’ї лад. 

 Не та мати, що родила, а та, що вигодувала (зростила). Не той батько, що 
зродив, а той, що до ума довів.   

 Родичі хоч і сваряться, та одне одного не цураються.   

 Своя хата не ворог, коли прийдеш, то прийме. 

 Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько.   

 Яка сім’я, такий і я.   
 

 

 

 

 

 



Додаток 5  

  

Прочитай вірш «Родинне тепло» вінницької поетки Наталії Погребняк. Підкресли 
або випиши ті значущі речі та цінності, про які в них ідеться. 
 
1. 
Де сонце засинає вечорами 
Під тихі колискові давніх літ, 
У спогадах живе разом з піснями 
Родинного тепла безмежний світ. 
 
Примножить щастя й радість із роками 
Тепло родинне, вишите добром, 
Якщо плекають діти із батьками 
У люблячих серцях його разом. 
 
Літа гайнуть у вирій за птахами, 
Минуле перейде у спогад-дим, 
Та вічно залишатиметься з нами 
Тепло, яке нам дав батьківський дім. 
 
2. 
Заклопотаний день переллється у ніч 
Колисковою піснею мами, 
І зійдуться зірки в хоровод зусібіч, 
Щоб у сни завітати казками. 
 
Знов на припічку в нас сяде сторожем кіт, 
Щоб тепло не втікало із хати. 
Хай зима замете всі стежки край воріт, 
Буде дім наш любов зігрівати. 
 
Тут родинне тепло із дитинством росло 
І дало мріям крила зміцнілі. 
Нас не зрадить воно. Як би й що не було, 
Не страшні нам вітри й заметілі. 


