
Розділ 2. Я і моя родина. Тема 3 (7).  Взаємини поколінь  

Пропонований зміст 
Ставлення до старших, молодших, однолітків  
Протидія домашньому насильству  
Незнайомці на вулиці  

Проблемні питання 

 Як потрібно ставитися до старших, молодших, однолітків?  

 Чим відрізняється життя дорослого від життя дитини? 
 Як поводитися з незнайомцями на вулиці?  

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття 
 

Учень/учениця: 

 виявляє розуміння індивідуальних відмінностей інших 
осіб;    

 демонструє модель безпечної поведінки згідно  з 
інструкціями і правилами в соціальному  середовищі;  

 обґрунтовує необхідність власної відповідальності за 
поведінку в побуті та громадських місцях;    

 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;    

 виявляє чуйність до осіб, які потребують допомоги;  

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

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

Ключові поняття та ідеї Покоління, взаємини поколінь, насильство, 
небезпека/безпека 

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали: 
підготовка столів та стільців для роботи в групах, маркери, 
клей, ножиці; 
місце для проведення ранкової зустрічі (можливість сісти з 
учнями в коло) 

 

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: 17–20 хвилин. 
Інструкція: 

1. Привітання «Заплющ очі». Учні та вчитель/вчителька стоять у колі. Усі заплющують 
очі. Учитель/Учителька рахує «1, 2, 3, розплющуйте!». Коли учні розплющують очі, вони 
встановлюють контакт очима з однокласником/однокласницею і вітаються. Привітання 
триває 3–4 рази. 



2. Групове заняття «Дві правди, одна брехня». Учитель/учителька пропонує учням 
записати дві правди та одну брехню про своїх рідних. Далі учні по черзі зачитують 
записане на стікерах, інші учні відгадують, яке твердження правдиве, а яке ні.  

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

4. Обмін інформацією. Учитель/учителька сідає на «крісло автора» та разом з учнями 
обмінюються інформацією щодо таких запитань: 

 Які три найголовніші риси, які відрізняють дітей від дорослих?  

 Коли, на вашу думку, людина стає дорослою?  

 Які події в житті допомагають людині дорослішати?  

 Чи хочеш ти скоріше стати дорослим(-ою) і чому?  

 У кого життя важче – у дітей чи в дорослих? 
 
КРОК 2. Порівняння дитини та літньої людини (соціальний аспект) 
Мета: продемонструвати різницю між умовними портретами дитини 6–7 років та 

літньої людини. 
Час: 12–15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька актуалізує поняття «покоління». Учні об’єднуються в малі групи. 
Кожна група отримує шаблон для виконання завдання (додаток 1).  

2. 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 тощо); 
- 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.  

3. Завдання – порівняти умовні портрети дитини 6–7 років та літньої людини, 
відповідаючи на такі запитання:  

 Що їм не можна робити й чому? 

 Яку роботу вони можуть виконувати? 

 Що вони роблять у вільний час? 

 Як вони відпочивають? 

 Де вони люблять гуляти? 

 Коли вони найщасливіші? 
Учні дають відповіді на запитання, записуючи в секції «Відрізняються» або 

«Схожі».  
4. Доповідачі груп представляють результати роботи групи (можна просто створити 

«Галерею результатів» або озвучити їх, якщо для цього є час). Потім відбувається 
спільне обговорення результатів. 

 
КРОК 3. Обговорення ставлення до літніх людей і молодших дітей  



Мета: обговорити, як змінювалося ставлення до старших і молодших дітей за старих 
часів і сьогодні, актуалізувати тему протидії насильству старших дітей над 
молодшими. 
Час: 15 хвилин. 
Інструкція: 
1. Учитель/учителька пропонує згадати, як висвітлювалося ставлення до маленьких і 

до літніх людей у родинах в оповіданнях, казках, кінофільмах і мультфільмах. 
Можна це зробити заздалегідь – дати випереджувальне домашнє завдання. Якщо 
буде час, можна запропонувати для опрацювання деякі фрагменти оповідань 
українських класиків, світової літератури чи фольклору і провести обговорення в 
малих групах. Варто зосередити увагу дітей на таких питаннях: «Які знаки уваги 
літнім людям було заведено виявляти в українській культурі та інших 
етнокультурах нашого краю?», «Як молоді люди мали поводитися в присутності 
старих?», «Як ставилися до дітей?»  

2. Після збору інформації пропонується загальне обговорення: «Що змінилося 
сьогодні?», «Які зміни тобі подобаються, а які ні?», «Що б ти сам/сама міг/могла 
зробити, щоб полегшити життя твоїх бабусь/дідусів або взагалі літніх людей, які 
живуть з тобою поруч?» Проводяться обговорення та узагальнення думки учнів 
щодо сучасного ставлення до людей різних поколінь. 

3. Учитель/учителька пропонує дітям поміркувати, чи були вони коли-небудь 
свідками  того, як на вулиці чи в школі старші діти ображали учнів молодших 
класів, наприклад штовхали в коридорі чи їдальні, не пускали в туалет, ховали 
речі, висміювали або знущалися, змушували виконувати за себе різну роботу, 
відбирали гроші чи навіть били.  

4. Після цього пропонується загальне обговорення з опорою на такі запитання: «Як 
ти вважаєш, чому вони так учиняють?», «До чого призводить насильство?», «Що в 
таких ситуаціях відчуває людина, яку образили чи побили?», «Чи може бути 
свідок/свідка насильства байдужим/байдужою до того, що відбувається?», «Якби 
перед твоїми очима старшокласник/старшокласниця ображав/ображала 
молодших дітей, як варто вчинити?»  
 
КРОК 4. Обговорення ставлення до однолітків 

Варіант 1 
Мета: обговорити ставлення до однолітків, вміння обстоювати своє «я» і 

товаришувати. 
Час: 10–15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька пропонує дітям прочитати твердження в додатку 2 і 
поміркувати, яке з них найбільше відповідає їхній життєвій позиції, і зокрема ставленню 
до своїх однолітків, або дописати якесь нове твердження, якщо дитина не згодна з 
жодним із наведених. Важливо, щоб дитина робила це самостійно, відверто й анонімно.    

2. Пропонується провести коментоване читання казки про доброго привида (додаток 
3). Педагог/педагогиня може й самостійно обирати будь-який інший твір, враховуючи 
загальну ситуацію в класі та можливі складнощі у відносинах дітей.  

3. Тож якщо педагог/педагогиня обирає запропоновану казку про доброго привида, то 
після читання першого фрагмента варто поставити дітям такі запитання: «Чому Добряк 
відрізнявся від інших привидів?», «Чому його відмінність дратувала інших привидів?», 



«Ви коли-небудь зустрічалися на вулиці чи в школі з однолітками, яких можна порівняти 
зі злими привидами?», «Як ви гадаєте, що в цій ситуації вчинить Добряк?», «А як би в цій 
ситуації вчинили ви?»  

Після читання другого фрагмента педагог/педагогиня запитує: «Як ви гадаєте, що 
відчував Добряк, коли його змусили робити те, що він не хотів?», «Чи були ви коли-
небудь в ситуації, коли ваші однолітки примушували вас робити щось, що вам не 
подобається?», «Як ви гадаєте, що  Добряк буде робити далі?», «А що б зробили ви на 
його місці?»  

Після читання третього фрагмента обговоріть: «Як Добряк зміг подружитися з 
хлопчиком?», «Як ви гадаєте, що сталося зі злими привидами?», «Як ви вважаєте, у який 
спосіб краще будувати стосунки з тими, хто “не з тобою”?»   

Запропонуйте дітям придумати кінець цієї казки, де Добряк зі своїм другом 
порозумілися з привидами і вони більше не дошкуляли один одному, а навіть почали 
товаришувати.  
 

 Варіант 2  
Використати будь-який із трьох варіантів, запропонованих у кроці 3 «Наш клас і 

правила співжиття в колективі» в розробці до теми 1 (розділ 1), який учитель/учителька 
ще не використовував(-ла) на попередніх заняттях.  

  
КРОК 5. Домашнє насильство. Незнайомці на вулиці та небезпека 
(Якщо ця тематика розглядається в МНП «Здоров’я, безпека, добробут», яку 

обрав освітній заклад, то цей крок можна попустити)  
Мета: ознайомити учнів із ситуаціями вияву домашнього насильства та 

обговорити можливі шляхи допомоги / виходу із ситуацій небезпеки вдома чи на вулиці. 
Час: до 20 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька зауважує, що наша держава захищає людей від насильства, 
зокрема й того, що іноді чинять близькі люди вдома. Про це свідчить Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», який був затверджений у 2018 р. 
Згідно із законом, домашнє насильство – це погрози або діяння фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 
проживання або між родичами, або між іншими особами, які спільно проживають разом.  

2. Учитель/учителька пропонує дітям ознайомитися з текстом про приклади різних 
форм домашнього насильства (додаток 4). Після цього дітям пропонується подумати, чи 
стикалися вони з будь-якими із зазначених прикладів насильства у своєму житті. Якщо 
так, то можна звернутися по допомогу до вчителя/вчительки, соціального(-ї) 
працівника/працівниці, психолога/психологині або до правоохоронних органів. Бажано 
було б дітям повідомити телефони екстрених служб вашої громади або району, міста чи 
області, до яких можна звернутися, якщо вони в майбутньому опиняться в такій ситуації. 

3. Учитель/учителька демонструє на екрані або на дошці ілюстрації, на яких 
зображено ситуації про небезпеку, пов’язану з незнайомцями на вулиці. 
Учитель/учителька продовжує бесіду: «Подивіться на ці ілюстрації. Що ви можете про 
них сказати? Хто є учасником ситуацій, які на них зображені? Хто може чинити 
насильство? Як знаходити можливості для виходу з таких ситуацій?» Якщо доступу до 
таких зображень немає, рекомендуємо запропонувати учням картки з описом ситуацій 
(додаток 5). 



4. Учні продовжують роботу в групах (кількість груп залежить від кількості 
ілюстрацій/ситуацій). Кожна група отримує одну ілюстрацію/ситуацію. Далі робота 
продовжується за технікою «Світове кафе». Протягом першого етапу учасники груп на 
аркуші зазначають рішення групи. За сигналом учителя/учительки один/одна 
учасник/учасниця залишається в групі, інші учні переходять до сусідньої групи (за 
годинниковою стрілкою). Там продовжується обговорення ілюстрацій/ситуацій, які 
«живуть» у відповідній групі. Так триває робота, поки учасники не повернуться в «рідні» 
групи.  

5. Підсумковий крок – учасники груп оформляють створені постери та готують їх до 
презентації.  

6. Учасники груп створюють «Галерею результатів» роботи груп, щоб усі дістали 
можливість ознайомитися з ними. 
 
Ідеї для домашнього завдання: 

 Проведення опитування родичів, знайомих дорослих осіб про те, як заведено 
поводитися з дорослими в різних культурах нашого краю, і презентація його 
результатів.  

 Написання есе-міркування на теми: «Як я можу покращити стосунки зі своїми 
братами/сестрами», «Як я можу допомогти або зробити щасливішими бабусю і 
дідуся», «Як я можу допомогти літній людині, яка живе поруч зі мною». 

 Створення пам’ятки щодо поведінки з незнайомцями на вулиці. 
 

Ідеї для годин спілкування: 

 Коментоване читання творів або перегляд медіатекстів, пов’язаних з темою 
спілкування в підліткових колективах. 

 Обговорення ситуацій, які мають ознаки виявів домашнього насильства 
(фізичного, сексуального, психологічного, економічного), і можливостей отримання 
допомоги. 

 Рольові ігри / ситуації щодо безпечної поведінки на вулиці при контакті з 
незнайомими дорослими людьми. 

 
Ідеї для позаурочного заходу та співпраці з батьками 

 Батьківські збори, присвячені питанням протидії сімейному насильству.  
 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА: 
Як говорити з дитиною про сім'ю? [Електронний ресурс] // Дитячий психолог. Перший 

український сайт для батьків та дитячих психологів. – Режим доступу : 
https://cutt.ly/yQuMjGr. 

Білогуб Ю. В. Геть насильство над дітьми. [Електронний ресурс] / Юлія Валентинівна 
Білогуб // Всеосвіта. – 2018. – Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/get-nasilstvo-nad-
ditmi-66611.html. 

Культура добросусідства. Кримське багатоголосся. Робочий зошит для 5 класу / авт.-
уклад. М. А. Араджионі, І. В. Брунова-Калісецька та ін. – К. : Золоті Ворота, 2012. – 144 с.   

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text 

https://cutt.ly/yQuMjGr
https://vseosvita.ua/library/get-nasilstvo-nad-ditmi-66611.html
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Додаток 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИТИНА 5–6 років 

ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ СХОЖІ 

ЛІТНЯ ЛЮДИНА 

ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 



  

Додаток 2 
 

Прочитай твердження. Поміркуй, яке твердження найбільше відповідає твоїй життєвій 
позиції, і зокрема ставленню до своїх однолітків, або допиши те, що вважаєш за 
потрібне. Ти можеш нікому не говорити про свій вибір і не показувати це завдання 
вчителю/вчительці, тож будь цілком відвертий/відверта. 

  
o Я маю потребу завжди безкорисливо допомагати іншим людям. 
o Я ладен/ладна пожертвувати своїми інтересами задля інших. 
o Я прагну поєднувати особисті інтереси з потребами й інтересами інших людей. 
o Я згоден/згодна допомагати людям, якщо це не суперечить моїм інтересам. 
o Я намагаюсь не турбувати інших особистими проблемами. 
o Я можу співчувати іншій людині, однак витрачати час на всіляку допомогу не 

можу. 
o Допомагаю іншим, якщо це мені вигідно. 
o Мене не цікавлять інші люди. 
o Інше____________________ 

 

Додаток 3 
 

Казка про доброго привида  
(фрагмент) 

 1 
 У далекій-далекій країні, у великому старовинному замку жили привиди. Їх було 
дуже багато, і всі вони любили лякати людей, які жили в цьому замку. Привиди дуже 
пишалися тим, що їх бояться. Але жив серед цих злих і страшних привидів один на ім'я 
Добряк. Він був таким добрим, що ніколи нікого не страшив, та його ніхто й не лякався, 
тому що Добряк був зовсім не страшний. Він жив тихо й мирно, нікого не чіпаючи. От 
тільки решта привидів сміялися з нього. Вони казали, що він невдаха, що він нічого не 
вміє – навіть такої простої речі, як налякати кого-небудь. Добряк дуже хвилювався через 
це. Адже він був таким добрим і веселим, хотів з ким-небудь дружити, а через те, що він 
нікого не лякав, з ним ніхто навіть не розмовляв. Усі тільки ображали його. Та от одного 
разу всі злі привиди зібралися й вирішили, що, якщо Добряк нікого не настрашить, вони 
проженуть його із замку, і повідомили його про це.  

2 
 Добрий привид заплакав, він не хотів нікого ображати, але й іти з цього замку та 
шукати інші замки з привидами йому теж не хотілося. І він вирішив налякати кого-небудь. 
Затаївшись у шафі, Добряк чекав, коли хтось пройде поблизу. І от через якийсь час 
привид побачив маленького хлопчика, який ішов неподалік. Добряк дуже любив дітей, і 
йому не хотілося лякати цю дитину, але, згадавши погрозу злих привидів, Добряк 
голосно та страшно заволав і полетів прямісінько на хлопчика. Злякавшись, дитина 
побігла, але спіткнулася і впала. Від страху й від болю хлопчик заплакав.  

3 
 Він здавався таким нещасним, що Добряку стало шкода його. Тож він вирішив: 
нехай його краще виженуть, ніж він буде когось лякати. Добряк підлетів до хлопчика: 
«Вибач мені, будь ласка, я не хотів тебе образити». Хлопчик перестав плакати й 



подивився на привида, тепер він не здавався йому страшним, а зовсім навпаки – 
смішним і добрим, і хлопчик сказав: «Я – Іванко, а як тебе звати?» Привид дуже 
здивувався, бо ніхто й ніколи не запитував, як його звати. «Добряк», – відповів він. 
«Хочеш зі мною дружити?» – спитав Іванко. «Звичайно хочу», – відповів Добряк. Привид 
так зрадів, адже в нього ніколи не було друзів, а він дуже хотів, щоб вони були! І з цього 
дня він дружив з Іванком та іншими дітьми, грав з ними в м'яча та у квача, весело й 
корисно проводив час і був щасливим. Ще б пак! У нього ж з'явилися друзі, які його 
люблять і зовсім не бояться. 

 (За О. В. Хухлаєвою та О. Є. Хухлаєвим) 
 
 

Додаток 4 
 

Приклади форм фізичного насильства: 
штовхання, шльопання, запотиличники, викручування рук, кусання, дряпання, 
висмикування волосся, побиття за допомогою будь-яких речей чи предметів, 
підставляння ноги, припікання гарячими предметами, придушення тощо. Фізичне 
насильство включає також залучення дитини до вживання наркотиків, алкоголю, 
медичних препаратів, що викликають одурманювання (наприклад, снодійних, не 
прописаних лікарем). 
 
Приклади форм психологічного насильства: 
прізвиська, образи, навішування ярликів, образливі порівняння, підкреслювання фізичних 
і психологічних вад, ігнорування, груповий бойкот, цькування, вживання ненормативної 
лексики, приниження людини, зокрема й перед іншими, тощо. До цього виду насильства 
належать також постійна брехня, обман (у результаті чого дитина втрачає довіру), а 
також висування вимог, що не відповідають віковим можливостям дитини. 
 
Приклади виявів сексуального насильства (використання людини для 
задоволення сексуальних потреб чи отримання вигоди): 
статеві зносини, дотики до інтимних частин тіла, пропозиції статевого характеру, 
імітування статевого акту, акцентування статевих ознак, зґвалтування, фотографування 
або кінозйомка дитини в голому вигляді, оголення перед дитиною статевих органів та 
сідниць, підглядання за людиною, коли вона цього не підозрює: під час роздягання, 
справляння природних потреб тощо. 
 
Приклади виявів економічного насильства: 
псування речей, відбирання їжі, навмисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена 
сім’ї житла, їжі, одягу й іншого майна, заборона навчатися, відбирання зароблених 
грошей, відмова дорослої здорової людини від роботи, експлуатація дитячої праці, 
примушення до жебрацтва, програвати в азартні ігри сімейний бюджет, існування суто за 
рахунок дитини (наприклад, на пенсію по інвалідності або державну грошову допомогу 
при народженні дитини тощо). 
  

 
 
 



Приклади ситуацій для обговорення 
 

1. Десятирічні Оля і Леся влітку прийшли до річки поплавати. До них підійшли 
незнайомі чоловіки і запропонували навчити їх плавати. Коли вони опинилися у воді, 
незнайомці дозволили собі жахливу поведінку.  

Запитання: 
Що дівчата зробили неправильно і як вони мають діяти в цій ситуації?  
Якби ти був/була свідком/свідкою цієї ситуації, що б ти вчинив(-ла)? 

 

2. Одна жінка зупинила своє розкішне авто біля хлопчика і попросила його показати, 
як знайти на сусідній вулиці будинок, який вона шукає. Василько пояснив їй, як проїхати, 
проте вона так і не зрозуміла і попросила сісти до неї в авто і проїхати разом до цього 
місця. Авто було дуже красиве, а жінка дуже милою, тож Василько погодився. Проте 
після того, як він сів у машину, двері було заблоковано, а авто поїхало геть в інший бік.  

Запитання: 
Що хлопчик зробив неправильно і як він має діяти в цій ситуції? 
Якби ти був/була свідком/свідкою цієї ситуації, що б ти вчинив(-ла)? 
 

3. Яна бігла зі школи додому, щоб залишити шкільні речі, бо на неї чекали подружки. 
Коли вона зайшла в під’їзд, то побачила, що  ліфт вже приїхав і в нього заходить 
незнайомий чоловік. Вона також заскочила в ліфт, двері зачинилися, і він поїхав. Проте 
вона так і не доїхала до свого поверху, бо чоловік відтіснив її в куток. Він став знущатися 
і вимагати в неї гроші, зняти золотий хрестик і сережки.   

Запитання: 
Що Яна зробила неправильно і як тепер вона має діяти? 
Якби ти був/була свідком/свідкою цієї ситуації, що б ти вчинив(-ла)? 

 

 

 


