
Розділ 3. «Я у спільноті». Тема 1(8). Ми всі різні й цим схожі 

Пропонований зміст 
Ідентичності людини. Різні люди і спільноти в моїй громаді. Ставлення до іншого і 
конструктивна комунікація. 

Проблемні запитання 

 Що в мене є спільного з іншими та в чому моя унікальність? 

 У чому полягає цінність людського різноманіття? 
 Як  розуміння іншого допоможе для ефективної комунікації та співпраці? 

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; 

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

 виявляє чуйне ставлення до людей з 
особливими потребами;  

 виявляє розуміння індивідуальних 
відмінностей інших осіб; 

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

Ключові поняття та ідеї Ідентичність, толерантність, толерантне 
ставлення 

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали: білий та кольоровий папір, 
кольорові олівці чи маркери, скотч 

 
КРОК 1.  
Варіант 1. Вправа «Хто я?» 
Мета: поглибити розуміння власної ідентичності, усвідомлення спільного й 

відмінного в групі. 
Час: до 10 хвилин. 
Інструкція: 
1. Учитель/учителька пропонує учням/ученицям намалювати на аркуші 

паперу або в зошиті кругле сонечко з 5 промінчиками. У центрі сонечка дитина має 
написати слово «Я», а на промінчиках сонечка – свої відповіді на запитання «Хто 
я?». Зверніть увагу, що це мають бути іменники (а не прикметники!), які їх 
найбільше характеризують/виражають. Діти можуть писати, наприклад: людина, 
особистість, хлопчик/дівчинка, учень/учениця, син/дочка, онук/онука, брат/сестра, 
друг/подруга, українець/українка, християнин/християнка і т. ін.   

2.  Після завершення роботи над власним сонечком учитель/учителька  
пропонує учням/ученицям поруч із сонечком намалювати цибулинку в розрізі (або 



мішень з 5 колами, до якої можна домалювати «борідку» і зелене «пір’ячко» – вийде 
цибулинка). У її центральному колі написати слово «я». А потім на різних шарах 
цибулинки написати ті слова, які вони занотували на промінчиках сонечка. Зверніть 
увагу дітей, що вони мають ранжувати ці свої «я» за значимістю/цінністю для себе 
особисто: чим ближче слово буде розташоване до центру цибулинки, тим 
вагомішим воно є в житті дитини. Також діти можуть не обмежуватися тільки тим, 
що написали на промінчиках, а змінити якесь слово на свій розсуд.  

3. Після цього учитель/учителька пропонує дітям походити по класу і 
порівняти свої «цибулинки». Якщо в класі багато дітей і ця «міграція» може зайняти 
багато часу, учитель/учителька може попросити дітей піднімати руки, якщо вони 
найближче до центру цибулинки розташували слово «людина» або «особистість», 
якщо на першому місці було слово «син» або «дочка», якщо на першому місці були 
слова «учень/учениця», «хлопчик/дівчинка» і т. ін., потім так само можна згадати 
другу, третю позицію тощо.  

4. Учні/учениці обговорюють такі питання: 
- Яку частину роботи було складніше виконувати: писати 

характеристики на промінчиках чи в «цибулинці» і чому? Наскільки легко/складно 
було визначити, які саме характеристики є для вас найважливішими? 

- Чи здивували порівняння сонечок-цибулинок? Чого було більше – 
спільного чи відмінного? 

- Що ви думаєте стосовно відмінностей у групі? Відмінності роблять 
групу цікавішою чи, навпаки, через це складніше працювати разом? 

5. Учитель/учителька резюмує, що характеристики, які діти писали на 
промінчиках, свідчать про їхні різні ідентичності – про їхню належність до певної 
соціальної групи. Ідентичність тісно пов’язана з цінностями. Перелік цінностей, як 
можна побачити з малюнків, у всіх приблизно однаковий, проте їхня значимість  
(власне ієрархія) для кожної людини може бути різною і вона змінюється з плином 
часу.  

6. Учитель/учителька в класі «мозковим штурмом» обговорює з дітьми 
питання: «Які характеристики люди формують самостійно чи під впливом 
суспільства, а які в них є сталими від народження?» Під час обговорення занотовує 
ці характеристики на дошці чи великому аркуші паперу у два стовпчики. Потім 
обговорюється питання: «Наскільки для людини важливо, щоб її сприймали як 
особистість і бачили багато її “промінчиків”-характеристик, прагнули  про неї 
дізнатися більше? Чому?» 

 
Варіант 2. Вправа «Який/яка я?» (за принципом гри «Бінго») 

Мета: поглибити розуміння власної ідентичності, усвідомлення спільного й 
відмінного в групі. 

Час: до 20 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька пропонує учням/ученицям уявити, що вони зовсім не 
знайомі між собою і зараз є чудова нагода познайомитись. Учням/ученицям треба 
подумати про важливі та цікаві для них риси, необхідні під час знайомства з іншими 
людьми. «Мозковим штурмом» потрібно визначити основні категорії інформації, яку 



ми зазвичай хочемо дізнатись про нову людину, наприклад: ім’я, вік, роль у сім’ї, 
цінності, хобі, улюблений вид спорту, музика, фільм, улюблені заняття тощо. 

2. Учитель/учителька пропонує в робочому зошиті або на окремому аркуші 
паперу намалювати табличку на 9 або 12 великих клітинок, як для гри в «Бінго». 
Вгорі таблички діти пишуть своє ім’я, а в кожній клітинці – одну рису чи 
характеристику, про які вони б хотіли розповісти іншим під час знайомства.  

3. Після завершення роботи над власною табличкою вчитель/вчителька 
пропонує учням/ученицям пройти по класу та порівняти свої таблички. Якщо вони 
знайдуть у табличці однокласника/однокласниці подібну до власної характеристику 
або якість, то фіксують ім’я цієї людини у відповідній клітинці своєї таблички. 
Порівняння табличок закінчується тоді, коли хтось із дітей занотує імена інших 
учасників і учасниць у всіх клітинках. Як і в грі «Бінго», можна запропонувати подати 
класу саме такий сигнал.  

4. Учні/учениці обговорюють такі питання: 
- Що нового ви дізналися про себе? Наскільки легко/складно було визначити, 

які саме характеристики є для вас найважливішими? 
- Чи здивували порівняння табличок? Чого було більше – спільного чи 

відмінного? 
- Що ви думаєте стосовно відмінностей у групі? Відмінності роблять групу 

цікавішою чи, навпаки, через це складніше працювати разом? 
5. Учитель/учителька в класі «мозковим штурмом» обговорює з дітьми питання: 
- Які характеристики люди формують самостійно чи в суспільстві, а які в них є 
сталими від народження? 
Під час обговорення занотовує ці характеристики на дошці чи великому аркуші 
паперу у два стовпчики. 
- Наскільки для людини важливо, щоб її сприймали як особистість і бачили 

багато її «промінчиків»-характеристик, прагнули  про неї дізнатися більше? 
Чому? 

 
Варіант 3. Вправа «Я теж»1  

Мета: поглибити розуміння власної ідентичності, усвідомлення спільного й 
відмінного в групі. 

Час: до 15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька просить учнів/учениць подумати про особистий факт чи 
характеристику, яка, на їхню думку, унікальна, і ніхто більше у класі цього не 
має. 
2. Розпочати можна із себе – назвати свою унікальну рису, наприклад: «Я 
люблю слухати джаз».  Якщо ніхто більше не має цієї ж риси, то наступна 
людина називає свою особливість.  Якщо хтось іще має таку ж рису, то ця 

                                                           
1 Адаптовано за матеріалами посібника «Освітня збірка “Усі різні – усі рівні”». Збірка освітніх 
методів та теорій. Оновлено та перевидано у 2016 © Рада Європи. С. 127–128. Режим доступу: 
https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-prav-liudyny-ta-aktyvnoi-
uchasti-dlia-molodi/osvitnya-zbirka-usi-rizni-usi-rivni 
 

https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-prav-liudyny-ta-aktyvnoi-uchasti-dlia-molodi/osvitnya-zbirka-usi-rizni-usi-rivni
https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-prav-liudyny-ta-aktyvnoi-uchasti-dlia-molodi/osvitnya-zbirka-usi-rizni-usi-rivni


людина має підскочити, вигукнути «Я теж». Якщо кілька людей мають таку ж 
рису, то гравець  має ще раз спробувати згадати унікальну для неї/нього рису. 
Якщо це вдасться, то черга називати унікальну рису переходить до наступного(-
ї) учня/учениці в колі. Перший раунд завершується, коли кожен/кожна назвав(-
ла) щось, що відрізняє його/її від інших. 
3. Далі йде другий раунд. Учитель/учителька пояснює, що в цьому раунді 
потрібно шукати риси, спільні для всіх у групі. Гравець стає в середині класу і 
думає про щось, що в нього/неї спільне з рештою учнів/учениць класу. Далі 
учень/учениця називає це, наприклад: «Я люблю музику». Усі, хто має цю рису, 
встають, вигукуючи «Я теж». Далі в центрі класу опиниться інша людина, яка й 
назве наступну рису. 
4. Після завершення гри вчитель/вчителька запитує, як почувалися учні/учениці 
під час гри, та пропонує обговорити такі питання: 
- Що було простіше: знаходити те, що нас відрізняє одне від одного, чи те, що 

в нас спільне? 
- Коли в реальному житті нам подобається почуватись унікальним/унікальною 

та інакшим/інакшою, а коли – схожим/схожою на інших? 
- Подумайте про риси, які ви вибирали; чи те, що вирізняло вас у цій групі, 

могло б вас об’єднати з іншими людьми в інших групах? 
- Чи те, що об’єднувало усіх вас у цій групі, могло б бути спільним для усіх у 

світі? 
- Якщо було названо надто багато фізичних рис, можна запитати: а яке 

значення того, що ми усі маємо очі, серце чи шлунок? 
5. Учитель/учителька підсумовує, що ми всі – унікальні та незамінні люди, часом 
ми пишаємося нашою унікальністю, часом соромимося її чи приховуємо. А проте 
ми всі – люди, і це нас зближує. 

 
Варіант 4. Вправа за технологією «Карусель» або «Швидке побачення» 
Мета: поглибити розуміння власної ідентичності, усвідомлення спільного й 

відмінного в групі. 
Час: до 15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька пропонує дітям стати у два кола, зовнішнє та внутрішнє, одне 
навпроти одного (варіант «Карусель») або сісти в довгий ряд одне навпроти 
одного (варіант «Швидке побачення»). Поясніть дітям, що внутрішнє коло / один 
ряд будуть завжди стояти/сидіти на місці, а зовнішнє коло буде рухатися за 
сигналом педагога/педагогині на один крок або переміщуватися на один стілець 
ліворуч. У парах діти будуть вести короткий діалог методом незакінченого 
речення. 

2. За сигналом учителя/учительки діти починають спілкуватися в парах, 
продовжуючи речення «Ми з тобою схожі….», «Ми з тобою відрізняємося…». Це 
спілкування має тривати 15–30 секунд, після чого дітям пропонується змінити 
позицію і перейти до наступного(-ї) співрозмовника/співрозмовниці. 



3. Коли коло «замкнеться», тобто в колі зустрінуться ті діти, з яких «карусель» 
починалася, активна фаза вправи закінчується і можна переходити до 
обговорення. 

4. Після завершення гри вчитель/вчителька запитує, як почувалися учні/учениці під 
час гри, та пропонує обговорити такі питання: 
- Що було простіше: знаходити те, що нас відрізняє одне від одного, чи те, що 

в нас спільне? 
- Коли в реальному житті нам подобається почуватись унікальним/унікальною 

та інакшим/інакшою, а коли – схожим/схожою на інших? 
- Подумайте про риси, які ви вибирали; чи те, що вирізняло вас у цій групі, 

могло б вас об’єднати з іншими людьми в інших групах? 
- Чи те, що об’єднувало усіх вас у цій групі, могло б бути спільним для всіх у 

світі? 
- Якщо було названо надто багато фізичних рис, можна запитати: а яке 

значення того, що ми усі маємо очі, серце чи шлунок? 
5. Учитель/учителька підсумовує, що ми всі – унікальні та незамінні люди, часом 

ми пишаємося нашою унікальністю, часом соромимося її чи приховуємо. А проте 
ми всі – люди, і це нас зближує.    

 
Варіант 5. Актуалізація знань з попередніх занять 
Мета: поглибити розуміння власної ідентичності, усвідомлення спільного й 

відмінного в групі. 
Час: до 10 хвилин. 
Інструкція: 
1. Можна провести будь-який варіант із кроку 2 або 3 заняття за темою 1 «Я 

– підліток/підлітка», який ще не був використаний у попередніх заняттях.  
2. Якщо часу обмаль, можна актуалізувати знання, які учні/учениці здобули 

під час заняття «Я – підліток/підлітка», заняття 6 «Цінності…». Для 
обговорення можна запропонувати питання, наведені в попередньому 
варіанті.   

 
КРОК 2.  
Варіант 1. Вправа «Складаємо пазл» 
Мета: сформувати розуміння багатоманіття в суспільстві та ставлення до 

нього як цінності та ресурсу для розвитку громади. 
Час: до 10–15 хвилин.  
Інструкція: 
1. Учитель/учителька робить вступ і пояснює учням/ученицям: «Упродовж 

попередніх завдань ми побачили, що, хоч ви є учнями/ученицями 5 класу, 
навчаєтесь в одній школі, у вас є багато того, що робить вас особливими та 
унікальними. На це вплинуло багато факторів – ваша родина з її культурою та 
цінностями, школа, ваші друзі, оточення і, врешті, ви самі, бо те, що відбувається з 
вами, –  це ваші зусилля, праця та досвід. Світ поза межами школи теж дуже 
цікавий і різноманітний. Громада, у якій ви мешкаєте, складається з людей, що 
мають різні національності, релігії, культури, уподобання та захоплення. Тож є 



спільноти людей, яких можна ідентифікувати з першого погляду (“видимі 
спільноти”), і спільноти людей, яких важко ідентифікувати з першого погляду 
(“невидимі спільноти”)».  

2. Учитель/учителька пропонує дітям поміркувати, які спільноти людей 
можуть бути «видимими» (наприклад, представники певної професії – за 
професійним одягом, певної релігії або етнокультури  – за відповідними зовнішніми 
атрибутами, представники певної вікової групи, люди з інвалідністю, футбольні 
фанати під час матчу тощо) і «невидимими» (зокрема, ті ж представники 
етнокультури, релігійної громади, футбольні фанати, проте в повсякденному житті, 
вегетаріанці, внутрішньо переміщені особи, поціновувачі класичної музики, фахівці-
айтішники, хворі на ВІЛ та ін.). Відповіді учитель/учителька фіксує на дошці.   

2. Вчитель/вчителька пропонує учням/ученицям скласти «Пазл цікавих людей 
моєї громади». Кожен/кожна учень/учениця отримує частинку від пазла. На цій 
частинці він/вона мають написати коротку інформацію про цікаву знайому людину, 
що є в громаді (про когось із родичів, сусідів чи просто знайомих) і може належати 
до певної «видимої» чи «невидимої» спільноти. На частині пазла треба написати 
ім’я цієї людини та чим саме вона цікава, у чому її особливість та унікальність, чому 
вона варта того, щоб бути представленою в цьому пазлі. 

3. Після цього учні/учениці по черзі прикріплюють на дошці свої частинки 
пазла й представляють своїх описаних на них героїв або, за браком часу, підходять 
та самостійно ознайомлюються з написами на частинках пазла. 

4. Наприкінці вчитель/вчителька обговорює з учнями/ученицями питання:  
- Чи може людина належати лише тільки до однієї спільноти? Чому? 
- Чому важливо знаходити спільну мову з різними людьми в спільноті або в 

громаді?  
- Що таке толерантність та толерантне ставлення? 
- Що, на вашу думку, важливо пам’ятати та враховувати, щоб усі ці люди, про 

яких ви розповіли, та ті, з якими ви ще не знайомі, у нашій громаді, нашій країні 
жили в мирі та злагоді?  

 
Варіант 2. Вправа за методикою «Жива бібліотека» 
Мета: сформувати розуміння багатоманіття в суспільстві та ставлення до 

нього як цінності та ресурсу для розвитку громади. 
Час: до 20–30 хвилин.   
Інструкція: 

1. Учитель/учителька робить вступ і пояснює учням/ученицям: «Упродовж 
попередніх завдань ми побачили, що, хоч ви є учнями/ученицями 5 класу, 
навчаєтесь в одній школі, у вас є багато того, що робить вас особливими та 
унікальними. На це вплинуло багато факторів – ваша родина з її культурою та 
цінностями, школа, ваші друзі, оточення і, врешті, ви самі, бо те, що 
відбувається з вами, – це ваші зусилля, праця та досвід. Світ поза межами 
школи теж дуже цікавий і різноманітний. Громада, у якій ви мешкаєте, 
складається з людей, що мають різні національності, релігії, культури, 
уподобання та захоплення. Тож є спільноти людей, яких можна ідентифікувати з 



першого погляду (“видимі спільноти”), і спільноти людей, яких важко 
ідентифікувати з першого погляду (“невидимі спільноти”)».  

2. Учитель/учителька пропонує дітям поміркувати, які спільноти людей можуть бути 
«видимими» (наприклад, представники певної професії – за професійним 
одягом, певної релігії або етнокультури  – за відповідними зовнішніми 
атрибутами, представники певної вікової групи, люди з інвалідністю, футбольні 
фанати під час матчу тощо) і «невидимими» (зокрема, ті ж представники 
етнокультури, релігійної громади, футбольні фанати, проте в повсякденному 
житті, вегетаріанці, поціновувачі класичної музики, внутрішньо переміщені 
особи, фахівці-айтішники, хворі на ВІЛ та ін.). Відповіді учитель/учителька фіксує 
на дошці.   

3. Учитель/учителька заздалегідь запрошує на урок 1–2 представників з «видимих» 
і «невдимих» спільнот, зокрема це може бути людина з інвалідністю, 
представник/представниця етнокультурної спільноти вашого краю/громади та ін. 
Такою «живою книгою» можуть бути також старшокласники(-ці) або однолітки – 
хтось з однокласників/однокласниць, які готові розповісти про свій досвід життя 
в громаді і подолання різних життєвих ситуацій. Детальніше про «Живу 
бібліотеку» та основні правила «читання» «живої книги» див. за покликанням: 
https://gazeta.ua/blog/2922/ziva-biblioteka-neknizhkovi-istoriyi-z-pershih-vust  

4. Діти у великій групі або в декількох малих групах – на розсуд учителя/учительки і 
виходячи з кількості запрошених гостей – можуть вислухати коротку історію 
людини і поставити їй запитання. 

 
КРОК 3. Вправа «Наш будинок мрії» 
Мета: продемонструвати важливість і цінність конструктивної комунікації і 

співпраці для досягнення спільної мети. 
Час: до 10 хвилин. 
Необхідні матеріали: папір, кольорові олівці чи фломастери, паперовий 

скотч чи магніти. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька об’єднує учнів/учениць у пари, кожній парі роздає по 
одному аркушу та одному олівцю чи фломастеру. 

2. У парах учням/ученицям потрібно намалювати будинок своєї мрії, але 
важливо, що вони мають це зробити разом на одному аркуші одним олівцем. Під 
час виконання роботи діти не можуть спілкуватися між собою словами. Час на 
виконання завдання – 5 хвилин. Після цього учні/учениці прикріплюють свої 
малюнки на дошку. 

 3. Після завершення роботи вчитель/вчителька пропонує обговорити такі 
питання: 

 - Як почуваєтеся після виконання завдання? Чи задоволені результатом? 
-  Як організовували роботу в парах? Як домовлялися про те, що саме і як будете 

зображувати? 
- Що допомагало, а що заважало виконувати завдання? 
- Чому важливо вміти домовлятися з іншими і що, на вашу думку, для цього 

потрібно? 

https://gazeta.ua/blog/2922/ziva-biblioteka-neknizhkovi-istoriyi-z-pershih-vust


 
КРОК 4. Проведення загальної рефлексії заняття  

 
Ідеї для домашнього завдання (на вибір учителя/учительки або 
учнів/учениць) 
- Визначення в усній чи письмовій формі важливості рівного та справедливого 

ставлення для людини та суспільства. 
- Створення колажу на тему «Я і моє оточення» з урахуванням різних спільнот 

громади (якщо під час заняття у кроці 2 не проводився варіант 1). 
- Знайти інформацію з додаткових джерел про те, які цікаві форми й методи 

спілкування є в різних культурах і спільнотах, наприклад жестова мова. 
- Описати ситуацію, у якій наявне толерантне чи нетолерантне ставлення до 

поглядів, переконань, інтересів і потреб інших осіб. 
 

Ідеї для годин спілкування  
- Проведення інтерв’ю або робота за методикою «Жива бібліотека» з 

представниками різних спільнот, зокрема з людьми з інвалідністю, ВПО, 
трудовими мігрантами та іншими (якщо варіант 2 кроку 2 не проводився на 
занятті). 

- Читання та обговорення тексту / перегляд медіапродуктів, наприклад про 
потреби людей з інвалідністю і ставлення до них. Проведення вправ на 
формування емпатії і рівного ставлення до людей з інвалідністю, ВПО та ін.  

- Моделювання ситуацій, у яких наявне толерантне та нетолерантне ставлення 
до поглядів, переконань, інтересів і потреб інших осіб. 

- Відпрацювання вправ, спрямованих на розвиток конструктивної взаємодії. 
 

Ідеї для батьківських зборів, годин спілкування і позаурочних заходів 
Робота на батьківських зборах за розробками до теми 13 «Не такі, як усі: 

розуміння і прийняття» програми «Батьківські збори по-новому…» (с. 336–353). 
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