
Розділ 3. Тема  2 (9). Як допомогти собі й іншим 

Пропонований зміст 
Емоції людини. Чуйність, гуманність. Допомога іншим особам.  
Ставлення до тварин. 

Проблемні запитання 

 Як можна сказати про свої почуття/емоції, не промовляючи ні слова? 

 Як можна зрозуміти, що твій/твоя співрозмовник/співрозмовниця 
щасливий/щаслива (розгніваний/розгнівана, наляканий/налякана)? 

 Якої допомоги потребують наші «менші» друзі?  

Очікувані результати 
навчання для 
учасників заняття: 
 

Учень/учениця: 

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

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

 виявляє розуміння індивідуальних особливостей інших осіб; 

 визначає форми поведінки, які приносять задоволення без 
заподіяння шкоди власному здоров’ю і здоров’ю інших осіб; 

 вирізняє ознаки доброчинності; 

 виявляє чуйність до осіб, які потребують допомоги; 

 виявляє чуйне ставлення до людей з особливими 
потребами; 

 розпізнає приклади поведінки, дружньої до навколишнього 
середовища; 

 поводиться безпечно під час спілкування, зокрема з 
тваринами; 

 виявляє ризики неналежного поводження з тваринами 
(домашні, безпритульні, дикі); 

 аналізує негативний вплив недотримання правил/інструкцій 
безпечної поведінки на збереження життя і здоров’я; 

 ухвалює рішення щодо надання самодопомоги та допомоги 
іншим особам, звернення до інших осіб чи відповідних служб. 

Ключові поняття та 
ідеї 

Допомога, чуйність, гуманність, безпека, повага 

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), аркуші фліпчарту, старі журнали та інші засоби 
для створення колажів 

 

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: 10–12 хвилин. 



Інструкція: 
1. Привітання «Закінчи речення». Учні/учениці стоять у колі. Вони промовляють: 

«Привіт усім, сьогодні вранці я почуваюся ….. А ти?» Педагог/педагогиня створює умови, 
щоб висловилися усі школярі.    

2. Групове заняття «Морозний танець». Учитель/учителька пропонує учням 
потанцювати під музику. Під час програвання учитель/учителька раптово її зупиняє. 
Завдання учнів – зупинитися одразу ж, як тільки музика припинить звучати. 
Учитель/учителька проходить поміж учнів/учениць, які завмерли, як «льодові 
скульптури». Так повторюються декілька раундів. Рекомендуємо не виправляти 
учня/ученицю, якщо він/вона щось робитиме неправильно. Завдання групового заняття – 
зацікавити, підняти енергію і настрій школярів. 

3. 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. 

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

 Пригадайте ваш «морозний танець». Як ви почувалися під час танцю?  

 Чи зручно було «застрягнути» в не дуже зручній позі?  

 У житті інколи трапляються непрості ситуації, у яких також дуже незручно 
«застрягнути». І це не так весело, як під час «морозного танцю». 

 Поділіться власним досвідом, чи траплялися схожі ситуації у вас.  
 
КРОК 2. Розпізнавання емоцій/почуттів (гра «Шаради» / «Крокодил»)  

Мета: допомогти учням/ученицям розпізнавати/ідентифікувати емоції/почуття 
співрозмовника та розуміти, як почувається особа в певній ситуації. 

Час: 10 хвилин. 
Інструкція: 
1. Учитель/учителька продовжує заняття розмовою про важливість розпізнавання 

емоцій та почуттів інших людей. Рекомендуємо запросити школярів до дискусії через 
запитання:  

 Чи завжди люди/однолітки/рідні/друзі говорять про свої почуття/емоції словами? 

 Як можна зрозуміти, що твій/твоя співрозмовник/співрозмовниця 
щасливий/щаслива (розгніваний/розгнівана, наляканий/налякана)? 

 Що допомагає тобі розуміти емоції/почуття інших людей? 
Учитель/Учителька підсумовує, що мова тіла та міміка допомагають іншим 

побачити емоції одне одного, не називаючи їх словами.  
2. Учитель/учителька пропонує учням/ученицям назвати різні емоції, включно з тими, 

які відчували учасники розіграних раніше ситуацій. Педагог/педагогиня записує їх на 
дошці / аркуші фліпчарту. Рекомендуємо педагогам доповнити список так, щоб була 
рівна кількість позитивних та негативних емоцій/почуттів. Продемонструйте одну з 
емоцій/почуттів учням/ученицям, не називаючи її, та запропонуйте школярам відгадати її. 

3. Учні/учениці виходять по одному/одній у центр класної кімнати та показують 
одну/одне емоцію/почуття, а завдання однокласників – відгадати її/його.  

4. Після того як учні/учениці покажуть усі записані слова, рекомендуємо провести 
підсумкову бесіду, запитавши школярів: 

 Що саме допомагало вам здогадатися, про яку емоцію/почуття йде мова? 



 Що було легко відгадувати? Що викликало труднощі? 
 
КРОК 3. Обговорення понять «емпатія», «чуйність», «гуманність» (створення 
колажу, робота в групах)  

Мета: допомогти учням/ученицям розпізнавати/ідентифікувати емоції/почуття 
співрозмовника та розуміти, як почувається особа в певній ситуації. 

Час: 15 хвилин. 
Інструкція: 
1. «Стіна слів» / робота зі словами. Учні/учениці шукають значення понять 

«емпатія», «чуйність», «гуманність» у словниках та виписують визначення на аркуші 
паперу. Педагог/педагогиня наголошує, що емпатія – це те, що  ми робимо, коли 
дивимося на певну ситуацію з боку іншої особи і намагаємося допомогти. Ми виявляємо 
чуйність, співчуття та гуманність. Ці риси особистості роблять наші стосунки міцнішими, а 
нашу спільноту/громаду сильнішою.  

2. Учитель/учителька об’єднує учнів/учениць у 3 групи та дає завдання створити 
колаж до понять. Кожна група працює над окремим поняттям. Учні/учениці 
використовують старі журнали та інші засоби для роботи. 

3. Учні/Учениці створюють галерею проєктів, які залишаються в освітньому 
середовищі класної кімнати на певний час. 

 
КРОК 4  
Варіант 1. Розігрування життєвих ситуацій (робота в парах) 

Мета: актуалізувати досвід учнів/учениць щодо поведінки в ситуаціях, коли їхні 
учасники потребують допомоги; сприяти моделюванню школярами шляхів вирішення 
таких життєвих ситуацій. 

Час: 12–15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька актуалізує досвід учнів/учениць щодо допомоги оточенню в 
непростих ситуаціях. Учні об’єднуються в пари. Кожна пара отримує ілюстрацію, на якій 
зображена певна сюжетна ситуація (додаток 1). Завдання для учнів/учениць – протягом 
10 хвилин обговорити, розіграти ситуацію та поміркувати, як можна її вирішити. 

2. Учитель/учителька запрошує пари школярів розіграти ситуації. Інші учні/учениці 
спостерігають за розігруванням. 

3. Після програвання ситуацій учитель/учителька ставить запитання кожному/кожній 
учневі/учениці:  

Ситуація 1 
УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ А: Якби ти був/була на місці Софії, як би ти почувався/почувалася? 
Чому? 
УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ Б: Якби ти побачив/побачила цю ситуацію із Софією, що б ти 
сказав/сказала чи зробив/зробила? 

Ситуація 2 
УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ А: Якби ти був/була на місці Оленки, як би ти почувався/почувалася і 
що б міг/могла зробити? 
УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ Б: Якби ти сидів/сиділа за столом, що б ти міг/могла зробити для 
Оленки? 

Ситуація 3 



УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ А: Якби ти був/була на місці Богдана, як би ти почувався/почувалася і 
що б міг/могла сказати? 
УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ Б: Якби ти був/була на місці Сашка, що б ти міг/могла сказати по-
іншому? 

Ситуація 4 
УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ А: Якби ти був/була на місці Віктора, що б ти відчував/відчувала в цій 
ситуації? 
УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ Б: Якби ти був/була на місці Віктора, як би ти діяв/діяла в цій ситуації? 

4. Для продовження роботи над моделюванням шляхів вирішення життєвих ситуацій 
учитель/учителька пропонує школярам поміркувати та запропонувати спосіб допомоги в 
описаних ситуаціях. Діти виконують цю вправу індивідуально (додаток 2). 

 
КРОК 5. Спільне обговорення ситуацій із тваринами, які потребують 

допомоги (техніка «Незакінчене речення», прийом «1-2-4») 
Мета: вчити розпізнавати приклади поведінки, дружньої до навколишнього 

середовища, виявляти ризики неналежного поводження з тваринами (домашніми, 
безпритульними, дикими). 

Час: 10–12 хвилин. 
Інструкція: 
1. Учитель/учителька починає розмову запитанням про те, чи лише люди потребують 

нашої допомоги. Підводить до того, що тварини також можуть потрапляти в непрості 
ситуації, у яких потребують допомоги.  

2. Учитель/учителька роздає кожному учневі картки з незакінченими реченнями 
(додаток 3). 

3. Учні/учениці спочатку індивідуально працюють з картками протягом 5 хвилин. Потім 
об’єднуються в пари, у яких обговорюють спільне рішення щодо завдання (3 хвилини). 
Далі обговорюють та приходять до спільного рішення в четвірках.  

4. Учитель/учителька пропонує висловитися усім групам. Можливе загальне 
обговорення, якщо є час. 

5. Учитель/учителька пропонує учням об’єднатися у три групи («Допомога домашнім 
тваринам», «Допомога безпритульним тваринам», «Допомога диким тваринам») та 
записати, як можна допомогти тваринами у непростих ситуаціях. Можна скористатися 
запропонованими нижче ресурсами: 
«Допомога домашнім тваринам» – https://cutt.ly/ERHmSsz  
«Допомога безпритульним тваринам» – https://cutt.ly/nRHm85M , https://cutt.ly/5RHm5v5  
«Допомога диким тваринам» – https://cutt.ly/tRHQkIZ , https://cutt.ly/vRHQcO4  

 
КРОК 6. Створення переліку добрих справ (написання плану) 

Мета: моделювати ситуації, у яких учням/ученицям потрібно ухвалювати рішення 
щодо надання самодопомоги та допомоги іншим особам, звернення до інших осіб чи 
відповідних служб. 

Час: 10 хвилин. 
Інструкція:  
1. Учитель/учителька пропонує учням/ученицям поміркувати про те, що для людини 

означає допомагати іншим, та заповнити запропонований шаблон (додаток 4). Школярі 
можуть закінчити роботу вдома.  
 

https://cutt.ly/ERHmSsz
https://cutt.ly/nRHm85M
https://cutt.ly/5RHm5v5
https://cutt.ly/tRHQkIZ
https://cutt.ly/vRHQcO4


Ідеї для домашнього завдання: 

 Написання плану допомоги оточенню (за шаблоном). 

 Створення переліку слів, якими можна допомогти в непростих ситуаціях. 
 

Ідеї для годин спілкування: 

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

 Обговорення ситуацій, як можна допомогти собі, коли оточення «тисне» на тебе. 

 Рольові ігри/ситуації про допомогу оточенню. 
 
Ідеї для позаурочного заходу та співпраці з батьками 

 Батьківські збори, присвячені питанням протидії домашньому насиллю.  
 
 



Додаток 1 

КАРТКА 1 

 

Марина вибила в Софії з рук підручники 

 

КАРТКА 2 

 
Це перший тиждень Оленки у школі, і вона не знає, до кого 

приєднатися під час шкільного пікніка  

 



КАРТКА 3 

 
Під час проведення великих перегонів на День здоров’я Сашко звинуватив 
Богдана в тому, що він декілька разів переміг, бо був нечесним 

 

 

КАРТКА 4 

 
Олексій і Тарас вирішили пожартувати над Віктором, який не любить гучних 

звуків. Вони вмикали голосну музику в нього біля вух. 

 



Додаток 2 

Допомога іншим 
Дата ______________________________________ 

 

Прочитай ситуації, подані нижче, та намалюй, що могло відбуватися далі. 
Як буде почуватися кожен/кожна учасник/учасниця ситуації? Як би ти міг/могла 
допомогти? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Декілька учнів класу 
поширюють плітки про 
твою  (-го) подругу/друга. 
Як ти можеш їй/йому 
допомогти?  

Твої сусіди захворіли під час 
пандемії і не мають можливості 
піти в магазин купити продукти. 
Вони поскаржилися на це твоїм 
батькам. Однак батьки зайняті на 
роботі і не можуть допомогти. Як 
ти можеш допомогти?  



Додаток 3 

 

ВПРАВА «НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ» 

Собака, який постійно прив’язаний біля будки, почувається            
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 
 
Безпритульна кішечка, яка не має свого дому, почувається _______________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 
 
Синичка, яка взимку голодна і не може знайти корму, почувається 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ВПРАВА «НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ» 

Собака, який постійно прив’язаний біля будки, почувається       
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 
 
Безпритульна кішечка, яка не має свого дому, почувається _______________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 
 
Синичка, яка взимку голодна і не може знайти корму, почувається 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 
 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Добрі вчинки 
Дата ______________________________________ 

 

Я можу осяяти день людей, які мене оточують, добрим вчинком! Бути 

добрим(-ою), чуйним(-ою), гуманним(-ою) до інших допомагає почуватися  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Люди, яким я можу допомогти (друзі, рідні, учителі, сусіди, оточення):  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

Щодня я можу виявляти чуйність, доброту та гуманність: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ . 

 

 


