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ВСТУП
Сьогодні освіта все більше починає усвідомлюватися нашим суспільством як сфера інвестицій в людину, в краще майбутнє держави. Освіта належить до провідних видів суспільної практики соціально-культурної діяльності, тому саме освіту можна розглядати як цілісну соціально-культурну
технологію, яка має на меті соціалізацію і виховання підростаючого покоління, розвиток і навчання дорослих, вирішення безлічі виробничих, соціальних, культурних проблем. Ми виходимо з того, що освіта в сучасних
умовах – це єдина соціокультурна технологія, яка може забезпечити еволюцію менталітету громадян України, і немає ніякої іншої сфери, здатної
так організувати її. Освітньо-культурна технологія виступає як механізм
формування у дитини, підлітка, дорослого соціально значущих якостей,
культурних норм і цінностей, передачі досвіду соціально-культурної поведінки і спілкування.
Освітньою технологією є комплекс, що складається із запланованих результатів навчання, засобів діагностики, набору моделей навчання, критеріїв вибору оптимальної моделі для даних конкретних умов. Яскравим прикладом успішної й актуальної культурно-освітньої технології є інтегрований
спеціальний курс виховної спрямованості «Культура добросусідства», який
був розроблений ще у 2001–2007 рр. фахівцями Інформаційно-дослідного
центру «Інтеграція та розвиток» і КВІС ім. А. Ю. Кримського НАН України
під керівництвом к. і. н. М. А. Араджионі у співпраці з освітянами. Головна
мета курсу – формування соціальної компетентності дитини, відповідального громадянина країни, критично мислячої розвинутої особистості. Курс
був успішно апробований. Моніторинг ефективності цього виховного курсу
проводила група психологів за допомогою спеціально розробленого інструментарію. Програми і посібники курсу отримали гриф МОН України й
високу оцінку закордонних фахівців.
Окрім змістовної частини й наповнення курсу, не менш важливими є
форми і методи, які використовуються у роботі за програмою «Культури добросусідства» з дітьми й дорослими, завдяки яким курс є дієвим інструментом. По-перше, це формування простору для діалогу. Тільки в діалозі
розвивається здатність критично мислити. В курсі «КД» це реалізується:
– через зверненість до цілісної картині світу, і насамперед – культури
миру, світу людини, через гуманізацію знань, формування гуманітарного
мислення як мислення системного;
– через наповнення гуманітарними знаннями і вибудовування смислових і ціннісних контекстів;
– через фокусування змісту на проблеми людського життя;
– через інтеграцію природничо-наукового і соціогуманітарного знання;
– через розширення системи знань про людину, через соціально-психологічне просвітництво, знання про самого себе, про способи адекватної
взаємодії з іншими людьми;
– через переорієнтацію вектора освіти від спрямованості до минулого
до спрямованості в сьогодення, до майбутнього учня, країни, всього людства;
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»
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– шляхом збагачення досвіду спілкування як особистісно формуючого
фактора через набуття досвіду спілкування з однолітками в різних групах
на уроці і шкільних громадах;
– через гармонізацію принципів індивідуалізму і колективізму за допомогою реалізації істинної людської солідарності в організації шкільного
життя;
– через організацію спеціальної діяльності з відпрацювання комунікативних навичок і комунікацій.
У викладанні «Культури добросусідства» широко використовуються також технології розвивального навчання – дитині відводиться роль самостійного суб’єкта, що взаємодіє з навколишнім середовищем; технології,
засновані на колективному способі навчання, технології особистісної орієнтації навчального процесу (на основі активізації та інтенсифікації діяльності
учнів – ігрові технології, проблемне навчання, програмоване навчання
тощо). Ці технології використовують педагогіку відносин (а не вимог), всебічне виховання, навчання без жорстких програм і підручників, метод проектів та методи занурення, безоціночну творчу діяльність учнів. Важливим
є також використання технології інтеграції різних шкільних дисциплін, мета
яких – створити в учнів більш виразну єдину картину світу.
Для реалізації головних цілей і завдань курсу «Культура добросусідства»
широко використовуються інтерактивні навчальні технології. Вони істотно
сприяють інтенсифікації виховної роботи, оскільки впливають не лише на
свідомість учня, а й на його почуття, дії, практику. Використання цих новітніх технологій у курсі «Культура добросусідства» приводить до усвідомленості діяльності вчителя й учня, ефективності, мобільності, цілісності, відкритості, проектованості, діагностичності, контрольованості, самостійності
діяльності учнів у навчальному процесі (60–90% навчального часу); до формування іншої функції педагога – як організатора, помічника, консультанта.
Програма «Я. Ми. Країна» для виховних годин була розроблена у 2014–
2015 рр. на основі програм спеціального курсу виховної спрямованості
«Культура добросусідства» для ЗНЗ ІІ–ІІІ ст. у рамках проекту Інформаційнодослідного центру «Інтеграція та розвиток» за сприяння Офісу Верховного
комісара ОБСЄ у справах національних меншин та уряду Швейцарії. У
2015–2016 рр. у п’яти областях України за сприяння уряду Швейцарії, Посольства Великої Британії та Королівства Норвегії розпочалася апробація
цієї програми й був напрацьований відповідний програмно-методичний
матеріал, який представлено в цій збірці.
Автори сподіваються, що після завершення апробації програми «Я. Ми.
Країна» й доопрацювання навчально-методичного комплексу її можна
буде пропонувати для використання у різних областях України для проведення системної виховної роботи з громадянської освіти. Вона сприятиме
поліпшенню стану розвитку міжкультурної освіти, розвитку критичного
мислення й медіаграмотності, профілактики дискримінаційних практик та
інших ускладнень на етнічному, конфесійному та соціальному ґрунті й підтримки суспільної солідарності на міжрегіональному, міжконфесійному,
міжетнічному рівнях.
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Проект для апробації

Програма
виховних годин «Я. Ми. Країна»
спеціального курсу «Культура добросусідства»

(спецкурс схвалений до використання в навчальних закладах України,
лист ІІТЗО МОНУ №14.1/12-Г-436 від 30.07.2013 р.)
Автори:

Араджионі Маргарита Анатоліївна, к. і. н., пр. н. с.
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України,
с. н. с. Відділення науково-методичного забезпечення загальної
середньої освіти ІІТЗО МОН України (до квітня 2015 р.);
Брунова-Калісецька Ірина Володимирівна, к. психол. н.,
н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України (до січня 2016 р.),
виконавчий директор НГО «ІДЦ “Інтеграція та розвиток”»;
Єлігулашвілі Максим Сергійович, історик, правознавець, викладач
кафедри теорії та методики викладання
соціально-економічних дисциплін КНВЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», координатор неформального напрямку освіти
Української Гельсінської спілки з прав людини;
Медведєва Ганна Олексіївна, історик, психолог,
тренер НГО «ІДЦ “Інтеграція та розвиток”»

Пояснювальна записка

Розробка програм громадянської освіти та їхня реалізація є одним із пріоритетних напрямків у сучасній світовій педагогіці. Важливість цього напрямку в роботі школи позначена на громадському, державному і педагогічному рівнях. Адже громадянська освіта в першу чергу формує культуру
людини як громадянина своєї країни, вона дає людині і громадянину навички, необхідні для життя і самореалізації в демократичному суспільстві.
У соціальних дисциплінах вона розглядається як одна з головних умов побудови правової демократичної держави, фактор сталого розвитку суспільства і підвищення соціальної стабільності. Формування свідомого громадянина стає одним із пріоритетних завдань сучасної освіти. Тому введення
цього курсу стає особливо актуальним у сучасній школі. Призначення «Я.
Ми. Країна» – розвиток соціальної компетентності і громадянських якостей
учнів і вдосконалення процесу становлення особистості; відбір змісту, форм
і технологій виховання підростаючого покоління.
Основна ідея програми – допомогти учням навчитися самим будувати
своє життя, мати позитивний світогляд і активну життєву позицію, бути в
злагоді з собою і вибудовувати гармонійні відносини з навколишнім світом; бути небайдужими до своєї держави, свого народу. А головне – бути
готовими до практичного втілення в життя ідей, на яких будується демократичне суспільство.
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»
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У програмі поєднані групова та індивідуальна робота, в процесі якої підліток вчиться усвідомлювати себе, свої цілі та цінності, брати відповідальність за свої досягнення, розуміти свої помилки і при цьому спиратися на
свої сильні сторони. Цей курс направлений на розвиток в учнів компетентностей, які є необхідними для життя у сучасному глобалізованому,
полікультурному та мультиперспективному світі. Зокрема це інформаційнокомунікативна компетентність, культурна обізнаність і толерантне ставлення до різноманіття, підприємницька компетентність та лідерство, соціальна
та громадянська компетентність, уміння вчитися впродовж життя. Ключові
теми, які планується охопити, – відповідальність, гідність, громадянська позиція й участь, демократичні цінності, ефективна комунікація, інформаційна
безпека, історична пам’ять, наша країна, ненасилля, особистісна ефективність, патріотизм, політична нація, права людини, толерантність тощо.
В основу програми виховних годин було покладено напрацювання та
модель спеціального курсу «Культура добросусідства» для ЗНЗ ІІ–ІІІ ступенів.

Принципами формування змісту курсу є:

– інтеграція людських і загальнолюдських знань, їхнє світоглядне осмислення;
– поєднання теоретичних знань і гуманістичних ціннісних орієнтацій з
практичними вміннями та навичками людського спілкування;
– системність, послідовне нарощування і концентричне розширення обсягу соціогуманітарних знань;
– поступальність, циклічність, відносна завершеність наукових знань на
рівні середньої школи;
– особистісна значимість досліджуваного матеріалу з урахуванням вікових особливостей школярів;
– програма робить акцент на емоційному залученні школярів, створенні
для них реального досвіду, що сприяє формуванню мультиперспективного
світогляду.

Під час реалізації цього курсу планується сконцентрувати досягнення освітніх та виховних цілей на таких рівнях:

Ціннісний – керуючись системою демократичних цінностей, орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя України, визначати власну позицію, розуміти ієрархію власних цінностей та толерантно
ставитися до ієрархії цінностей іншої людини; усвідомлювати цінність розвитку та навколишнього різноманіття.
Діяльнісний (технологічний) – використовувати процедури і технології
захисту власних інтересів, прав і свобод – своїх та інших громадян, виконання громадянських обов’язків у межах місцевої громади, держави.
Процесуальний (особистісно-творчий) – використовувати способи діяльності й моделі поведінки, в межах чинного законодавства України, що відповідають інтересам самореалізації і захищають права людини і громадянина. Робити свідомий вибір і використовувати демократичні технології
прийняття індивідуальних і колективних рішень, з урахуванням власних інтересів, інтересів та потреб інших громадян.
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Особистісні:
• вмотивованість і спрямованість на активну і творчу участь у суспільному житті.
• ціннісні орієнтири, засновані на усвідомленні необхідності підтримки
громадянського миру та злагоди і своєї відповідальності за долю країни
перед нинішніми та прийдешніми поколіннями; на загальнолюдських цінностях, ідеях патріотизму, свободи, любові та поваги до Батьківщини; на
визнанні рівноправності, поваги до прав людини та людської гідності;
взаємовпливу культур та різноманіття як цінності та ресурсу.
Предметні:
– відданість гуманістичним і демократичним цінностям, патріотизму і
громадянськості;
– розуміння значення ненасильницької комунікації в міжособистісному
спілкуванні;
– вміння взаємодіяти в ході виконання групової роботи, вести діалог,
брати участь у дискусії, аргументувати власну точку зору;
– знайомство з окремими прийомами і техніками подолання конфліктів;
– знання ряду ключових понять, базових для суспільствознавства та соціальної психології; вміння пояснювати з їхньою допомогою соціальну дійсність;
– знання нових шляхів, засобів та можливостей комунікації в сучасному
суспільстві;
– вміння використовувати сучасні засоби зв’язку і комунікації для пошуку та обробки необхідної соціальної інформації.
Метапредметні:
– вміння пояснювати явища і процеси соціальної дійсності з наукових,
соціально-філософських позицій;
– визначення власного ставлення до явищ сучасного життя, формулювання своєї точки зору;
– здатність аналізувати реальні соціальні ситуації, вибирати адекватні
способи діяльності й моделі поведінки в рамках реалізованих соціальних
ролей;
– оцінка своєї поведінки, рис особистості з урахуванням думки інших
людей, у тому числі для коригування власної поведінки в довкіллі.
Структура програми:
Програма «Я. Ми. Країна» для проведення виховних годин з учнями, які
навчаються в 5–11-х класах ЗНЗ України, складається із трьох розділів – рівнів, за якими розподілено 30 тем, що є, на думку авторів програми, найбільш
актуальними у наш час. У першому розділі – «Я» – міститься 11 тем, які стосуються безпосередньо особистісних характеристик дитини та цінностей. У
розділі «Ми» – 10 тем, які присвячені міжособистісним відносинам, комунікативним навичкам, ставленню до інших людей тощо. На третьому рівні –
«Моя країна – Україна» – можна побачити 9 тем відповідної спрямованості.
Зазвичай із 35 виховних годин, які можуть бути проведені протягом навчального року, близько 10 треба буде віднести до поточних актуальних
проблем, зборів і святкувань за планом виховної роботи школи. Тому вчитель має нагоду щороку вибрати із програми «Я. Ми. Країна» до 25 тем, які
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може пропонувати вихованцям кожного тижня як тему виховної години.
Всі заявлені теми досить великі за обсягом, але це не означає, що за одну
виховну годину педагог повинен опрацювати весь запропонований обсяг.
Вчитель має можливість зосередитися на якомусь одному аспекті теми,
зважаючи на вік дітей, ступінь їхньої підготовки та зацікавленості. Крім
того, деякі теми співзвучні з темами, з якими школярі знайомляться в рамках шкільної програми на уроках історії, правознавства, географії, літератури тощо. Це зроблено саме для того, щоб вчитель міг обрати той матеріал,
до якого має сенс повернутися, й доопрацювати не у форматі звичайного
шкільного уроку, а цікавої інтерактивної виховної години і більше приділити уваги його виховному, а не знаннєвому компоненту.
Для реалізації програми «Я. Ми. Країна» розробники рекомендують широко використовувати активні й інтерактивні форми роботи, формати кіноклубів, форум-театру, «живої бібліотеки» тощо.

Тематика виховних годин (подається мозаїчно)
Рівень «Я»

№
Тема. Контент
1. Гідність як цінність людини.
Розглянути гідність як один з
основних чинників прав людини.
Закласти основи для розуміння
прав людини. Учасники зрозуміють, що таке гідність, отримують
первинні знання з понять прав
людини

2.

Права людини як цінність.
Ознайомити учасників з основами сучасної концепції прав людини, прав дитини; визначити
основні поняття, пов’язані з філософією прав людини; розглянути
цінності, які несе в собі ідея прав
людини. Ознайомити учасників з
міжнародними та внутрішніми механізмами захисту прав людини.
Розкрити основні поняття, які є
важливими у контексті ідеї прав
людини. Права дитини як категорія прав людини. Історія розвитку
прав людини. Еволюція поглядів
на права дитини. Класифікація

Завдання, компетентності
Учень/Учениця:
знає, що таке гідність як якість людини, вміє її визначити на прикладі
конкретних вчинків;
має сформоване уявлення про гідність як основу прав людини;
розуміє індивідуальну природу
прав людини;
демонструє у поведінці наявність
почуття власної гідності і не принижує гідність інших людей,
має небайдуже ставлення до приниження гідності інших людей
Учень/Учениця:
орієнтується у концепціях прав людини;
може навести приклади ключових
подій, пов’язаних з боротьбою за
права людини, знає різницю між
правами першої, другої та третьої
хвилі;
називає ключові дати та осіб, які
вплинули на розвиток прав людини;
розуміє незалежність прав людини
від обов’язків;
має уявлення про національну та
міжнародні системи захисту прав
людини;
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3.

4.

5.

прав людини, прав дитини. Причини виділення міжнародного захисту прав дітей в особливий
напрямок
Громадянська позиція.
Почуття патріотизму, активна громадянська позиція, розуміння
прав і свобод особистості як форми і простору прояву власної позиції. Багатоманітність та полікультурність історичного минулого. Сучасні проблеми України та
персонального ставлення до них.
Усвідомлене ставлення до Батьківщини, її минулого, сьогодення
та майбутнього на основі цінностей гуманізму, поваги прав людини та людської гідності
Солідарність
Природа суспільної солідарності,
її види. Доброзичливе ставлення
до оточуючих. Професійна солідарність. Здатність співчувати і
сприяти іншому. Готовність і бажання допомагати. Вигода від солідарності. Сфери солідарності.
Сенс взаємодопомоги. Громадянська солідарність. Корпоративна
солідарність. Солідарність у школі. Солідарність у сім’ї. Солідарність зі знаком «мінус»
Пошук себе. Право на самовираження.
Самовираження людини як спосіб
розуміння себе, здатність виражати себе, досліджуючи особливості власного «Я», здатність виражати свої думки, почуття, потреби та бажання у взаємодії з
іншими. Уміння творчо проявляти
себе, свої бажання і потреби в
групі. Неформальний рух і контркультура. Молодіжна субкультура.
Ідентичність

11

розуміє цінність пріоритетності ідеї
прав і свобод людини як наріжного
каменя демократичного суспільства
Учень/Учениця:
має уявлення щодо питань громадянської позиції, активізму;
розуміє особливість стосунків «група – індивід»;
визначає форми прояву громадянської позиції;
знає та застосовує модель «Сходи
участі Харта»;
формує особисте ставлення до активної громадянської позиції;
позитивно сприймає прояви активної громадянської позиції з боку інших людей
Учень/Учениця:
має уявлення щодо явища солідарності, може назвати ключові події
в історії, пов’язані із солідарними
діями людей;
орієнтується у чинниках, які спонукають людей долучатися до того чи
іншого суспільного руху;
розуміє цінність цієї якості і демонструє вміння солідаризуватися з
різними спільнотами
Учень/Учениця:
розуміє природу ідентичності та
шляхів її формування;
має уявлення про зв’язок особистісного «Я» із соціальним «Я»;
розуміє переваги толерантного ставлення учнів одне до одного;
розуміє важливість самовираження для досягнення взаєморозуміння та успіху в житті;
демонструє вміння самовиражатися (соціально прийнятними способами) і вміє відзначити й оцінити
цю якість в інших
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Я та інформація. Кібербезпека.
Інтернет. Соціальні мережі та світова павутина. Розвиток інформаційних технологій та їхній вплив
на комунікацію між людьми,
стиль та організацію життя. Питання особистої інформаційної
безпеки. Які можливості та загрози є у застосуванні Інтернету та
соціальних мереж. Що таке безпечна поведінка. Формування навиків відповідального та усвідомленого ставлення до інформації в
Інтернеті, опанування навиків безпечної поведінки он-лайн
Як знайти роботу чи створити її.
Особливості будови освітньої системи і ринку праці. Активна життєва позиція на етапі професійного старту. Конкурентні переваги
та співвіднесення своїх потреб і
можливостей з реальними професіями на ринку праці. Технології самостійного ефективного вибору майбутньої професії. Методи
сприяння активному досягненню
бажаної професії

Дискримінація. Стереотипи.
Механізми виникнення і відтворення різних форм дискримінації
та соціальних стереотипів у повсякденній свідомості і повсякденній практиці. Навички виявлення та усвідомленого аналізу
проявів дискримінації за різними
ознаками як форми порушення
прав людини в різних сферах соціального життя; навички ефективної міжособистісної та міжгрупової комунікації

Учень/Учениця:
має уявлення щодо впливу інтернет-технологій та соціальних мереж на людину;
застосовує у буденному житті основи інформаційної гігієни;
оперує навиками використання
критичного мислення он-лайн;
здатен/на критично оцінювати інформацію з соціальних мереж та
їхній вплив на людину

Учень/Учениця:
знає основи трудового законодавства;
розуміє основи працевлаштування
та можливостей започаткування
власної справи;
орієнтується у можливостях ринку
праці, які існують у їхньому регіоні,
громаді та населеному пункті;
знає особливості праці неповнолітніх;
володіє навичками самопрезентації на ринку праці;
ставиться до праці як до однієї з
життєвих цінностей; з повагою ставиться до будь-якої праці, професії
Учень/Учениця:
розуміє природу формування стереотипу та його переходу в упередження;
усвідомлює наявність стереотипів
у власній свідомості та здатен/на
критично до них ставитися;
знає шляхи формування явища ксенофобії та дискримінації, розрізняє
форми дискримінації;
закладає підвалини несприйняття
різних форм дискримінації;
вміє розрізняти дискримінацію та
уникає її використання в процесі
комунікації
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Моя стать і ставлення до неї в
суспільстві.
Знайомство з поняттями «гендер»
та «стать». Навички аналізу життєвих ситуацій з позиції гендерного підходу. Механізми виникнення і відтворення різних форм
дискримінації та гендерних стереотипів у повсякденній свідомості і повсякденній практиці. Навички критичного осмислення й
аналізу дійсності на основі гендерного підходу. Розпізнавання
маніпуляції гендерними стереотипами та протистояння їм. Навички співпраці та співіснування
з людьми, які дотримуються різних моделей гендерних відносин
10. Емоції. Як бути, коли емоції зашкалюють?
Розширення знань учасників про
почуття й емоції, створення умов
для розвитку здатності безоцінного їхнього прийняття, формування вміння управляти вираженням своїх почуттів і емоційних
реакцій. Розвиток навичок управління емоціями. Формування розуміння ролі емоцій в міжособистісному спілкуванні, розширення
знань учасників про методи самостійної регуляції власного емоційного стану. Вміння висловлювати
свої почуття без оцінок, невдоволення та образ. Навички активного слухання, вміння висловлювати свою точку зору, приходити до
компромісного рішення і розуміння інших людей
11. На що я витрачаю час. Моє дозвілля.
Здоровий та активний способ
життя. Профілактика асоціальної
та девіантної поведінки. Конструктивні моделі поведінки без засто9.

13

Учень/Учениця:
розуміє різницю між статтю та гендером;
володіє навичками критичного переосмислення різних форм гендерних стереотипів;
вміє визначати маніпулятивність
застосування тих чи інших гендерних стереотипів;
розуміє важливість існування різних моделей гендерних відносин;
має навички уникнення використання гендерних стереотипів

Учень/Учениця:
вміє розпізнавати особливості функціонування власної емоційної сфери;
вміє управляти вираженням власних почуттів;
розуміє роль емоцій у міжособистісному та міжкультурному спілкуванні;
володіє та застосовує його на практиці навиком «Я-висловлювання».
Розуміє важливість безоціночного
сприйняття емоцій інших

Учень/Учениця:
знає сучасні практики та підходи
до управління часом;
вміє застосовувати сучасні офлайнові та онлайнові інструменти планування;

Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

14

Програма Я. Ми. Країна

сування фізичного та психологічного насильства до себе та інших.
Залежності та протидія їм. Соціальна адаптація, навички взаємодії з
соціальним оточенням (батьки,
дорослі, однолітки). Партнерські
відносини та конструктивна поведінка в конфліктних ситуаціях.
Креативність. Забезпечення зайнятості та структурування позанавчального часу підлітків

має уявлення про різні можливості
для проведення дозвілля, вміє
складати карту-схему основних
«точок» дозвілля кожної громади;
розуміє цінність часу як капіталу
людського життя, вміє з повагою
ставитися до свого та чужого часу

Рівень «Ми»
12. Хто такі мігранти, біженці, переселенці.
Ознайомити учнів з поняттями
«міграція», «мігрант», «біженець»,
«внутрішньо переміщена особа»,
«стереотипи», «ксенофобія». Поняття «ксенофобія». Окремі форми ксенофобії та дотичні до неї
категорії: етнофобія, расизм, релігійна нетерпимість, сексизм, нетерпимість за ознакою віку або
стану здоров’я, мовна та політична антипатія. Перехід від мультикультурних до міжкультурних суспільств. Критичне ставлення до
стереотипів, уміння піддавати їх
сумніву, уникати упередженого
ставлення, базованого на стереотипах. Позитивне ставлення до
людської індивідуальності та багатоманітності
13. Маленькі кроки, які змінюють
світ.
Волонтерство як явище та форма
дозвілля. Сутність і основні принципи волонтерства, волонтерського менеджменту. Які групи та напрямки роботи можуть виникати
у волонтерському русі. Види та
форми волонтерської діяльності.
Що можу я на рівні: близьке оточення – школа – моя вулиця – моє
місто – моя країна. Успішні прак-

Учень/Учениця:
розуміє різницю між статусом людей – мігрант, біженець, тимчасово переміщена особа;
володіє сучасною статистикою щодо цих груп в Україні;
має уявлення, з якими проблемами зіштовхуються мігранти, біженці та ВПО в Україні;
розуміє важливість несприйняття
різних форм дискримінації та переваги толерантної поведінки, вчиться цінувати різноманітність та її
прояви у суспільстві

Учень/Учениця:
розуміє, що таке волонтерство та
статус волонтера, учень розуміє
різницю між волонтером та активістом, орієнтується у різних формах та проявах волонтерської діяльності, розуміє, які умови необхідні
для формування активної громадянської позиції;
розуміє цінність волонтерства як
однієї з форм виявлення активної
громадянської позиції;
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тики та історії волонтерів-дітей.
Існуючі національні та міжнародні програми підтримки волонтерів. Формування активної громадянської позиції, сприяння підвищенню мотивації молоді до волонтерської діяльності, оволодінню основними знаннями та вміннями при занятті волонтерством.
Отримання нових знань та навичок щодо волонтерської діяльності з метою розвитку соціальної активності молоді, теоретичної та
практичної підготовки волонтерів
до реалізації соціальних програм
14. Як спілкуватися з іншими. Навички ефективної комунікації.
Розвиток і вдосконалення комунікативних навичок; навчання дітей
розумінню себе, своїх емоцій і
почуттів. Формування соціальної
компетентності підлітків, накопичення комунікативного досвіду.
Ефективна взаємодія з однолітками, вчителями та батьками. Залучення підлітка до процесів самопізнання; сприяння формуванню
інтересу та здатності до рефлексії, потреби в конструктивній міжособистісній взаємодії. Уміння
розв’язувати складні комунікаційні ситуації в ефективний спосіб. Вміння проговорювати свої
інтереси, співвідносити їх з інтересами інших та шукати спільні
інтереси та можливості їхньої реалізації
15. Ці «важкі» дорослі
Конфлікт поколінь: версії сторін.
Типові конфліктогени «батьків і
дітей». Суперництво або партнерство. Стилі виховання: соціальний стереотип, сімейна традиція,
усвідомлений вибір. Причини проблемних стосунків і спілкування
між поколіннями батьків і дітей.

15

виявляє бажання брати учать у волонтерських ініціативах

Учень/Учениця:
розуміє та вміє застосовувати техніки ефективної комунікації;
орієнтується у різних стратегіях та
моделях комунікації;
застосовує різні інструменти та підходи ефективної комунікації;
розуміє цінність доброзичливого
ставлення до інших;
вміє вибирати позитивні стратегії
комунікації

Учень/Учениця:
має уявлення про різні стилі виховання та вміє їх розрізняти;
володіє різними навичками вирішення конфліктів у родині;
вміє проводити аналіз конкретних
життєвих ситуацій, розуміє різницю стратегій «суперництво/партнерство»;
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Шляхи порозуміння і розв’язання
конфліктних ситуацій між батьками і дітьми для ефективного, толерантного спілкування. Відчуття
своїх психологічних кордонів та
вміння їх відстоювати, коли це необхідно. Процес дорослішання та
«завоювання» незалежності. Формування довіри: дім, сім’я і я. Відпрацювання навичок управління
конфліктами з батьками на прикладі конкретних життєвих ситуацій
16. Люди з інвалідністю серед нас.
Розуміння понять «інвалідність»,
«моделі інвалідності», «соціальна
інклюзія», «лінза інвалідності».
Ознайомлення учнів зі спеціальними техніками орієнтування, переміщення та супроводу людей з
інвалідністю. Потреби та особливості забезпечення прав і свобод
людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
Українське законодавство та світові практики вдалої інтеграції
людей з інвалідністю. Фізичні,
психологічні та інституційні бар’єри, що перешкоджають активній
участі осіб з інвалідністю у суспільному житті, та шляхи їхнього
подолання. Аналіз споруд та
простору міста крізь призму безбар’єрного доступу
17. Соціальна нерівність у суспільстві.
Явище соціальної нерівності. Теорія класів та теорія стратифікації
у соціальній структурі українського суспільства. Види соціальної
нерівності. Формування в учнів
відчуття соціальної емпатії та соціальної справедливості. Робота
над можливостями мінімізації соціальної диференціації на рівні
групи–громади–країни. Рівність
можливостей як фактор гармонізації соціальних відносин

вміє цінувати довіру як основу
ефективної взаємодії;
враховує особливості різних вікових груп у спілкуванні

Учень/Учениця:
знає дефініції «інвалідність», «моделі інвалідності», «соціальна інклюзія»;
може визначати потреби людей з
інвалідністю, розуміє особливості
забезпечення прав і свобод людей
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
вміє аналізувати міський чи сільський простір через фокус безбар’єрного доступу;
розуміє та цінує важливість інтеграції в суспільство людей з інвалідністю

Учень/Учениця:
розуміє причини та шляхи формування соціальної нерівності у суспільстві;
розуміє важливість несприйняття
різних форм дискримінації та необхідності толерантної поведінки,
важливість соціальної емпатії;
має відчуття соціальної справедливості;
намагається розрізняти клановокорпоративну солідарність і соціальну взаємопідтримку
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18. Свобода совісті. Міжконфесійний
діалог.
Формування в дітей розуміння й
особистісного ставлення до сутнісних питань про сенс та мету
життя людини. Свобода вірити та
не вірити. Світові та локальні релігії. Поняття ідеології як системи
погляду на світ.
19. Злочин і покарання. Що таке відновне правосуддя?
Правопорушення та юридична
відповідальність. Система профілактики злочинності. Правова свідомість та відповідальність за
протиправну поведінку. Формування відповідальності у підлітка
за свої вчинки. Навички протидії
негативному впливу оточення в
ризикованих ситуаціях, формування навичок протидії негативного
впливу. Навички правослухняної
поведінки підлітків в різноманітних життєвих ситуаціях. Формування навичок правомірного реагування на неправомірні дії однолітків. Програми відновного правосуддя. Каральний та відновний
підхід до покарання правопорушника. Можливості використання
відновних практик у школах України. Усвідомлення відповідальності за протиправну поведінку
20. Конфлікт і шляхи його розв’язання.
Причини та механізми виникнення конфліктних ситуацій. Різні стилі реагування в конфліктних ситуаціях. Формування навичок конструктивної поведінки та ефективного спілкування у конфлікті.
Здатність нести відповідальність
за свої вчинки. Уміння протистояти
груповому тиску. Ефективні стратегії вирішення міжособистісних
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Учень/Учениця:
знає дефініції «віра», «релігія»,
«атеїзмі»;
може розповісти про існуючі релігії
та світоглядні концепції;
розуміє, що свобода совісті – це
можливість як вірити, так і не вірити;
цінує поліконфесійну багатогранність сучасної України та світу
Учень/Учениця:
знає поняття «правопорушення» та
«юридична відповідальність»;
має уявлення про необхідність формування персонального, відповідального підходу до вчинків;
застосовує правомірні моделі поведінки;
поважно ставиться до дотримання
норм прав людини;
оозуміє важливість і цінність дотримання законів і правомірної поведінки

Учень/Учениця:
знає поняття «конфлікт» та «трансформація конфлікту»;
розуміє різницю між вирішенням
конфлікту з позиції закону, сили та
інтересу;
володіє базовими навичками ефективної комунікації у конфлікті;
вміє застосовувати ефективні стратегії вирішення конфліктів
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конфліктів, які дозволяють конструктивно вирішувати проблеми,
що виникають, і зберігати відносини людей. «Я-висловлювання»
та перефразування як головні техніки ефективного спілкування у
конфлікті
21. Насилля в школі. Як його уникнути чи протидіяти?
Види та форми прояву насильства
в суспільстві. Насильство у світі.
Різні стилі реагування на насильство. Ефективні способи вираження невдоволення. Створення
безпечного середовища в школах
шляхом запровадження нових
методів міжособистісного спілкування між учнями та вчителями

Учень/Учениця:
знає, що таке булінг та його основні
риси;
вміє висловлювати свою точку зору
на ситуації застосування насилля у
школі;
застосовує методи та прийоми протидії насильству в школі;
розуміє важливість різних способів
вираження емоцій як одного із засобів протидії булінгу;
усвідомлює цінність створення безпечного середовища в школі, дома
та у дворі для ефективної міжособистісної взаємодії

Рівень «Моя країна – Україна»
22. Україна полікультурна. Багатоманітність як ресурс.
Багатоманітність і плюралізм.
Держава-нація та національність.
Полікультурні суспільства. Антирасизм, полікультурність та міжкультурна освіта. Толерантність
та інтолерантність, форми їхнього
прояву в міжкультурній взаємодії.
Формування уявлень про виникнення і закріплення в суспільній
свідомості різних форм міжкультурних стереотипів і дискримінації за ознакою раси й етнічності.
Навички розпізнавання проявів
етнічних стереотипів, етноцентризму та дискримінації за ознакою етнічності і раси в різних
сферах суспільного життя

Учень/Учениця:
розуміє та пояснює наявну різницю між мультикультуралізмом і полікультурністю;
вміє визначати прояви дискримінації за етнічними ознаками, розуміє дію етнічного профайлингу;
розуміє багатоманітність та поліетнічність як ресурс розвитку громад
та країни;
вміє цінувати різноманітність та
плюралізм;
розуміє важливість діалогу культур
як основи життя
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23. Глобалізація чи локалізація?
Глобалізація та локалізація. Сучасні тенденції та виклики, що
стоять перед людством. Міжнародні органи та установи. Держава та транснаціональні корпорації.
Проблеми в різних регіонах світу
та шляхи їхнього вирішення на
прикладі роботи ООН. Навички,
необхідні для всіх сфер зайнятості, включаючи: лідерство, ініціатива і досвід публічних виступів;
переговори, посередництво і досягнення консенсусу, здатність
швидко формувати відносини з
людьми альтернативних думок і
точок зору. Складності формування міжнародної політики. Розуміння глобальних проблем, які
перетинають кордони, об’єднують
різні культури і національності
24. Чому є різні історії? Історична пам’ять – як люди пам’ятають події. Наше спільне минуле.
Історична пам’ять та її роль у майбутньому суспільства. Який вплив
матимуть на свідомість нашого
народу такі історичні події, як Голодомор, Бабин Яр та Майдан.
Розуміння негативних процесів у
сучасному суспільстві, які будуються на небажанні визнати та
усвідомити жахливий історичний
досвід. Які форми реалізації історичної пам’яті існують. Чи можна
зберігати історичну пам’ять впродовж багатьох поколінь і чи зможе
вона стати інструментом діалогу
між поколіннями, регіонами в
Україні. Як розуміється поняття
«усна історія». Що є продуктом
усної історії.
25. Медіа та я.
Засоби масової інформації. Плітки, факт та інформація. Традиційні
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Учень/Учениця:
розуміє сучасні тенденції розвитку
світу та ключові глобальні виклики;
усвідомлює персональну відповідальність за стан ситуації у країні
та можливості особистого впливу
на ситуацію;
розуміє різницю між процесами
глобалізації та локалізації та їхню
взаємопоєднаність;
розуміє цінність «єдності у багатоманітті»;
визнає важливість діалогу, ненасильницького вирішення глобальних проблем

Учень/Учениця:
знає явище усної історії та історичної пам’яті, що таке «історичні
травми»;
розуміє поліфонічність людських
спогадів та характеристик епох;
оперує ключовими методами та інструментами усної історії;
усвідомлює особливості інтерв’ю з
учасником історичних подій;
розуміє та описує на прикладах, як
минуле може «конструювати»
майбутнє;
вміє цінувати та бережно ставитись до різних версій минулого;
розуміє важливість «проживання»
історичної травми й усвідомлення
спільного минулого громадянами
країни
Учень/Учениця:
розуміє та вміє пояснити різницю
між інформацією та пропагандою;
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медіа. Нові медіа та цифровий
контент. Он-лайн-журналістика.
Критичне мислення як засіб забезпечення свідомого споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних
медіа-потреб. Розвиток медіатворчості особистості спеціалізованими засобами медіакультури
та сучасних інформаційних та інтерактивних технологій
26. Що таке патріотизм?
Виховування в учнів любові до
України як європейської та мультикультурної держави, розуміння
особистої відповідальності та причетності до подій, які відбуваються в країні. Формування соціально
компетентного, активного, відповідального громадянина й патріота України

27. Україна та українці в історії і
культурі Європи.
Місце України в європейському
співтоваристві. Успіхи України та
українців – представників різних
культур – у європейській історії.
Громадянська позиція, причетність до європейських цінностей
та європейського громадянства,
усвідомлення власної долі й значення в житті суспільства. Повага
до національних, культурних надбань та української ідентичності в
родині європейських народів. Громадянська позиція та причетність
до європейських цінностей. Розвиток критичного мислення, уміння давати оцінку явищам суспільного життя

застосовує навички розрізнення
пропаганди та протидії її впливові;
використовує запропонований перелік методів та інструментів визначення пропаганди;
розуміє важливість критичного мислення для осмисленого сприйняття та усвідомлення медіапродукції

Учень/Учениця:
відповідально ставиться до своїх
громадянських обов’язків;
розуміє, що кожен громадянин несе
особисту відповідальність за захист, розвиток і розбудову країни;
усвідомлює важливість і необхідність реформ для розвитку і процвітання країни;
приймає усвідомленний патріотизм як соціокультурну цінність
суспільства та консолідуюче підґрунтя українського соціуму
Учень/Учениця:
може пояснити взаємовплив та
взаємозбагачення європейської та
української культур;
розуміє цінність культурних надбань різних етносів та народів, які
проживали або проживають на території сучасної України;
розуміє  важливість  подолання
«комплексу меншовартості» й знаходження гідного місця своєї країни серед інших держав світу;
усвідомлює необхідність толерантного ставлення та поваги до різних
культур;
розуміє важливість підтримання етнокультурного різноманіття сучасної України;
з повагою ставиться до внеску
України в загальноєвропейський та
світовий простір
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28. Єдина країна.
Мій регіон і мої сусіди в контексті
історії, культури і сучасного розвитку України. Різноманіття регіонів і культур в Україні. Різні, але
рівні. Добросусідство. Переваги
єдності та співпраці для зміцнення країни й економічного зростання, сталого розвитку держави і
громадянського суспільства
29. Україна, яку ми не знаємо.
Українці, які нас здивували.
Від архаїки – до сучасності. Від обрядів, вірувань, ремесел – до модерної музики, літератури, живопису, архітектури, спорту, економіки, науки, наукових відкриттів,
видатних досягнень тощо. Розвиток проектної діяльності. Провокація інтересу до культурної спадщини країни, до наших талановитих співвітчизників і сучасних досягнень. Формування позитивного
бачення своєї країни й відчуття
національної гідності
30. Майбутнє: я, ми, країна.
Молодь у дії. Сприяти проектуванню позитивного бачення учнем
свого майбутнього в Україні. Підсумкова виховна година
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Учень/Учениця
набуває позитивного бачення своєї
країни й відчуття єдиної родини;
розуміє переваги єдності та співпраці для зміцнення країни й економічного зростання, сталого розвитку держави і громадянського
суспільства;
цінує співпрацю як основу сталого
розвитку суспільства
Учень/Учениця
має навички проектної діяльності;
набуває позитивного бачення своєї
країни й відчуття єдиної родини;
відчуває сталий інтерес до культурної спадщини країни й сучасних
досягнень;
розуміє важливість вивчення матеріальної і нематеріальної культурної спадщини своєї країни;
позитивно оцінює минулі та сучасні надбання;
прагне докласти власних зусиль до
культурної, наукової та економічної розбудови своєї країни
Учень/Учениця
може використовувати на практиці
набуті компетенції;
демонструє позитивне бачення свого майбутнього та перспектив розвитку країни
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Методичні рекомендації для педагогів...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ
ЗА ПРОГРАМОЮ «Я. МИ. КРАЇНА»
Одне з важливих завдань виховання полягає в тому, щоб створювати
умови для всебічного розвитку особистості й її соціальної компетентності.
У світі, що швидко змінюється, учень перестає бути тільки реципієнтом інформації, певних знань та навичок. Саме тому важливо урізноманітнити
форми і методи роботи, особливо в системі формальної освіти, щоб зробити процес навчання й виховання ще більш актуальним, обопільним та
ефективним, акцентувати увагу на практичних навичках і компетенціях, які
дитина повинна набути ще в навчальному закладі. Аналіз успішного досвіду організації та проведення виховних годин, а також інших виховних заходів, які викликали підвищений інтерес учнів, засвідчує, що це відбувається
тоді, коли учень активно взаємодіє протягом всього часу навчання з учителем, однокласниками, використовує джерела інформації (текст, образ, експеримент), намагається поєднати нові знання та досвід з тим, що він вже
знає та вміє.
Такі заняття дістали назву інтерактивних. Різниця між традиційними та
інтерактивними виховними годинами наведена нижче.
Інтерактивна виховна година
Всі учні максимально залучені до
процесу вирішення завдань, які
були поставлені під час заняття,
й отримують можливість самореалізації завдяки застосуванню
різних творчих методів та форм,
у першу чергу роботи в парах та
малих групах.
Переважає взаємодія «учень –
учень».
Питання та завдання складені
та подані таким чином, щоб учні
могли висловити власну думку,
продемонструвати власні переконання в дії, обговорити та подискувати (порозмірковувати) з
однолітками.
Вчитель організовує навчальні
ситуації, в яких учні самостійно
приходять до висновків щодо
можливих  шляхів  вирішення
поставлених  завдань,  вибирають цінності, які є їм близькими,

Традиційна виховна година
Вчитель працює в основному фронтально, тобто одночасно з усім класом.
Внаслідок того, що зазначена форма роботи мінімально враховує індивідуальні
особливості учнів, активними зазвичай
є декілька лідерів, решта учнів долучаються до роботи лише час від часу або
ж залишаються пасивними.
Переважає взаємодія «вчитель – учень».
Учні найчастіше висловлюють соціально очікувані погляди, які не завжди збігаються з їхніми власними переконаннями.

Вчитель виступає в ролі «носія істини»,
закликає засвоїти готові цінності та норми поведінки, при цьому думки учнів,
які не збігаються з тим, що було запропоновано вчителем, зазвичай підлягають критиці або ігноруються.
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самостійно приймають рішення
щодо найбільш прийнятних їм
моделей поведінки.
Навчальний простір організовано таким чином, щоб учні мали
змогу ефективно спілкуватись
одне з одним в парах та малих
групах та могли легко змінювати
партнерів у процесі виконання
поставлених завдань.
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Навчальний простір (у першу чергу розташування парт) зосереджує увагу учнів
на вчителя, який зазвичай перебуває
перед класом, та мало сприяє спілкуванню учнів між собою.

Успіх інтерактивної виховної години багато в чому залежить від того, як
організовано простір класу. Робота в парах та малих групах вимагає того,
щоб учні легко пересувались по класу. Крім того, деякі вправи виконуються
в колі: це можна зробити в холі, якщо в класі для цього мало місця.
Всі проекти виховних годин, запропоновані в посібнику, передбачають
високий рівень взаємодії (інтерактивність) учнів безпосередньо між собою,
а для вчителя відведено роль організатора цієї взаємодії.
Нижче наведений покроковий алгоритм підготовки до проведення інтерактивного заняття:
Крок перший: визначте виховні завдання, які ви висуваєте перед собою.
Крок другий: ознайомтеся з очікуваними результатами вибраного проекту виховної години та визначте, чи збігаються вони з тими завданнями,
які ви ставите перед собою та учнями.
Крок третій: ознайомтесь із запропонованим проектом виховної години, зверніть увагу на його основні етапи.
Крок четвертий: зверніть увагу на те, як сформульовано питання та завдання і як ці завдання дозволяють досягнути очікуваних результатів.
Крок п’ятий: зверніть увагу на особливості методів, які запропоновано в
посібнику.
Крок шостий: підготуйте необхідні для проведення виховної години матеріали.
Крок сьомий: подумайте про те, як ви будете використовувати навчальний простір.
Відповідно, узагальнений план виховної години має таку структуру:
Етап 1 – «Вступ до заняття» (вправа для розминки, інформація та
питання, спрямовані на встановлення знань та досвіду з цієї теми, які вже
мають учні, встановлення правил спільної роботи, очікування від заняття,
посилення мотивації).
На цей етап зазвичай виділяється 10–15% робочого часу.
На цьому етапі роботи найчастіше використовують такі методи, технології, вправи: «асоціативний кущ», бліцопитування, «криголами», «мікрофон», «мозковий штурм», «епіграф», «проблемне питання» чи «питання–
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відповідь», «корзина знань», презентація домашнього завдання або результатів проекту, «ріка очікувань» тощо.
Навчальні ігри, питання та завдання, які пропонуються для цього етапу
виховної години, повинні забезпечити такі результати: учні зможуть згадати та продемонструвати наявні у них знання та досвід з теми виховної години її завдань. Ви зможете спостерігати за цим у їхніх діях та в тих ідеях, які
висловлюють учні. Можливо, деякі з цих ідей не будуть збігатися з вашими
цінностями, в цьому випадку потрібно утриматись від висловлювань оцінок «правильно/неправильно», а просто зазначте наявні суперечності.
Після закінчення першого етапу виховної години ви отримаєте два важливих результати:
– Учні продемонструють той комплекс знань, вмінь та відносин, який
вони мають, та ви зможете більш чітко уявити їхні навчальні потреби.
– В учнів з’явиться зацікавленість у подальшій роботі над темою виховної години. Ознаками цієї зацікавленості є питання, які виникають в учнів,
виникнення дискусії та емоційна складова їхньої задіяності в процесі обговорення.
Етап 2 – «Основна інтерактивна частина» (розкриття теми через
надання нової інформації або пошук нової інформації, оголошення інструкції для виконання певного завдання чи вправи, створення ігрових ситуацій та завдання, які спрямовані на усвідомлення нової інформації та
досвіду).
На цей етап зазвичай виділяється 55–70% робочого часу.
На цьому етапі роботи найчастіше використовують такі методи, технології, вправи: «Акваріум», «Броунівський рух», візуалізація, «Дерево рішень», дебати, дискусія, захист проекту, «Займи позицію» чи «Голосування
ногами», «Зрозумій мене», «Карусель», метод кейса, «Мікрофон», мінілекція, питання–відповідь, «Прес», рольова чи симуляційна гра, «Світове
кафе», «Снігова куля», «Незакінчене речення», робота в малих групах
тощо.
На цьому етапі ми пропонуємо навчальні ситуації, в яких попередній досвід учнів стикається з новими знаннями, відчуттями та відносинами. Ці ситуації створюються за допомогою невеликих текстів або розповіді вчителя,
аналізу конкретних ситуацій та експериментування з новими моделями поведінки. Завдання різноманітні та передбачають активну участь кожного
учня в осмисленні нової інформації; учні працюють індивідуально, в парах
та малих групах. Роль вчителя полягає в тому, щоб створювати та підтримувати ситуації, які потребують активної діяльності. Вчитель повинен ставити
питання та завдання, які викликають неоднозначні відповіді, а потім пропонувати обговорити наявні суперечності, таким чином стимулюючи активний творчий процес реалізації поставлених завдань. Найважливіше, що на
цьому етапі вчитель виступає не як носій «істини», а лише як джерело інформації та «провокатор» творчого й активного мислення учнів. Про ефективну реалізацію специфічних завдань цього етапу виховної години ви
зможете зробити висновки за такими діями та результатами:
– учні активно читають, малюють, дають відповіді на питання, експериментують;
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– учні беруть участь в дискусії, висловлюючи різні думки з приводу нової інформації, при цьому порівнюють та співвідносять її з попереднім досвідом.
– Учні ставлять нові питання, намагаються зібрати більше інформації з
теми виховної години.
Етап 3 – «Підсумок та зворотний зв’язок» (питання та завдання, які
дозволяють спрямувати емоції дітей у конструктивному напрямку та допомагають учням підсумувати результати заняття: що нового вони дізнались,
чого навчились, якими є перспективи застосування нових знань та вмінь у
повсякденному житті учнів).
На цей етап зазвичай виділяється до 20% робочого часу, і він є обов’язковим.
На цьому етапі роботи найчастіше використовують такі методи, технології, вправи: «Валіза», «Займи позицію», «Два береги», «Мікрофон», «Незакінчене речення», творче завдання, сінквейн тощо.
– Учні висловлюють висновки, які вони отримали, під час виконання завдань виховної години, демонструючи таким чином зміну в знаннях, вміннях та відносинах;
– учні аналізують не лише предмет/тему виховної години, а й процес навчання, який вони пройшли, зміни у своїх емоційних відчуттях та роблять
висновки про те, як вони навчались;
– всі або деякі з ваших учнів захочуть продовжити обговорення цієї
теми, поставлять перед собою завдання, які передбачають значущу для
них та реальну (а не стимулюючу) навчальну діяльність, у якій вони зможуть продовжити розвиток своєї компетенції.
Нижче наведений огляд основних активних та індивідуальних інтерактивних методів та прийомів, які використовуються при взаємодії з учнями
під час проведення виховної години.

АЖУРНА ПИЛКА

Цілі використання. Метод дозволяє учням працювати разом, щоб опрацювати велику кількість інформації за короткий час, а також заохочує їх допомагати одне одному вчитися навчаючи.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 15–40 хв.
Ресурси. Дошка та крейда або великий аркуш паперу та маркери (не
менше чотирьох – щоб була змога у декількох людей одночасно писати).
Алгоритм застосування.
1. Спершу кожен учень працюватимете в «домашній» групі. Завданням
для кожного учня у домашній групі є аналіз та засвоєння певної порції інформації на такому рівні, щоб він був здатний чітко і зрозуміло викласти її з
метою навчання інших учнів. В кожній групі обирається головуючий, спостерігач (тайм-кіпер) і той, хто ставить запитання, щоб переконатися, що
кожний розуміє зміст матеріалу. Кожна група отримує завдання, вивчає
його та обговорює свій матеріал.
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2. Після об’єднання у нові групи кожен учень стає «експертом» з тієї
теми, що вивчалась у його «домашній» групі. По черзі та за визначений час
кожний має якісно і в повному обсязі донести інформацію учням з інших
груп, відповісти на їхні питання та сприйняти нову інформацію від кожного
з них. Завдання експертної групи – здійснити обмін інформацією.
3. Після роботи в експертній групі учні знову повертаються до своєї «домашньої» групи, щоби поділитися тією новою інформацією, яку їм надали
учасники інших груп. Їхнім завданням тепер буде знов обмінятись інформацією, узагальнити її та виробити спільні рішення, зробити висновки разом з
учасниками «домашньої» групи.

АКТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ «НОГАМИ»)

Цілі використання. Головна мета методу – задіяти усіх учнів у процесі
прийняття рішень та спонукати їх висловити своє ставлення. Застосовується
зазвичай після того, як складено перелік можливих рішень або міркувань.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–10 хв.
Ресурси. Дошка та крейда або великий аркуш паперу та маркери (не
менше чотирьох – щоб була змога у декількох людей одночасно писати).
Алгоритм застосування.
1. Вчитель на попередньому етапі уроку записує на дошці або великому
аркуші паперу різні варіанти вирішення проблеми.
2. Потім він просить учнів подумати індивідуально, не довше однієї
хвилини, яке рішення вони вважають найбільш правильним. Поки учні думають, вчитель може ще раз повільно прочитати всі написані варіанти вирішення проблеми.
3. Вчитель оголошує про те, що зараз кожен учень повинен підійти до
дошки та відмітити вибрану ідею/рішення знаком «+». Зробити це потрібно якомога швидше, тому одночасно біля дошки можуть перебувати декілька учнів.
4. Учні підходять до дошки, відмічають знаком «+» свій вибір рішення та
після цього сідають на місце.
5. Вчитель підводить підсумки, сумує кількість голосів. Отримана інформація використовується далі в процесі загального обговорення.
Умова. Кожен учень повинен самостійно підійти до дошки. Бажано, щоб
біля дошки було одночасно декілька учнів. Вчитель має завадити намаганням «передачі голосу» – коли хто-небудь з учнів просить товариша: «Постав і за мене знак».
Статистичні підсумки голосування не повинні бути підставою для того,
щоб зробити висновок про те, що правильним є те рішення, яке набрало
найбільше число голосів, – вони лише показують переважну думку класу.
Варіанти.
Варіанти рішень можуть бути написані не у вигляді списку на одному аркуші паперу, а окремо на різних аркушах. У цьому випадку аркуші вивішуються у різних місцях приміщення та учням доводиться підходити до того
рішення, яке їм найбільш імпонує. Вчитель надає 1–2 хвилини для обговорення аргументів, які дозволили їм прийняти рішення, й потім просить одного з представників кожної групи навести ці аргументи.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Цілі використання. Структуроване донесення навчального матеріалу.
Активізація візуального сприйняття учнів.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–10 хв.
Ресурси. Може мати дві форми – проективну і непроективну. Проективна: фільми, слайди, відеоролики, комп’ютерні анімації. Непроективна: предмети, картини, постери, фліпчарт, дошка і крейда, карти та ін.
Алгоритм застосування. У підготовці проектних матеріалів, наприклад
слайдів, більш ефективні результати будуть досягнуті, якщо:
1. Візуальне зображення настільки просте, наскільки можливо. В ідеалі – не більше 6 рядків на одному слайді, в одному рядку – не більш 6 слів.
2. Тільки 3–4 ідеї на одному слайді.
3. Використовуйте не більше одного шрифту і не більше одного типу виділення.
4. Там, де слова можна замінити картинкою або доповнити, використовуйте.
5. Використовуйте активні слова та короткі фрази.
6. Ставте номер або позначайте думки, це надає їм системність і чіткість.
7. Готуйте не більше 10 слайдів.
8. Не використовуйте занадто темного або занадто яскравого фону, який
відволікає учасників від змісту слайда.
Умова. Слід використовувати фільми тривалість яких не перевищує
15 хвилин. Бажано спочатку поставити перед учасниками мету перегляду
і звернути їхню увагу на можливі важливі сегменти фільму. Перегляд фільму доцільно супроводити робочим зошитом із планом його аналізу.

«ДЕРЕВО РІШЕНЬ»

Цілі використання. Це техніка для раціоналізації процесу прийняття рішень у ситуації, коли неможливо дати просту й однозначну відповідь на
поставлене запитання. Використовується вона також при аналізі ситуації і
допомагає досягти повного розуміння причин, які призвели до прийняття
того чи іншого важливого рішення в минулому. Варто відзначити ефективність використання цієї техніки під час аналізу спірних подій чи явищ.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–10 хв.
Ресурси. Не вимагає спеціальних ресурсів.
Алгоритм використання.
1. Формулюється завдання.
2. Учасники отримують базову інформацію з проблеми (наприклад, переглянутий відеосюжет чи текст документа).
3. Учасники об’єднуються в групи, та їм дають час на виконання завдання. Працюючи в групах, учасники обговорення детально аналізують усі
можливі варіанти вирішення проблеми і виписують у колонки переваги і
недоліки кожного з них, а також ті наслідки, до яких вони можуть призвести, й приймають рішення з проблеми.
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Проблема
Переваги
Переваги

Варіант 1
Варіант 2

Недоліки
Недоліки

4. Представник кожної групи доповідає про результати. Відповідає на
запитання учасників інших груп. Модератор порівнює отримані результати,
запитує, чому група прийняла таке рішення.

ДИСКУСІЯ

Термін «дискусія» походить від латинського discussio – розгляд, дослідження. Дискусія – це вид спору, в рамках якого розглядається, досліджується, обговорюється якась проблема з метою досягти взаємоприйнятного, а
по можливості і загальнозначущого її вирішення. Дискусія являє собою послідовну серію висловлювань її учасників щодо одного і того ж предмета,
що забезпечує необхідну зв’язність обговорення. У більшості випадків тема
дискусії формулюється до її початку, що дає можливість її учасникам підготуватися до неї більш ґрунтовно.
Від інших видів суперечок, перш за все полеміки, дискусія відрізняється
своєю цілеспрямованістю і засобами, що використовуються. Мета будь-якої
дискусії – досягнення максимально можливого в цих умовах ступеня згоди
її учасників з обговорюваної проблеми. Очевидно, що дискусія містить у
собі певну частку компромісу, оскільки вона більшою мірою орієнтована на
пошук і затвердження істини або оптимального рішення, ніж на перемогу
певної позиції. Істина або оптимальне рішення є сплавом, синтезом необхідних, взаємопов’язаних елементів, які зазвичай містяться в різних точках
зору, висловлених учасниками дискусії.
При проведенні дискусії завжди існує небезпека її вихолощення: безплідна суперечка, нескінченна балаканина, безліч монологів замість діалогу, втрата теми, нудьга (смерть дискусії!). Від цього не застрахований ніхто.
Щоб уникнути подібних недоліків, необхідно пам’ятати про такі методичні
рекомендації для кожного з етапів організації дискусії.
Підготовчий етап
Приміщення
– Приміщення повинно бути досить просторе, що дозволяє учасникам
розташуватися так, щоб бачити одне одного. Для організації дискусії найбільш придатними формами розміщення меблів є «буква П», «прямокутник», «коло», «дискусійний клуб». У перших двох формах дещо ускладнений контакт між учасниками, які сидять на одній лінії. Остання форма може
використовуватися, якщо модератор планує організувати роботу в підгрупах. Якщо кількість учасників буде більше 15, рекомендується використовувати саме цей варіант роботи.
– «Прийом акваріума» передбачає утворення учасниками внутрішнього і зовнішнього кіл. Якщо хтось не хоче брати участь в обговоренні, не
готовий, погано себе почуває і т. д., йому пропонується зайняти місце в
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зовнішньому колі і просто поспостерігати за процесом. Активна робота ведеться у внутрішньому колі – в акваріумі. Звідси і назва цього прийому розміщення учасників.
– Добре, якщо в приміщенні є демонстраційна дошка, на якій можна вивісити плакати, графіки, а також фіксувати проміжні результати обговорення і висунуті пропозиції. Для цього можна використовувати великі аркуші
паперу і маркери. Доручіть одному з модераторів роль реєстратора.
– Обміркуйте необхідність ведення аудіо- чи відеозапису дискусії. Якщо
ви вирішили скористатися відеокамерою або диктофоном, поставте учасників дискусії до відома, отримайте їхню згоду. У разі категоричних заперечень не варто наполягати на веденні відеозапису без особливої на те потреби. Врахуйте також, що на перших етапах учасникам необхідно буде
«звикнути» до камери.
– Якщо модератори в процесі обговорення мають робити записи, запропонуйте їм розташуватися за столами. Але пам’ятайте, що меблі можуть
створювати відчуття бар’єрів між учасниками дискусії. Відсутність же столів
може викликати протилежний ефект і стати джерелом почуття незахищеності, відкритості, дискомфорту.
– Бажано, щоб меблі були зручними, а загальний інтер’єр – досить гармонійним. Учасники обговорення повинні відчувати себе в ньому комфортно і
фізично, і психологічно. Плануючи розміщення учасників, постарайтеся врахувати ступінь їхньої активності, структуру неформальних відносин у групі і т. д.
Часові рамки
Визначте часові рамки дискусії. Ретельно продумайте хронометраж дискусії. Якщо обговорення очікується тривалим, заплануйте перерви. Максимальний час роботи без перерви 90 хвилин.
Тема і мета
– Визначте тему дискусії, сформулюйте цілі, підготуйте питання або твердження для спільного обговорення. Тема повинна бути цікавою й актуальною для учасників дискусії. Якщо ви хочете зібрати інформацію, дізнатися
думки учасників, їхні аргументи, визначте її досить широко. Вузьке формулювання теми потрібне в тому випадку, якщо підсумком дискусії має стати
прийняття рішення з конкретного питання.
– Метою дискусії може бути:
• з’ясування думок із приводу того чи іншого питання;
• аналіз проблемної ситуації;
• пошук нового варіанта рішення;
• оцінка пропозиції.
Робота модератора
– Визначте стратегію ведення дискусії. Найскладнішою в реалізації є
стратегія вільного ведення дискусії, коли модератор не має чіткого плану
роботи і виявляє пасивність в управлінні процесом обговорення. Його головне завдання – визначити тему дискусії і стимулювати комунікацію.
– Стратегія програмованого ведення дискусії вимагає ретельного опрацювання плану роботи, підготовки переліку питань, жорсткості і директивності модератора в управлінні процесом обговорення.
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– Компромісний варіант потребує гнучкості в управлінні групою, суміщення директивного і пасивного стилів ведення обговорення. Тут важливого значення набуває вміння модератора розуміти динаміку групової
роботи, чуйно реагувати на зміни і бути готовим на деякий час віддати право ведення дискусії іншим учасникам.
– Методи організації дискусії різноманітні. Залежно від цілей, завдань і
учасників, а також просторово-часових і організаційних ресурсів модератор
вибирає спосіб проведення обговорення.
Етап проведення дискусії:
1. Будь ласка, повідомте членам групи тему і мету дискусії. Розкрийте
актуальність заявлених питань, постарайтеся зацікавити всіх учасників. Переконайтеся, що тема і мета розуміються всіма однаково.
2. При необхідності розподіліть ролі між учасниками: реєстратор, координатор, спостерігач, експерт, критик та інші.
3. Визначте правила роботи в групі. Отримайте згоду від членів групи
щодо їхнього дотримання.
4. Дискусії може передувати виступ доповідача, демонстрація відеосюжету, опис конкретного випадку, ознайомлення з думкою експертів і т. д.
Це активізує увагу учасників обговорення.
5. Поставте учасникам питання для обговорення. Це основний засіб організації змістовного етапу роботи. Питання повинні бути дискусійними,
відігравати роль «іскри», що розпалює дискусію і провокує учасників висловлюватися.
6. Стежте за суворим дотриманням прийнятих групою правил, регламенту, інакше обговорення може затягнутися, перейти в порожню балаканину. Особливу увагу приділіть сором’язливим і пасивним учасникам дискусії. Попросіть висловитися всіх, наприклад, по колу. Наполягайте на тому,
що для вас важлива думка кожного. Уникайте категоричних суджень, повчального тону, поблажливих інтонацій, демонстрації власної переваги.
Тактовно переривайте учасників, що відхиляються від теми. Використовуючи питання, направляйте їх на обговорення проблеми.
Якщо виступ затягується, зверніть увагу людини на регламент, попросіть
зупинитися тільки на ключових ідеях, підвести підсумок і завершити свій
виступ. Задавайте уточнюючі, навідні й інші питання. Якщо в процесі обговорення виникла пауза, постарайтеся терпляче перечекати деякий час.
Такі перерви в обговоренні стимулюють активність учасників і часто набагато корисніші, ніж постійні заклики ведучого бути активними. Стежте за
тим, щоб розбіжність точок зору не перетворилася в конфлікт між учасниками, не перейшла на особистості.
7. Підведіть проміжні підсумки обговорення.
8. Проведіть «завершальний раунд», у якому кожен з учасників по черзі
мав би можливість коротко висловити свої враження від обговорення, дати
коментарі, висловити актуальні для себе зауваження і пропозиції.
Заключний етап:
1. Підведіть підсумки дискусії.
2. Запропонуйте виступити учасникам, спостерігачам, гостям, експертам.
3. Подякуйте групі за участь у дискусії.
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Дискусія – метод «Обери позицію»
Цілі використання. Рекомендується використовувати для виявлення
двох (трьох) точок зору, які необхідно аргументувати. Висловлюючи свою
позицію, учасники на практиці використовують уміння захищати власну позицію; навчаються вислуховувати інших; прогнозують, які наслідки матимуть індивідуальні позиції.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 10–20 хв.
Алгоритм роботи:
1. Запропонуйте учасникам дискусійне питання і попросіть їх визначити
власну позицію щодо запропонованого питання.
2. У протилежних кінцях приміщення (класу) розмістіть таблички з написами: «так», «ні», «не знаю» (або «згоден/на», «не згоден/на», «не визначився/лась»).
3. Прийняття рішення учасниками має бути відображено переходом до
того місця, де розташована відповідна табличка, своєрідне «голосування
ногами».
4. Запропонуйте учасникам з кожної групи висловити аргументи на захист своєї позиції. Дайте можливість у групах, які утворилися, підібрати нові
аргументи.
5. Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хтось із учасників свою позицію і не хоче хто-небудь перейти до іншої таблички.
6. Попросіть тих, хто перейшов, пояснити причини свого переходу (вказати, які аргументи стали найбільш вагомими).
Варіанти.
Гра «ТАК–НІ». Методику можна реалізувати так, щоб відповідати можна
було тільки «так» або «ні». Приміщення розділяється поперек клейкою
стрічкою. Одна половина кімнати позначає «так», а інша – «ні». Цей варіант
пропонується, коли потрібно загострити позиції.
Гра «4 кути». 4 різних тези (наприклад, 4 різних визначення слова або
явища) потрібно співвіднести з кутами кімнати і повісити там так, щоб всі
могли прочитати. Учасники стають у кут з тією тезою, з якою вони найбільше згодні.
Варіація методу «Обери позицію» – Барометр думок.
Цілі використання. Продемонструвати неоднозначний підхід до теми.
Показати різні думки в групі.
Ресурси. Необхідні матеріали: ватман, паперовий скотч.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 20–40 хв.
Алгоритм роботи:
1. Тренери заздалегідь готують спірні тези за темою, з якими можна погодитися або не погодитися.
2. Приміщення розділяється по лінії, позначеної паперовим скотчем. На
початку і в кінці лінії розміщуються картки з написами «0%» і «100%».
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

32

Методичні рекомендації для педагогів... Методи організації дискусії

3. Один з тренерів зачитує вголос першу тезу (складні тези повинні бути
написані так, щоб їх всі бачили) і пропонує групі розійтися уздовж лінії відповідно до ступеня згоди або незгоди учнів. Можливі проміжні позиції, такі
як «згоден на 80%». Тренери пояснюють, що учасники повинні визначити
для себе інтерпретацію тези, адже з деякими тезами одна людина може
бути згодна як на 100%, так і на 0%.
4. Тренери повідомляють, що вправа вийде, якщо інші учасники зможуть прокоментувати свій вибір, але немає обов’язкової умови висловлюватися кожному. Коли всі зайняли свої позиції на лінії, учасники можуть
пояснити своє місце розташування. Для цього тренер пропонує всім це зробити і модерує процес.
5. Часто під час озвучування своїх позицій виникають дискусії. Учасники,
які захочуть змінити свою позицію, наприклад, тому що їх переконали, можуть це зробити та обґрунтувати. Другий тренер може на ватмані позначати важливі моменти дискусії, які можуть стати в пригоді надалі.
6. Методика не вимагає обов’язкового підведення підсумків. Ведучі можуть запитати, що було несподіваним і чи було просто зайняти будь-яку позицію. Також можна розсортувати записи з дискусії для подальшої роботи.
Варіанти. Замість фізичного переміщення учасники можуть писати обґрунтовані тези на довгій паперовій стрічці, яка лежить уздовж всієї кімнати
замість клейкої стрічки. Таким чином, група може зробити картину різних
позицій, не змушуючи кожну людини говорити за себе.
Дискусія у формі «акваріума»
Цілі використання. Цей варіант дискусії цікавий тим, що тут робиться
акцент на сам процес виявлення точки зору та її аргументації. У той же час
вона активно використовується як метод рефлексії щодо своєї поведінки в
процесі дискусійного спілкування, аналізу процесу взаємодії учасників на
міжособистісному рівні та його корекції.
Ресурси. Просторе приміщення, стільці, що виставлені у два кола.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 15–30 хв.
Алгоритм роботи:
1. Педагог або ведучий ставить проблему, знайомить з нею учасників
дискусії.
2. Об’єднує учасників у малі групи (вони розміщуються колом).
3. Модератор або учасники вибирають представника, який представлятиме позицію малої групи всім учасникам.
4. Групам дається час для обговорення проблеми і підготовки спільного
рішення.
5. Модератор збирає представників груп у центрі приміщення, щоб вони
висловили і відстояли позицію своєї «малої групи» відповідно до отриманих вказівок. Крім представників, які сидять у групі, ніхто не має права висловлюватися, хоча учасникам груп дозволено передавати їм вказівки
записками.
6. Модератор може дозволити і представникам, і групам взяти невелику
паузу (1–2 хв.) для консультацій.
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7. «Акваріумне» обговорення проблеми між представниками груп закінчується у визначений регламентом час або після досягнення рішення.
8. Після такого обговорення проводиться критичний аналіз прийнятого
рішення всіма учасниками.
9. Ведучий систематизує висновки учасників і підводить загальний підсумок спільної діяльності.
Примітка.
Аналіз ходу і результатів дискусії може проводитися в один або два етапи, залежно від мети дискусії. Якщо є необхідність провести аналіз характеру взаємодії в «акваріумний» групі, модератор просить її учасників оцінити
ступінь своєї задоволеності тим, як проходило обговорення, і проаналізувати причини задоволення або незадоволення. Потім «аналітикам» дається
можливість оцінити хід і результати дискусії, характер взаємодії її учасників.
Дискусія на кшталт телевізійного ток-шоу
Цілі використання. Така форма проведення дискусії, під час якої кілька
людей обговорюють проблему в присутності аудиторії, поєднує переваги
подачі інформації та дискусії в групі. Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу
дає можливість висловити різні позиції щодо певної теми.
Ресурси. Просторе приміщення, стільці, що виставлені у два кола.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 15–30 хв.
Алгоритм роботи:
1. Модератор визначає тему ток-шоу і домовляється з групою про правила проведення дискусії.
2. Модератор розміщує учасників дискусії так, щоб «глядачі» сиділи навпроти столу основних «експертів» – 3–5 осіб. При цьому слід враховувати,
щоб основні учасники обговорення були досить компетентні і добре підготовлені до дискусії.
3. Модератор починає дискусію: представляє експертів і оголошує її
тему. Група з 3–5 чоловік веде дискусію на обрану тему в присутності «глядачів». Їхні виступи тривають не більше 10 хв., після чого ведучий пропонує
іншим учасникам взяти участь в обговоренні. «Глядачі» висловлюють свою
точку зору і ставлять питання. Модератор повинен стежити за тим, щоб
учасники не відхилялися від теми обговорення. Важливо також, щоб всі
учасники мали рівні можливості висловити свою думку (виступ не повинен
перевищувати 3–5 хв.). У разі нестачі часу можна попросити «глядачів» записати всі питання, на які не вистачило часу, і передати «експертам».
4. Підведення підсумків дискусії, коротка характеристика висловлювань
основних учасників.
5. Подяка експертам і глядачам за участь у ток-шоу.

РЕФЛЕКСИВНА ДИСКУСІЯ

Цілі використання. Використовується практично на всіх виховних годинах: переважно на етапі зворотного зв’язку, після того як учні виконали
вправу або завдання, запропоноване вчителем. Метод створює умови для
розуміння того, як ми мислимо, як приймаємо рішення та чому вчиняємо так
чи інакше. Він ґрунтується на розробках Піаже, Виготського та багатьох їхніх
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послідовників – прихильників гуманістичної педагогіки, на тому, що справжнє навчання неможливе без розуміння процесів того, як ми навчаємось.
Метод також дозволяє вчителю зібрати інформацію про успіхи та труднощі
учнів у процесі навчання та на її основі внести необхідні корективи.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–10 хв.
Ресурси. Не вимагає спеціальних ресурсів.
Алгоритм використання.
1. Вчитель оголошує, що вправу закінчено, просить учнів вийти з навчальних ролей, зайняти свої місця та пропонує обговорити накопичений досвід.
2. Вчитель ставить питання: «Які у вас були відчуття?», «Підійміть руки
ті, кому було весело», «Чи був хто-небудь, хто відчував образу, відчуття несправедливості?», «Наскільки легко було виконати завдання/умови?» Ці
питання, з одного боку, дозволяють назвати різні емоції, які виникли під
час виконання навчального завдання, й таким чином взяти їх під контроль,
з другого боку, вони дають можливість підготувати перехід до усвідомлення накопиченого досвіду та знань.
3. Вчитель ставить питання та завдання: «Опишіть момент, у який ви відчули…», «Які відчуття ви переживали в момент, коли…?», «Що ви помітили
в момент, коли…?» Відповіді на ці питання дозволяють учням зрозуміти,
під впливом яких саме умов змінювались їхні відчуття, думки та вчинки. В
деяких випадках вчитель може поділитися своїми спостереженнями – що
саме він побачив під час виконання завдання.
4. Вчитель ставить питання, які дозволяють учням усвідомити зв’язок
між різними умовами, емоціями, думками. Наприклад: «Чому вчинки/емоції були саме такими?», «Чому були різні вчинки?»
5. Підсумкова група питань допомагає учням зробити висновки, почерпнути урок з накопиченого досвіду. Наприклад: «Що можна було зробити
по-іншому?», «Чого ви навчились, виконуючи це завдання?», «Як ви вчините наступного разу в подібній ситуації?»
Умови.
– Вчитель дає можливість відповісти на питання якомога більшому числу учнів. Для цього він може попросити їх поділитися спочатку своїми міркуваннями в парах, а потім вислухати три-чотири відповіді.
– Для стимулювання мислення всіх учнів витримуйте паузу 10–15 секунд
після того, як було поставлено питання. Попросіть трохи почекати дуже активних учнів, готових дати відповідь відразу після того, як вони почули питання.
– Вчитель лише ставить питання, стимулюючи мислення учнів. Уникайте
висловлювань власних висновків, особливо це важливо на етапах 4 та 5, в
іншому разі ваші слова можуть блокувати відвертість учнів та це призведе
до того, що вони будуть пропонувати соціально очікувані відповіді.
Варіанти.
– Дуже ефективно рефлексивна дискусія проходить у колі (6–16 учнів).
– Питання можуть бути написані завчасно, призначте учнів, відповідальних за проведення дискусії в малих групах (4–8 особи). Після того як дискусію проведено в групах, представник кожної з них повідомляє її результати
всьому класу.
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ДУМАЙТЕ – ОБГОВОРЮЙТЕ В ПАРАХ – ВИСЛОВЛЮЙТЕСЬ
Цілі використання. Це один з найпростіших методів, який допомагає
стимулювати участь учнів у навчанні. З його допомогою кожен учень задумується над явищем, яке вивчається, перемагає невпевненість у власних
знаннях, отримує стійку мотивацію до навчання.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 10–20 хв., з яких: 1–5 хв. відводиться для формулювання індивідуальної думки або ж спогадів; 3–5 хв. відводиться для обговорення в парах;
по 1–2 хв. – для презентації ідей від кожної пари.
Ресурси. Письмове приладдя для кожного учня.
Алгоритм застосування.
1. Вчитель ділить учнів на пари.
2. Він оголошує тему/питання та просить учнів подумати індивідуально
та записати на аркуші ідеї, які виникли у зв’язку з оголошеною темою,
сформулювати думку або записати досвід.
3. Після закінчення встановленого часу партнери презентують одне одному тексти.
4. Партнери обговорюють свої ідеї, порівнюють їх та вирішують, що
можна презентувати всьому класу.
5. Вчитель надає слово кожній парі по черзі або, залежно від ресурсів
часу, пропонує заслухати 2–3 виступи.
Умова.
Індивідуальна робота (спогади, роздуми, формулювання думок) є обов’язковою.
Варіанти.
– За умови, якщо кількість учнів дуже велика, презентація ідей парами
може відбуватися в групах, які формуються з двох-чотирьох пар. Подальша
презентація робиться від імені групи.
– Якщо учні працюють з різною швидкістю, пари можуть бути сформовані після того, як закінчено етап індивідуальної роботи: учні, які закінчили
перші, формують пари та отримують більше часу для спільного обговорення. В цьому випадку час індивідуальної роботи може збільшуватись.

МЕТОД «ДИЛЕМА ХЕЛЬГИ»

Цілі використання. Дилеми стосуються питань моралі, й учасникам необхідно визначити, правильно чи ні діють герої. Наприклад, після перегляду фільму або рольових ігор виникає моральна дилема перед учасником:
що повинен зробити головний персонаж. Що б він не зробив, йому завжди
є виправдання.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 20–60 хв.
Ресурси. Не вимагає спеціальних ресурсів.
Алгоритм використання.
1. Підготувати перелік загальних рекомендацій щодо формулювання
дилеми для обговорення. Правильно сформульована дилема повинна
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відповідати таким трьом характеристикам. У ній має описуватися реальна
ситуація, повинні бути поставлені кілька запитань і під час обговорення цієї
дилеми учасники повинні висловлювати різні точки зору. Приклад такої ситуації: «Хельга і Рашель виросли разом, незважаючи на те що сім’я Хельги
сповідувала християнство, а сім’я Рашель – іудейство. Вони були хорошими
подругами. Довгі роки цієї різниці в Німеччині не надавали великого значення, але після приходу до влади Гітлера ситуація змінилася. Гітлер наказав євреям носити нарукавні пов’язки з шестикутною зіркою Давида. Він
закликав своїх послідовників громити будинки євреїв і бити їх на вулицях.
Потім їх почали заарештовувати і висилати з країни. По місту ходили чутки,
що багатьох євреїв вбили. Приховування євреїв, за якими полювало гестапо,
за законами фашистської Німеччини було серйозним злочином. Якось уночі
Хельга почула стук у двері. Відчинивши двері, вона побачила Рашель, закутану в темне пальто. Рашель поверталася від гостей. Підходячи до свого будинку, вона побачила там гестапівців. Вони вже забрали її батьків і братів.
Розуміючи, що і її заберуть, Рашель побігла до будинку друзів. Що ж робити Хельзі? Якщо вона не впустить Рашель, гестапівці, швидше за все, її
схоплять. Хельга знала, що більшість затриманих євреїв загинуло, і вона не
хотіла, щоб те ж саме сталося з її подругою. Сховавши її, Хельга порушила б
закон, піддала ризику себе і свою сім’ю. У їхньому будинку була маленька
кімната на третьому поверсі, де Рашель була б у безпеці».
2. Роздати учасникам письмовий опис, наприклад, наведеної дилеми
Хельги. Треба переконатися в тому, що діти розуміють терміни і можуть чітко викласти зміст запропонованої дилеми.
3. Поставити питання: чи повинна Хельга заховати Рашель? Або в іншому формулюванні: чи має право дівчинка-християнка, яка живе в нацистській Німеччині, порушувати закон і піддавати свою сім’ю смертельному
ризику, ховаючи свою подругу-єврейку від гестапо? Визначте будь-яким
способом (наприклад, підняттям рук), що думає група про те, як Хельга повинна вчинити у цій ситуації.
4. Провести обговорення. Учасники висловлюють різні точки зору щодо
вчинку головного персонажа. Відмінності в поглядах на те, як повинен діяти головний герой і чому, викликають палкі суперечки на тему моралі. Але
іноді вони однозначні у своїй думці.
5. Вчитель пропонує також альтернативні дилеми, якщо первинна дилема викликала однозначне ставлення. У них ті ж ситуації, ті ж дійові особи,
моральні проблеми, і викладені вони так, щоб викликати протилежне ставлення учасників до того, як повинна діяти головна особа. Наприклад, якщо
вся група вважає, що Хельга повинна заховати Рашель, то можна запропонувати групі одну з наведених нижче дилем: 1) Зробіть припущення, що до
цього Хельга лише раз зустрічалася з Рашель і погано її знає. Як вона повинна була діяти в такому випадку? 2) Зробіть припущення, що батьки
Хельги чули, що відбувається у дверях, і заборонили їй впускати Рашель у
будинок. Якщо вся група вважає, що Хельга не повинна ховати Рашель, то
можна запропонувати групі одну з наведених нижче дилем: 1) Зробіть припущення, що хтось із друзів Хельги вже ховає євреїв від гестапо. Як вона повинна була вчинити тоді? 2) Зробіть припущення, що Хельга побачила
гестапівців, які наближаються, і зрозуміла: якщо вона не впустить Рашель,
вони негайно її вб’ють. Як вона повинна була вчинити в такому випадку?
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6. Коли думки в групі розділяться, проведіть дискусію. Після того як частина учасників висловила свої думки щодо дій Хельги, запропонуйте групі
проаналізувати їхні докази.
7. Для успішного проведення дискусії іноді необхідно запропонувати
учасникам питання, які допоможуть глибше зрозуміти суть проблеми. Перелік можливих допоміжних питань щодо обговорюваної проблеми:
– Що є головним з усього того, що об’єднує друзів?
– Чи має право людина ризикнути своїми рідними заради своїх друзів?
– Чи має право людина ризикнути собою заради ближнього?
– З точки зору Рашель, як повинна була діяти Хельга?
– З точки зору батьків Хельги, як вона повинна діяти?
8. Завершіть обговорення, подякуйте учасникам.

«Знаю / хочу дізнатися / дізнався» (з/х/д)

Цілі використання. Методика передбачає управління процесом проникнення в зміст і сенс тексту. Активність розуміння підтримується за рахунок
того, що спочатку виявляється все відоме з теми, порушуються питання
щодо тому, що невідомо в ній, а потім при читанні аналізується цінність інформації для читача, знаходяться відповіді на питання, зазначаються нові
питання та фіксуються ті, що знову виникають.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–20 хв.
Ресурси. Роздатковий матеріал, ручки чи олівці.
Алгоритм використання.
Особливість цієї методики полягає в тому, що в ній передбачається робота над питаннями різного рівня. Ефективно ця методика використовується
за допомогою таблиці, в основі якої лежить природна для людини схема
пізнання. Зазвичай ми маємо початкові відомості з теми, представленої в
уривку тексту чи документі або в медіатексті. Первинні питання ставляться
відповідно до наявного досвіду. Ці питання можуть і не мати безпосереднього стосунку до матеріалу, з яким належить познайомитися. Питання, які
виникають при читанні або після нього, пов’язані безпосередньо з новою
інформацією, а також із суперечностями між відомим і тим новим, про яке
дізнався читач.
1.
2.

Що знаємо?

Що хочемо дізнатися?

Що дізналися?

ІНСЕРТ

(інтерактивна система позначок для ефективного читання і мислення)
Цілі використання. Методика формує вміння самостійно і глибоко осмислювати інформацію, ретельно її опрацьовувати, пильно вдивлятися в деталі.
Доцільніше звертатися до такого методу, якщо ми маємо справу з інформацією, що відзначається насиченістю, неоднозначністю викладених фактів. Зазвичай така інформація є ключовою в темі, що вивчається чи обговорюється.
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На прикладі цієї методики пояснюється і розкривається базова модель
навчання в руслі розвитку критичного мислення. Саме під час освоєння
методики ІНСЕРТ починають ламатися стереотипи традиційного процесу
навчання.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–20 хв.
Ресурси. Роздатковий матеріал, ручки чи олівці.
Алгоритм застосування.
Метод передбачає роботу із системою позначок для ефективного читання текстів. Традиційно уважне читання тексту йде за схемою «знаю – не
знаю». У читача рідко виникає критичне ставлення до інформації, прагнення глибше, точніше зрозуміти її, більше дізнатися. Зазвичай при першому
прочитанні тексту на полях з’являються тільки два значки: «V» і «+». Маркування, що відображене в символах, дозволяє зафіксувати відповідну розумову операцію. У цьому велика роль значків «-», «?». Модератору слід
підштовхнути читача до пошуку місць, що викликали сумнів, а також інформації, що викликає питання.

КАРУСЕЛЬ

Цілі використання. Головне завдання методу – створити умови для інтенсивного спілкування учнів з великою кількістю партнерів. Застосовується
для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежними позиціями; для інтенсивної перевірки обсягу та глибини наявних знань
(наприклад, понять, ідей); для розвитку вмінь аргументувати власну позицію, для подолання бар’єрів у спілкуванні.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 10–15 хв.
Ресурси. Список завдань або проблем/ситуацій для обговорення. Наприклад: «Як ти пропонуєш вирішити завдання Х?», «Чому вільний ринок
кращий за плановий?»
Алгоритм застосування.
1. Вчитель пропонує учням розставити стільці у два кола. Учні, які сидять
у внутрішньому колі, повинні розташуватися спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожен сидить напроти свого партнера.
2. Вчитель пояснює учням, що спілкування буде відбуватись у парах
впродовж обмеженого часу, після закінчення якого будуть утворені нові
пари. Зазначте, яку роль повинні виконувати учні. Наприклад, «Всі, хто
розташовується у зовнішньому колі, повинні навести аргументи на користь…, а всі, хто перебуває у внутрішньому колі, повинні спробувати
спростувати ці ідеї».
3. Після сигналу вчителя (плескання долонями, команда «Почали» та
т. ін.) учні в парах починають спілкування. Як правило, на спілкування в
парі відводиться не більше 2 хвилин на партнера.
4. Після сигналу вчителя (плескання долонями, команда «Стоп! Пересіли») усі учасники зовнішнього кола пересуваються на один стілець праворуч
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та опиняються перед новим партнером. Дискусія продовжується, проте
учні намагаються підібрати нові контраргументи.
5. Пересування учнів продовжується протягом відведеного часу або до
тих пір, поки кожен не пройде все коло (або мінімум чотирьох партнерів),
виконуючи зазначене завдання.
Умови.
– Необхідний вільний простір для спілкування в колі.
– Число учнів у зовнішньому та внутрішньому колах повинно бути однаковим, щоб можна було утворити пари для спілкування. У випадку, якщо
число учнів у класі непарне, вчитель також стає в коло.
Варіанти.
– Можна обійтись без стільців: учні стають обличчям одне до одного у
два кола.
– Вчитель утворює дві або три «каруселі», спілкування та пересування
відбуваються одночасно у всіх за сигналом вчителя (або можна пересідати
з парти до парти, що вже мало схоже на «каруселі», швидше це «відвідування гостей»).
– З кожним переходом вчитель може давати команду учням змінювати
ролі: наприклад, спочатку учні, які утворюють зовнішнє коло, повинні були
довести, що найкращий спосіб проведення дозвілля – це заняття спортом,
а під час переходу ця роль повинна перейти до учнів, які стоять у внутрішньому колі.
– Вчитель може попросити учнів записувати на папері аргументи/ідеї,
які обговорюються.

МІНІ-ЛЕКЦІЯ

Цілі використання. Донести інформацію, сформувати однорідний простір знання, спонукати учнів до критичного мислення. Є формою подачі слухачам необхідного теоретичного матеріалу, системи понять і принципів.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 10–15 хв.
Алгоритм застосування. Правило гарної лекції: один проміжок часу –
одна ідея. Зазвичай хороша міні-лекція будується за трьохтактною схемою:
1. Спочатку ви повідомляєте, про що будете говорити в лекції.
2. Потім ви доносите лекцію.
3. Завершуючи, ви повторюєте те, про що говорили в лекції.
Таким чином, головні принципи та ідеї лекції повторюються як мінімум
3 рази.
Методи «освіження» лекції:
1. Провокативні пропозиції, наприклад: «Є 4 принципи композиції роману, при недотриманні яких автору краще відрубати руки».
2. Побудова лекції як системи відповідей на питання.
3. Розіграші лекційного матеріалу в особах, передбачуваних тематикою
героїв (якщо тематика лекції допускає).
Умова. Може використовуватися на початку навчальної програми, щоб
допомогти організувати в групі робочий клімат, знизити початкову тривожність учасників, у кінці сесії – щоб актуалізувати знання учасників.
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МЕТОД КЕЙСА

Цілі використання. Завдання проаналізувати рішення і результат ситуації – чи була вона успішною, чи можна запропонувати більш вдалі ситуації,
які помилки або переваги відзначають рішення цієї ситуації.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–10 хв.
Алгоритм застосування. Являє собою, як правило, повний, докладний і
завершений опис будь-якої реальної ситуації – від початку до логічного завершення, яка – пропонується учасникам для обговорення та аналізу.
Умова. На відміну від симуляції і рольової гри, учасники не беруть на
себе ролі учасників, на відміну від проблемної ситуації – не вирішують ситуації, оскільки, як правило, кейс є вирішеною ситуацією.

МЕТОД ТАБИ

Хільда Таба в 1969 р. на основі своїх досліджень розробила ряд рекомендацій, які можуть бути застосовані під час роботи з громадянського виховання на різних заняттях. За допомогою цих рекомендацій були розроблені дві основні методики. У цих методиках представлені питання, які треба
ставити учасникам заняття у чітко запропонованій послідовності.
Перша методика Таби
Цілі використання. Визначити, що учасники знають із теми, яку необхідно розглянути; оцінити знання, які вони здобули в результаті вивчення
теми; залучити до обговорення теми всіх учасників.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 15–40 хв.
Алгоритм застосування.
Модератор/вчитель ставить питання у певній послідовності, вислуховує
відповіді і, не оцінюючи їх, записує на дошці/ватмані. Учасники також не
повинні оцінювати відповіді інших. Роздуми учасників записуються максимально дослівно. Якщо учасник багатослівний, його можна попросити дати
короткий підсумок свого виступу. Модератор/вчитель повинен також записати обґрунтування учасників, чому саме так вони ділять факти на групи.
У цій методиці використовуються такі види питань у нижчеподаній послідовності:
1. Питання, які відкривають обговорення теми. Приклади питань: Які
роздуми викликає у вас слово «свобода»? Про що ви думає, коли чуєте
слово «дискримінація»? Мета питань: запропоновані питання дають можливість всім учасникам брати участь в обговоренні на рівних умовах.
2. Питання, які дозволяють провести узагальнення. Приклади питань:
Подивіться на перелік фактів. Чи можна їх об’єднати і за якими ознаками?
Мета питань: спрямовують учасників на впорядкування інформації з теми,
виходячи з побачених ними загальних і різних ознак, а також обґрунтування прийнятої класифікації.
3. Питання, які дозволяють дати визначення фактам, що досліджуються.
Приклади питань: Розгляньте першу групу фактів. Могли б ви дати їй назву
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з одного-двох слів? Мета питань: учасникам необхідно зробити узагальнення матеріалів з теми і більш глибоко вивчити факти.
4. Додаткові питання, які конкретизують. Наприклад: Що ви маєте на
увазі, кажучи, що учасник подій був одягнений дивно?
5. Додаткові питання, які впливають на хід обговорення. Наприклад: Ви пам’ятаєте, яку проблему ми розглядаємо чи мені варто повторити питання?
6. Додаткові питання, які підводять підсумок обговорення. Наприклад:
Що саме ми можемо сказати як підсумок нашої дискусії? Ви могли б сказати це одним реченням?
Друга методика Таби
Цілі використання. Навчити учасників узагальнювати й інтерпретувати
факти, робити висновки на їхній основі.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 15–40 хв.
Алгоритм застосування.
Модератор/вчитель, ставить питання у певній послідовності, вислуховує
відповіді і не оцінюючи їх, записує на дошці/ватмані. Учасники також не
повинні оцінювати відповіді інших. Роздуми учасників записуються максимально повно.
У цій методиці використовуються такі види питань у нижчеподаній послідовності:
1. Питання, які відкривають обговорення теми. Приклади питань: Що ви
дізналися після перегляду фільму? Чи було для вас щось нове у фільмі?
Мета питань: збір інформації з таких питань дає можливість всім учасникам
взяти на рівних умовах участь в обговоренні.
2. Питання, які дозволяють порівнювати факти. Приклади: Які відмінності ви побачили між цими двома країнами? Чи відрізняються думки двох головних героїв з цієї проблеми? Мета питання: спонукає учасників порівнювати відомі їм факти.
3. Питання, які дозволяють підвести підсумок обговорення. Приклади:
Які висновки ми можемо зробити з нашого обговорення? Що ми можемо
сказати про причини ксенофобії, після нашого обговорення? Мета питання:
від учасників вимагається підведення підсумків обговорення, узагальнення.
4. Додаткові питання для перевірки повноти охоплення теми. Наприклад: Чи не пропустили ми чогось ще, що має значення?
5. Додаткові питання, які звертають увагу на факти. Наприклад: Як саме
вони були одягнені? Скількох людей безпосередньо торкнулася ця подія?
6. Інші додаткові питання. Наприклад: Що з побаченого у фільмі дало
вам підстави так подумати? Чому ви вважаєте саме так?

МОЗКОВИЙ ШТУРМ (БРЕЙНСТОРМІНГ)

Термін походить від англійських слів brain – «мозок» та storm – «буря»: у
вільному перекладі brainstorming – «мозкова атака», «мозковий штурм».
Цілі використання. Вільне висування та акумулювання ідей, які пізніше
можуть бути використані для отримання нових знань, вирішення проблем,
висування аргументів, дискусії та ін.
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Кількість учнів. Звичайний клас, поділений на групи з 4–12 чоловік; рекомендується створити дві або більше команди, які будуть висувати ідеї
одночасно, незалежно одна від одної, а після цього складуть загальний
список.
Час. Планується від 10 до 45 хв.: залежить від ступеня складності проблеми та глибини її дослідження. Близько 50% часу відведено для етапу
висування ідей, інша частина – для їхнього аналізу та систематизації.
Ресурси. Інструменти для запису ідей: дошка та крейда, папір та маркери та ін.
Алгоритм застосування. Техніка передбачає наявність керівника (інструктора, фасилітатора, модератора, аніматора) та секретаря. Керівник повинен
стежити за дотриманням правил та заохочувати всіх учасників до висування
ідей. Секретар зобов’язаний записувати всі ідеї в тому вигляді, в якому їх
було висунуто. У великій групі може бути призначено два секретарі.
Етап І (5–15 хв.).
1. Ведучий (вчитель або хто-небудь інший) нагадує основні правила:
Пропонуйте якомога більше ідей! Приймаються будь-які ідеї. Критика ідей
заборонена!
2. Ведучий називає проблему (тему) та просить всіх учнів висувати ідеї
для її вирішення.
3. Помічники з числа учнів записують (коротко, але не змінюючи суті) всі
висловлені ідеї, не пропускаючи жодної.
4. Ідеї записуються без зазначення імен авторів.
5. Ведучий припиняє усілякі блокувальні висловлювання на кшталт «Це
не стосується справи» або «Цю ідею неможливо реалізувати»).
6. Керівник заохочує висування нових ідей, пропонуючи розвивати вже
висловлені, комбінуючи їх та змінюючи.
7. Він турбується про підтримку робочої атмосфери в групі та виводить її
з глухого кута, пропонуючи свої ідеї, дає можливість висловитись більш
стриманим, надає час для індивідуальних розмірковувань, заохочує висловлювання різнопланових ідей тощо.
Етап ІІ – аналіз отриманих ідей.
1. Ведучий пропонує прочитати всі ідеї та викреслити ті, які повторюються.
2. Схожі ідеї можна сформулювати по-іншому та об’єднати.
3. Ведучий пропонує згрупувати висунуті ідеї відповідно до різних критеріїв.
4. Ідеї аналізуються та оцінуються з точки зору їхньої корисності для вирішення поставленого завдання.
Умови.
– Всі учасники повинні бути знайомі з правилами «мозкового штурму»:
їх можна записати на великому аркуші паперу та вивішувати під час застосування методу на уроці або виховній годині.
– Обов’язкове дотримання правил.
– Розташування учнів у класі має дозволити їм бачити одне одного та записані ідеї (найкраща форма – коло).
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Методичні рекомендації для педагогів... Оціночна лінія

43

– рекомендується записувати ідеї кольоровим маркером великими друкованими літерами, щоб всі учні могли бачити та прочитати написане.
Варіанти.
– «Мозковий штурм» можна проводити в парах, при цьому немає необхідності в ролі ведучого та помічника.
– Якщо метод застосовується для вирішення складної проблеми, тоді
етап висування ідей може бути досить тривалим. У цьому випадку він поділяється на декілька маленьких етапів, які тривають не більше 15 хвилин з
перервами в декілька хвилин між ними.
– На різних етапах можна змінювати ведучого та помічника (наприклад,
той, хто пише ідеї, та той, хто збирає, можуть помінятись ролями).
Приклади використання.
«Мозковий штурм» застосовується під час обговорення різних проблем,
вирішення яких неоднозначне та передбачає висловлювання різних міркувань, зокрема:
– обговорення вільних тем з метою розвитку мовлення: «Яким має бути
сучасний учень», «Що обов’язково має бути в класі, де ти будеш навчатись?»
– Встановлення причин будь-якої події чи явища: «Чим викликано виникнення літературної течії декадансу?»
– Пошук найбільш оптимального варіанта вирішення завдання: «Які реформи має запровадити уряд для подолання кризи?»
– Розробка проекту дослідження: «Хто може бути зацікавленим у виробництві та продажу тютюнових виробів?»

ОЦІНОЧНА ЛІНІЯ

Цілі використання. Цей метод застосовується в тих випадках, коли необхідно, щоб кожен учень прийняв рішення щодо свого ставлення до певної
теми або проблеми. При цьому він дозволяє виявити не лише полярні судження, а й певні нюанси.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 10–15 хв.
Ресурси. Простір, у якому можуть пересуватись учні (наприклад, від
задньої стіни класу до передньої в проході між партами).
Алгоритм застосування.
1. Вчитель оголошує проблему, називає протилежні погляди, які могли б
вирішити цю ситуацію, та просить учнів визначити власну позицію.
2. Учні визначають власну позицію, можливо, висловлюють письмово
своє ставлення (приблизно 2 хв.).
3. Вчитель визначає місце для утворення оціночної лінії, зазначає екстремальні пункти.
4. Після цього кожен учень знаходить своє місце на лінії, порівнюючи
своє рішення з екстремальними.
5. Вчитель пропонує учням обговорити одне з одним свої рішення, для
того щоб визначити своє місце на лінії. Учні мають право змінити свою позицію після уточнення.
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6. Для того щоб учні з протилежними поглядами могли обговорити свої
оцінки, вчитель пропонує «скласти лінію навпіл», й таким чином учні з протилежними поглядами стають обличчям одне до одного, втягуючись у дискусію зі своїми візаві.
Умови. Тема, запропонована для дискусії, повинна бути актуальною та
цікавою учням. Кожен учасник повинен прийняти рішення щодо свого місця на лінії самостійно. Вчитель має заохочувати виявлення нюансів у міркуваннях: не допускайте, щоб учні обмежували власний вибір за трьома
позиціями: за, проти, центр. Кожен учень повинен бути здатним пояснити/аргументувати свою позицію.
Варіанти.
Якщо приміщення не дозволяє утворити живу лінію, учні можуть визначити свою позицію на лінії, що накреслена на дошці. Для полегшення прийняття рішення щодо свого місця на оціночній лінії вчитель може підготувати аркуші за поданим нижче зразком:
Абсолютно згоден / Не знаю / Не згоден / Абсолютно не згоден / У більшості випадків не впевнений / У більшості випадків не згоден.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Цілі використання. Засіб підтримати увагу учасників навчального процесу, стимулює їхню залученість, мотивацію, увагу, творче мислення, знімає
відчуття диктату викладача, дозволяє також актуалізувати наявні знання
аудиторії, зробити їхній обмін, доповнення, реактуалізацію під нові цілі.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. Питання і відповіді можна використовувати на кожній стадії процесу навчання.
Алгоритм застосування.
На стадії презентації матеріалу:
1. Що приходить вам у голову, коли ви чуєте...?
2. Чи могли б ви розповісти більше про це?
3. Що б ви запропонували?
4. Чи могли б ви розповісти більш докладно?
5. Чи могли б ви це сказати іншими словами?
6. Що вас найбільше здивувало в усьому цьому, викликало сумніви?
7. Нагадує вам це що-небудь відоме?
8. Хто мав би схожі реакції на це?
9. Хто зреагував би на цю інформації по-іншому?
10. Що ще?
На стадії роботи над матеріалом:
1. Що це означає для вас?
2. В якому випадку це стає важливим?
3. Наскільки це добре/погано?
4. Що ви відчуваєте з приводу почутого, що відбувається?
5. Скільки людей ще думають і відчувають так само?
6. Чи допомагає це щось пояснити?
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7. Наскільки вам подобається / не подобається в порівнянні з тим, що ви
чули раніше?
8. Що ви дізналися нового, корисного про себе, інших?
На стадії практики:
1. Як би ви застосували це на практиці?
2. Де б це було корисно для вас?
3. Як ви зможете це застосувати і повторити, повернувшись додому?
4. Що може стати проблемою в застосуванні отриманої практики і знання?
5. Як ми могли б їх подолати?

РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ

Цілі використання. Робота в малих групах дозволяє учням набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпраці.
Кількість учнів. Звичайний клас, діти об’єднані в групи по 3–7 осіб, залежно від виду роботи та кількості дітей у класі.
Час. Питання і відповіді можна використовувати на кожній стадії процесу навчання.
Алгоритм застосування.
Після того як діти об’єдналися у малі групи, педагог або ведучий вправи
дає завдання і групи за короткий час (3–5 хв.) повинні виконати це завдання та оголосити результати своєї роботи. Для успішного виконання завдання бажано, щоби діти були ознайомлені з рекомендаціями, які допоможуть
їм організувати свою роботу.
1. Швидко розподіліть ролі в групі: керівник групи – «спікер» (обов’язки:
зачитує завдання групи, організовує порядок виконання, пропонує учасникам групи висловитись по черзі, заохочує групу до роботи, підводить підсумки роботи, за згодою групи визначає доповідача); «секретар» (веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи, як член групи має
бути готовим висловити думку групи при підведенні підсумків або допомогти доповідачеві); спостерігач – «тайм-кіпер» (стежить за часом, заохочує групу до роботи); доповідач (чітко висловлює і формулює думку, доповідає про результати роботи групи).
2. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.
3. Дотримуйтесь одного з правил активного слухання, головне – не перебивайте одне одного.
4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.
5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.
6. Намагайтеся в групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у
групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

«РУЧКА НА СЕРЕДИНІ СТОЛУ»

Цілі використання. Ця методика є однією з форм обговорення будь-якої
проблеми. Вона дозволяє організувати послідовну і продуктивну розмову з
конкретного питання, дає можливість висловитися кожному з учасників бесіди і сприяє толерантній презентації ідей.
Кількість учнів. Від 3 до 25.
Час. 5–35 хв.
Алгоритм застосування.
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Учасники по черзі обговорюють проблему за «круглим столом». Кожен з
виступаючих фіксує свою участь, кладучи ручку (олівець) на середину столу. Ніхто не може висловлювати будь-які інші ідеї до тих пір, поки ручки
всіх учасників не будуть лежати на середині столу (тобто всі вони повинні
висловити свою думку). Всі члени групи рівні у своїх правах зробити внесок
в обговорення, ніхто не може домінувати. Модератор може вибрати будьяку ручку і запитати у будь-якого учасника «круглого столу», який «внесок»
він представляє. Підсумком роботи за цією схемою має стати обговорення
вислуханих точок зору і їхнє підсумовування.

Сінквейн (сенкан)

Цілі використання. Сінквейн – мала форма листа, що сприяє резюмуванню підсумків роботи над інформацією, або лаконічний вислів своєї
думки з того чи іншого питання. Жорстка схема цієї письмової форми стимулює до ретельного відбору лексичних засобів і точної передачі сенсу.
Цей потенціал сінквейна дає можливість використовувати його на будьякому занятті.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–35 хв.
Алгоритм роботи.
Модератору треба розкрити потенціал сінквейна як форми запису при
першій презентації в аудиторії. Не можна обмежуватися простим введенням схеми сінквейна і потім пропонувати самостійно створювати його на
будь-яку тему. Набагато важливіше показати, як йде процес відбору кожного слова. Для цього можна спочатку колективно написати один сінквейн,
при цьому на кожному кроці обговорюючи, яке слово найбільш вдало передає тему. Найкраще зробити це під час роздумів при роботі над текстом. У
цьому випадку буде можливість звертатися до нього і знаходити найбільш
яскраві і точні слова. Запис повинен бути представлений п’ятьма рядками:
– перший рядок – тема, одне слово або словосполучення (зазвичай
іменник);
– другий рядок – визначення теми, два слова (прикметники);
– третя сходинка – дії названої теми, три слова (дієслова);
– четвертий рядок – фраза з чотирьох слів, що виражає ставлення до
теми.
– останній рядок – одне слово, синонім до теми.

МЕТОД «ПРЕС»

Цілі використання. Метод «Прес» використовується у випадках, коли
виникають суперечливі думки з певної проблеми і дитині потрібно зайняти
та аргументувати чітко визначену позицію із суспільної проблеми, що обговорюється. Метод дасть можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій
формі.
Кількість учнів. Весь клас.
Час. 5–15 хв.
Алгоритм застосування. Метод «Прес» має таку структуру:
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1. Позиція. Висловіть свою думку, проясніть, у чому полягає ваша точка
зору. Наприклад, «Я вважаю, що...».
2. Обґрунтування. Наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому
ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції. Наприклад, «...тому, що...».
3. Приклад. Наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію: «...наприклад...».
4. Висновки. Узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто це є заклик прийняти вашу позицію. Наприклад,
«Отже (тому), я вважаю...».

Світове кафе

Цілі використання. «Світове кафе» (The World Café) – це дуже простий
процес взаємодії, спрямований на широкий обмін думками, ідеями й досвідом для:
– обміну знаннями, досвідом (реальними історіями), думками та акумулювання інформації;
– дослідження учасниками питань, що мають важливе значення;
– знаходження шляхів вирішення проблеми;
– створення можливостей виявлення нових оригінальних ідей;
– стимулювання осмисленої взаємодії між доповідачами й аудиторією;
– стимулювання активності учасників;
Кількість учнів. Оптимально – 12–16 осіб, можливо, весь клас.
Час. 30–60 хв.
Алгоритм застосування.
До початку сесії:
Визначте мету: для чого організується «кафе», які параметри важливі
для досягнення цілей «кафе». Ставте відкриті запитання (передбачається
розгорнута відповідь, а не лише «так/ні»); гарне запитання дає шанс виявити нові ідеї й можливості.
Під час сесії:
Поясніть мету й технологію «світового кафе». Попросіть 4–6 осіб сісти
навколо кавового столика й створіть невимушену дружню атмосферу (макс.
5 хв.). За кожним столиком сидить фасилітатор, що пропонує питання, кейс
або проблему, пов’язану із загальною темою, що обговорюється. Одночасно інші учасники за сусідніми столиками також займаються дослідженням
або того ж самого питання, або інших дотичних до теми питань. Учасники
й «господар» столика обговорюють питання й записують усі основні ідеї
безпосередньо на столі, покритому аркушем паперу. У цілому цей процес
більшою мірою схожий на робочу сесію, а не на презентацію. Після першого раунду обговорення (15 хв.) «господар» залишається за своїм столом, а
учасники («посланці ідей») переходять до іншого стола. Господар цього
стола коротко інформує їх про ідеї, запропоновані в ході попереднього
раунду обговорень. Відновлена бесіда збагачується ідеями, темами й питаннями, порушеними в ході попередніх обговорень з іншими учасниками.
Цей процес повторюється кілька разів – зазвичай три раунди, тому ідеї та
погляди починають поєднуватися, а колективні знання – зростати.
Підбиття підсумків:
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Важливим є узагальнення підсумків бесіди з усією групою (5–15 хв.). Результатом є «перехресне запилення» (перенесення) ідей і думок.
Рекомендації.
– Іноді нове запитання, що дає можливість глибше досліджувати проблему, ставлять у ході останнього раунду обговорень.
– Можна дати цьому методу й більш доречну для певної ситуації назву,
наприклад: кафе знань, стратегічне кафе, кафе відкриттів тощо.
– Періодично нагадуйте учасникам, щоб вони записували й схематично
представляли основні ідеї.

РОЛЬОВА ГРА

Цілі використання. Метод відпрацювання отриманих знань.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 30–40 хв.
Алгоритм застосування.
Структура симуляції:
1. Ролі учасників розписані якомога детальніше згідно із ситуацією.
2. Сюжет – детально описана проблемна ситуація з усіма можливими
контекстами.
3. Проблемна ситуація, яка запускає дії учасників.
4. Всі можливі атрибути, що необхідні учасникам (наприклад, документи, папір, ігрові або реальні гроші тощо).
Умова. Рольова гра відрізняється від симуляції тим, що ситуації гри
може бути геть віддалена від реального життя. Від методу кейсів її відрізняє залученість учасників у процес гри як героїв ситуації.

СИМУЛЯЦІЯ

Цілі використання. Це максимальне наближення учасників навчання до
реального життя. Симуляції дозволяють у безпечній формі вивчити всі стадії, особливості, труднощі будь-якого процесу, помітити та обговорити його
особливості.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–10 хв.
Алгоритм застосування.
Структура симуляції:
1. Ролі учасників розписані якомога детальніше згідно із ситуацією.
2. Сюжет – детально описана проблемна ситуація з усіма можливими
контекстами.
3. Проблемна ситуація, яка запускає дії учасників.
4. Всі можливі атрибути, що необхідні учасникам (наприклад, документи, папір, ігрові або реальні гроші тощо).
Умова. Як правило, симуляції досить довгий за часом метод, а іноді і дорогий, якщо треба придбати певну кількість атрибутів чи роздаткового матеріалу. Але в будь-якому випадку він набагато дешевший, ніж часом дуже
гіркі уроки реального життя. Симуляцію розробляє тренер з урахуванням
реальних особливостей діяльності його учнів, іноді залучаючи експертів.
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«ЕСЕ, ЩО АРГУМЕНТУЄ»

Цілі використання. Це один із прийомів, що виробляє навички аргументації. Есе як жанр письмової роботи може бути логічним завершенням обговорення дискусійних питань. У цьому випадку з’являється попередня можливість апробувати свої аргументи: уточнити, розгорнути, навести нові.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 5–35 хв.
Алгоритм роботи.
Уміння аргументувати базується на формально-логічних законах. Ця
письмова робота передбачає таку структуру:
1. Вступ: вступні твердження (нестандартні, незвичайні питання, цікаві
цитати, статистика, висловлювання тощо), які використовуються для привернення уваги учня та сприяють виникненню зацікавленості в подальшому читанні.
2. Основна частина: 1) основне твердження (тезово): а) теза, яку ви будете аргументувати, сформульована в одному реченні; б) пояснення тези
(2–3 речення). 2) Аргументи (два): а) заява (тобто власне твердження);
б) підтримка основної тези (факти, приклади, судження та ін.); в) підстава
(для посилення аргументу використовується припущення або підґрунтя, на
якому засновано заяву); підстава більш фундаментальна, ніж заява, вона
стосується абстрактних питань методології, ідеології, філософії. 3) Контраргумент (один) (передбачуване заперечення з іншої точки зору підсилює
аргументацію, оскільки більше буде довіри до аргументів, тому що не замовчуються протилежні думки): а) припущення протилежної сторони;
б) виявлення слабкого місця або проблеми в доказі протилежної думки;
в) можлива пропозиція компромісного рішення, яка задовольнить і протилежну сторону.
3. Висновок: синтез аргументів, повторне формулювання тези, заключне
твердження (питання або висловлювання для роздумів; нагадування вступних тверджень; постановка оригінальних питань, які дозволять по-іншому
поглянути на проблему).

«Я СПОСТЕРІГАЮ»

Цілі використання. Навчання – це процес, який вимагає постійної наявності зворотного зв’язку. На жаль, отримати якісний зворотний зв’язок
вдається рідко. Цей метод застосовується для розвитку навичок спостереження як за діями своїх товаришів, так і за власними, створюючи таким чином умови для рефлексивного розмірковування над процесом власного
розвитку.
Кількість учнів. Звичайний клас.
Час. 10–15 хв.
Ресурси. Листки спостережень, підготовлені заздалегідь.
Алгоритм застосування.
1. Вчитель оголошує завдання, в якому представляє листок спостережень.
2. Вчитель розподіляє учнів на робочі групи (3–5 учнів) та розподіляє ролі.
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3. Учні виконують завдання, спостерігачі роблять позначки в листках
спостережень.
4. Після виконання завдання спостерігачі розповідають своїм товаришам про результати спостережень, спираючись на позначки та нариси в
листку спостережень.
5. Учні змінюють ролі: роль спостерігача беруть на себе інші члени
групи.
Умови. Листок спостережень повинен містити в собі від трьох до семи
ознак, які легко спостерігати. Ознаки мають бути сформульовані якомога
чіткіше. Наприклад, замість однієї ознаки «доброзичливо спілкуватись»
краще запропонувати три: «усміхається», «звертається на ім’я», «дивиться
в очі співрозмовнику».
Варіант. Вчитель може організувати рефлексивну дискусію з усім класом, яка ґрунтуватиметься на даних з листків спостережень.
Джерела та література:
1. Ажурна пилка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/17ajurna_pulka.html
2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний
посібник. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
3. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського
суспільства/ За загальною редакцією Смірнова О. К. Автори-упорядники:
Араджионі М. А., Брунова-Калісецька І. В., Гусєв А. І., Тищенко Ю. А. – Київ :
Видавництво ЧП «Золоті ворота». – 2015. – 207 с.
4. Галяпина В. Н., Лысенко С. А., Молодикова И. Н. 35 классных часов:
Пособие для классных руководителей 6–8 классов / Ставропольский государственный университет. – Ставрополь, 2012. – 186 с.
5. «Культура добросусідства»: Програми інтегрованого курсу і методичені рекомендації… / за ред. М. А. Араджионі. – Сімферополь : АнтиквА,
2007. – 212 с.
6. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза // Адукатар. – Минск, 2006. – № 2(8). – С. 24–27.
7. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – К. : НМЦВО,
2000. – Вип. 25. – 212 с.
8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. – К. : А.С.К., 2003.
9. Потапова В., Скрипник О. Как организовать дискуссию по фильму?
(методические рекомендации). – К. : ФОП Рябоконь, 2013. – 98 с.
10. Софій Н. З., Кузьменко В. У. Про сто і один метод активного навчання. – К. : Крок за кроком, 2004. – 128 с.
11. Учусь быть: Гид для школьных психологов, классных руководителей,
учителей / сост. Белдига К., Дандара О. и др. – Кишинэу : PRO DIDACTICA,
2006. – 244 c.
12. Інтерактивні методи навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/sajtevtusinoie/na-dopomogu-vcitelu-istoriie/
metodika/interaktivni-metodi-navcanna
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Ми різні – і в цьому наша сила
(до теми № 5, 8, 14, 16, 18, 22)
Мета та завдання:
– сформувати в учнів уявлення про різноманітність людських думок, поглядів, вчинків тощо;
– розвивати критичне мислення;
– виховувати толерантне ставлення до поведінки та вчинків інших людей.
Завдання:
1. Ознайомити учасників заняття з основними принципами роботи в команді. Акцентувати увагу на різноманітності особистісних проявів кожного
з учасників під час групової взаємодії.
2. Допомогти опанувати конкретними прийомами, що сприяють розвитку психологічних якостей толерантної особистості.
3. Формувати в учнів позитивне ставлення до своїх однокласників та готовність приймати інших людей такими, які вони є.
Форми і методи роботи: обговорення, робота у малих групах, робота у
парах, ігри та вправи.
Обладнання: картоплини, роздруковані аркуші з намальованими кільцями на кожну пару учасників, ручки для кожного учня, надруковані на аркушах таблиці, паперові серветки.
1. Організаційний момент.
Вступне слово вчителя. Доброго дня, шановні учні! Напевно, ви дуже
часто чуєте вислів: «Всі люди різні». Іноді він звучить позитивно, іноді – як
виправдання помилок або осуд. Ми живемо в суспільстві людей, де кожна
людина унікальна, не подібна одна до одної. Але нам потрібно жити разом, домовлятися про щось, будувати своє майбутнє. Якими ж якостями ми
маємо володіти, щоб були почуті іншими? Поговоримо про це сьогодні, ви
не проти? Добре. Тоді починаємо.
2. Мотивація виховної діяльності.
Вправа «Картопля»
Учитель: Сьогодні кожен/кожна з вас принесли по одній картоплині та
поклали їх у цей гарний кошик. Дуже дякую вам за це.
А зараз прошу підійти до мене та нехай кожен/кожна з вас візьме з кошика по одній картоплині. Уважно придивіться до неї, з’ясуйте «її особливі
прикмети» та спробуйте «подружитися». На виконання цього завдання я
вам даю 1 хвилину.
За бажанням ви можете представити свого «друга» класові, розповісти
щось цікаве про нього.
Тепер покладіть картоплини знов у кошик. Дякую.
А зараз я перемішаю їх та викладу на стіл. Ваше завдання: спробувати
знайти серед усіх картоплин саме свого «друга».
Запитання для обговорення з учнями:
– Чи вдалося вам знайти свою картоплину?
– Що було вам потрібно для того, аби легко її впізнати?
– Які думки стосовно груп людей у вас викликає ця вправа?
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Учитель. Часто буває так, що ми сприймаємо будь-яку групу, наприклад
етнічну, як ціле і не замислюємося про те, що кожний її представник – це
унікальна і неповторна особистість. Наприклад, нам може здаватися, що
«всі китайці на одне лице», що всі німці педанти, а фіни – мовчазні. Однак
якщо ми ближче познайомимося з конкретною людиною, яка належить до
цієї групи, більше дізнаємось про неї, то її індивідуальність, неповторність
будуть для нас очевидними.
Вправа «Усі ми різні, але маємо багато спільного»
Пояснення та опис вправи. Учасники об’єднуються у пари й отримують
аркуші з двома колами, що перетинаються і мають спільний сектор (додаток 1).
Пропонується кожному заповнити «своє» коло, давши відповіді на запитання «Хто я?» (7–8 записів). Далі пропонується прочитати в парах власні
характеристики та знайти спільні ознаки, вписати їх у спільний сектор. Бажаючі пари учасників зачитують зроблені записи – спочатку відмінності, а
потім – спільне.
Запитання для обговорення з учнями:
– Чого в записах більше – подібного чи відмінностей? Чому?
– У кого ще є розбіжності?
Далі необхідно продемонструвати, що у більшості пар є спільні записи.
– Про що свідчать результати вправи?
– Чи можлива ситуація, коли розбіжностей зовсім немає ні в кого?
– Чи цікаво було б жити у світі, де б усі мали лише спільні риси і не мали
б відмінностей? Чому?
Вправа «Скарби нашого класу»
Учитель. Прочитайте опис ситуації: «Віталій переїхав навчатися до іншого міста. У школі, де він навчається, з-поміж інших учнів навчаються представники різних національностей. Віталій вирішив створити мовний клуб,
де можна було б збиратися у вільний час і спілкуватися. По-перше, це цікаво – дізнаватися про інше життя, а по-друге, можна покращити навички
спілкування іноземною мовою та навчати одне одного. Віталій знайшов однодумців, але з’ясувалося, що це справа непроста: пошук кабінету, домовитися з адміністрацією школи, реклама, байдужість інших…»
Пояснення та опис вправи. Об’єднаймося у групи по чотири-п’ять осіб
(наприклад: зима, весна, осінь, літо). Уявімо себе на місці Віталія та його друзів. Отже, у вас є спільна мета – мовний клуб у школі. Щоб досягти її швидше,
варто ефективно використовувати потенціал кожного. У кожної людини є
щось, що може стати скарбом для всієї команди, наприклад здатність переконувати чи вміння малювати, хороша фізична форма або знання кількох
мов. Нехай кожен із вашої групи по черзі назве те, чим він володіє якнайкраще. Складіть список скарбів вашої групи, заповнивши таблицю (додаток 2).
Після виступу всіх груп обговоріть у загальному колі.
Запитання для обговорення з учнями:
– Чи легко було шукати «скарби»?
– Чи була ця робота важливою особисто для вас? Чому?
– Як ви розумієте поняття «різноманітність суспільства»?
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Учитель. Послухайте думку польського педагога Я. Корчака: «Я помітив,
що тільки нерозумні люди хочуть, щоб усі були однакові. Розумні раді з
того, що є день і ніч, літо та зима, молоді й старі, що є метелики та птахи,
різнобарвні квіти й різного кольору очі, що є дівчатка й хлопчики. А хто не
любить думати, того розмаїття, що змушує думку працювати, дратує».
Запитання для обговорення з учнями:
– Чи погоджуєтесь ви з його словами? Чому?
– Як ви почуваєтесь у середовищі людей, що відрізняються від вас?
– Поясніть свої думки на прикладах.
Вправа «Як вчинити?»
Пояснення та опис вправи. Проаналізуйте ситуації, оберіть свій варіант
відповіді й поясніть його. Учасники об’єднуються у групи і досліджують
конкретні ситуації, з якими вони можуть зустрітися у повсякденному житті,
та можливі засоби реагування на такі ситуації. В кожній ситуації група має
обрати найбільш і найменш придатний спосіб поведінки, після чого учасники по колу роблять презентацію своєї ситуації. Розповідають про можливі варіанти та варіанти, які було обрано. Решта дає свої коментарі.
Запитання для обговорення з учнями:
– Яку ситуацію ви аналізували?
– Який варіант із запропонованих ви обрали?
– Кого було залучено до ситуації?
– Чи можуть бути які-небудь ще рішення, окрім запропонованих?
– Хто може допомогти у вирішенні ситуації, що склалася?
Ситуація 1
Дмитро має нетипову для хлопця зачіску – занадто довге волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається?
Варіанти:
– Постійно демонструвати своє негативне ставлення, в різкій формі рекомендувати змінити зачіску.
– Виходити з того, що людина має право на самовираження і може робити будь-що зі своїм власним волоссям.
– Вимагати дотримуватися загального стилю одягу та зачіски на заняттях
у школі.
– Ваш варіант.
Ситуація 2
У компанії, де ви проводите свій вільний час, прийнято називати друзів
на прізвисько. Хтось має приємні прізвиська, хтось – не дуже. Одного з
хлопців всі називають «Товстий», хоча він кілька разів просив не називати
його так. Насправді його звуть Сашком. Ви називаєте його на ім’я, але всі
кричать: «Який він Сашко, він – Товстий!»
Варіанти:
– Ви теж почнете називати його «Товстий», інакше всі будуть сміятися з
вас.
– Будете називати його на ім’я. Вам начхати на думку оточуючих.
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– Спробуєте пояснити всім, що називати людей на прізвисько – безглуздо.
– Ваш варіант.
Ситуація 3
У вашому дворі живе дівчина – людина з інвалідністю. Вона пересувається за допомогою візка. Учора ви зустріли її у дворі. Вона запросила вас на
свій день народження. Ви:
Варіанти:
– Відмовитеся. Навіщо вам спілкуватися з інвалідами?
– Погодитеся, але потім не підете. Напевно, там буде сумно.
– Підете й візьмете з собою друга (подругу), щоб краще розважити іменинницю.
– Ваш варіант.
Ситуація 4
Аня – дуже дивна. Ніхто в класі не хоче з нею спілкуватися, тому що вона
вдягається не так, як всі, і взагалі вона якась незрозуміла. На цьому тижні
ви готуєтеся до шкільної театральної вистави. Аня прийшла до вас і попросилася теж взяти участь у підготовці як художник. Вона справді, чудово малює, але ваші друзі не хочуть, щоб вона входила до підготовчої групи.
Ви – керівник групи. Ваші дії:
Варіанти:
– Незважаючи на протести друзів, дозволити Ані взяти участь як художник.
– Дозволити Ані взяти участь, але дати їй якусь «чорну роботу», яку ніхто інший виконувати не хоче.
– Знайти причину, щоб не дозволити Ані взяти участь.
– Ваш варіант.
Ситуація 5
Однокласники сміються над вірменами і розповідають про них образливі анекдоти. Хлопчик-вірмен, що навчається у вашому класі, дуже ображається. Анекдоти, щоправда, смішні.
Варіанти:
– Я теж пригадаю кілька анекдотів, поясню вірменському хлопцю, що
анекдоти – це просто жарт.
– Попрошу не розповідати при мені образливих анекдотів.
– Спробую захистити хлопця від тих, хто над ним знущається.
– Ваш варіант.
Ситуація 6
У вашому дворі живе хлопчик. Його батько – з Нігерії. Ви з ним товаришуєте. Але ваш батько дізнався про це і не хоче, щоб ви спілкувалися з
«чорношкірим», оскільки це, на його погляд, небезпечно.
Варіанти:
– Я дотримуватимуся порад батька, він все ж таки дорослий і поганого
мені не порадить.
– Я попрошу дозволу запросити друга в гості й познайомлю його з татом. Він зрозуміє, що все нормально, і проблему буде вирішено.
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– Я буду продовжувати наше спілкування, але таємно, щоб не засмучувати батька.
– Ваш варіант.
Вправа «Сніжинка»
Пояснення та опис вправи. Присутнім роздаються паперові серветки.
Необхідно попередити, щоб кожна особа робила вправу самостійно, швидко виконуючи інструкції без перепитувань. Далі групі пропонується:
1) Взяти паперову серветку, скласти її вдвоє і відірвати верхній правий
ріжок.
2) Знову скласти серветку вдвоє і відірвати верх правого ріжечка.
3) Знову скласти серветку вдвоє і відірвати верх правого ріжечка.
4) Востаннє скласти серветку вдвоє і відірвати верхній правий ріжок.
5) Розгорнути свою серветку.
Запитання для обговорення з учнями:
– Чи можна сказати, що серветка у когось відірвана неправильно? Чому?
– Чому серветки надірвані по-різному?
– Якщо хтось надірвав серветку не так, як ви, чи означає це, що вона/він
погана людина?
– Чи буває, що ми вважаємо людину гарною чи поганою залежно від
того, чи робить вона щось так, як ми?
– Яким був би світ, коли б ми всі бачили все однаково?
Рефлексія. Підбиття підсумків
Вчитель: А тепер давайте обміняємося думками та враженнями від заняття, закінчивши речення: «Сьогодні для мене було важливо…»
Слово вчителя: Отже, шановні дівчатка і хлопчики, ми з вами сьогодні
говорили про те, що всі різняться за віком, політичними поглядами, етнічними, мовними, релігійними ознаками, у нас можуть бути різні традиції,
різна історія походження, різні уявлення про майбутнє, різні цінності, всі
ми різні, проте жодна людина не є більш або менш людиною, ніж будь-хто
інший. Наша різноманітність може бути чинником розвитку й зміцнення
суспільства. Наше заняття добігло кінця. Всім дякую за активну участь!

Додаток 1
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Додаток 2
Ім’я

Скарби: особливі
якості, знання, вміння

Яким питанням щодо створення
клубу буде займатися відповідно
до власних особливостей

Джерела та література:
1. Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., Шарова О. Д. Жить в мире с собой и
другими. Тренинг толерантности для подростков. – М., 2001.
2. Кипнис Михаил. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. – М. : Еврознак, 2009.
3. Анн Людмила. Психологический тренинг с подростками. – С.-П. : Питер, 2008. – 272 с.
4. Виховуємо людину і громадянина. Навчально-методичний посібник. –
Видавнича фірма «Відродження», 2006.
5. Пометун О., Сущенко І., Баранова І. Кроки до порозуміння. Навчальний посібник курсу за вибором для учнів 10(11) класів загальноосвітніх
шкіл. – Київ, 2016.
6. Прокопенко Т. В. Тренинг «Толерантность спасет мир» / История. Все
для учителя! – C. 27–29.
Баранівська В. М., м. Київ
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Соціальна нерівність
(до теми № 8, 17)
Мета і завдання: познайомити учнів з устроєм суспільства, теоріями поділу суспільства й поняттям нерівності; продемонструвати школярам процеси дискримінації в суспільстві; навчити відчувати себе на рівних з оточуючими; проявляти почуття емпатії та соціальної справедливості.
Очікувані результати: учні закріплять знання про устрій суспільства й поняття нерівності; розвинуть почуття емпатії та соціальної справедливості;
зрозуміють наслідки процесів дискримінації в суспільстві.
Ключові слова: страти, стратифікація, нерівність (соціальна й природна).
Обладнання: дошка, крейда, роздатковий матеріал.
Методи: «Мозковий штурм», вправа «Два-чотири ‒ усі разом», гра
«Вище ‒ нижче», Рольова гра «Точка відліку», бесіда.
Учасники: учні 7‒8 класів.
1. Вправа
«Вище ‒ нижче»
(5‒7 хв.)

Вправа «Вище ‒ нижче»
Цілі: Більшості дітей і дорослих дуже важко навчитися
відчувати себе на рівних з оточуючими. У багатьох ситуаціях ми схильні сприймати себе нижче або вище оточуючих. Обидві ці позиції ізолюють нас від інших людей і
неминуче призводять до виникнення напруги у відносинах. У цій вправі ми звертаємо увагу дітей на проблеми такого роду й допомагаємо їм відчути себе більш
природнно та невимушено при спілкуванні.
Інструкція: Іноді ми відчуваємо себе кращими за інших,
а іноді ‒ гіршими. Але є й третій спосіб спілкування ‒
відчувати себе на рівних з оточуючими. Зараз спробуємо відчути це.
Почніть усі пересуватися по класу одночасно...
Уяви собі, що ти нібито кращий за інших дітей. Наприклад, тобі здається, що всі вони слабші за тебе, що не
такі розумні, як ти, чи не такі красиві, як ти. Як ти при
цьому ходиш, як тримаєш себе? Покажи нам... А як ти
відчуваєш себе при цьому? Покажи нам... (1 хв.).
А тепер замри на мить. Уяви собі, що ти гірший за всіх
інших дітей навколо тебе. Тобі здається, ніби всі вони
сильніші, розумніші, гарніші за тебе, що всі вони краще
одягнені... І почни знову ходити по класу. Як ти тримаєш
себе, коли думаєш про те, що гірший за інших? Покажи
нам це... Як ти відчуваєш себе при цьому? Покажи нам...
(1 хв.).
Тепер зупиніться й гарненько струсіть руками й ногами.
Об’єднайтеся в пари... Один з вас повинен стати «кращим за інших», а інший – «гіршим». Станьте так, щоб
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усім було видно, хто з вас хто. І нехай у кожній парі той,
хто зараз «найкращий», розповість своєму партнеру про
те, що йому дає відчуття переваги. Наприклад: «Мені
все видно й зрозуміло. Я гордий. У мене пряма спина. У
мене гучний і чіткий голос». І так далі. Розкажи також
своєму партнеру про те, що ти можеш зробити в такому
стані й що ти при цьому відчуваєш (1‒2 хв.).
Тепер нехай той у парі, хто зараз «гірший, ніж інші»,
розповість своєму партнеру, що йому дає цей стан. Наприклад: «Я можу дивитися тільки на підлогу. Мої плечі
опущені. Я говорю тихим голосом». Розкажи своєму
партнеру, що ти можеш, а що не можеш робити, поки
ти «гірший за інших», як ти почуваєш себе при цьому.
(1‒2 хв.).
А тепер я хочу, щоб ви стали рівними. Ніхто тепер не
кращий і не гірший за інших... Тепер ви рівноправні. Що
ви бачите при цьому одне в одному? Що ви можете робити в такому стані? Як ви почуваєте себе при цьому?
Наскільки ви розумієте одне одного? Розкажіть своєму
партнеру протягом хвилини, що вам найбільше подобається в такому становищі, коли ви «рівні».
Аналіз вправи:
‒ Що тобі дає відчуття, що ти «кращий за всіх»?
‒ Є щось неприємне в почутті зверхності над іншими?
‒ Які переваги є в ситуаціях, коли ти почуваєш себе «гіршим за всіх»?
‒ А які ти бачиш у цьому недоліки?
‒ Коли ти почуваєш себе кращим, а коли гіршим за інших?
‒ Коли ти почуваєш себе на рівних з іншими?
‒ Які переваги тобі дає відчуття рівноправності?
‒ Чи є в цьому відчутті якісь неприємні моменти?
‒ Чи були у твоєму житті моменти, коли ти відчував
свою перевагу над іншими? А навпаки, свою неповноцінність? Розкажи нам про це.
2. Бесіда
Слова учителя:
«Об’єднання Протягом усієї своєї історії люди для захисту й виживанлюдей»
ня, вирішення гострих проблем або з якоїсь іншої при(3‒5 хв.)
чини об’єднувалися в групи.
Метод «Моз- Питання: «Наведіть приклади груп, у які об’єднуються
ковий штурм» люди».
Метод «Мозковий штурм»
Відповіді учнів записуються на дошці.
Наприклад: сім’я, стадо, плем’я, команда, держава
тощо.
Підсумки підводить учитель: Як ви бачите, видів і форм
об’єднання людей дуже багато, а вищою формою об’єднання є держава.
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Слова учителя:
Людське суспільство, як і будь-яка інша система, неоднорідне, воно поділяється на різні суспільні верстви,
групи, частини. Згадайте європейське середньовічне
суспільство. На які групи воно поділялося?
Метод «Мозковий штурм»
Відповіді учнів записуються на дошці. Наприклад: феодали, лицарі, ремісники, селяни, духовенство, торгівці,
купці та інші.
Існують різні теорії, що пояснюють поділ суспільства,
його структуру. Одна з найбільш поширених ‒ це теорія
соціальної стратифікації.
Стратифікація відображає соціальну неоднорідність,
розшарування суспільства, неоднаковість соціального
становища його членів і соціальних груп, їхню соціальну
нерівність, диференціацію.
Страти (від лат. Stratum = шар, пласт) ‒ це великі сукупності людей, які відрізняються за своїм становищем у
соціальній ієрархії суспільства.
4. Бесіда і впра- Слова вчителя:
ва «НерівУ світі існує природна й соціальна нерівність.
ність»
Природна нерівність (неоднорідність) зумовлена різни(7‒10 хв.)
ми фізіологічними та психологічними якостями, які люди
мають від природи, з народження (статеві, вікові, психологічні або фізичні особливості тощо).
Соціальна нерівність пов’язана з відмінностями, зумовленими соціальними чинниками: поділом праці (розумова або фізична), укладом життя (міська чи сільська
місцевість), професією або соціальною роллю (інженер,
політичний діяч, батько тощо).
Вправа «Два-чотири ‒ всі разом»
Завдання «Два»: навести приклади природної та соціальної нерівності; обговорення.
«Чотири»: обговорити результати роботи, заповнити таблицю природної й соціальної нерівності.
3. Ознайомлення з поняттями страти,
стратифікації
(3‒5 хв.)

нерівність
природна

5.

соціальна

Питання для обговорення: Які наслідки може мати нерівність у суспільстві?
Обговорення.
Рольова гра «Точка відліку»
Список ролей (роздатковий матеріал):
Роль: 12-річна дівчинка-сирота без певного місця проживання;
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Роль: 19-річний житель маленького села;
Роль: 25-річний перспективний програміст;
Роль: 60-річний безхатченко;
Роль: 65-річний одинокий пенсіонер, колишній вчитель;
Роль: 70-річна переселенка з Луганська, яка не володіє
державною мовою;
Роль: безробітна мати-одиначка;
Роль: безробітний шахтар із Донецька;
Роль: вагітна жінка з дворічною дитиною;
Роль: ветеран АТО;
Роль: господар процвітаючої імпортно-експортної фірми;
Роль: дівчина-мусульманка в хіджабі;
Роль: дочка власника великого агрохолдінгу в Україні;
Роль: кримськотатарський підприємець, який переїхав
на материк після анексії півострова;
Роль: лідер правозахисної організації, ром;
Роль: людина з інвалідністю на візку;
Роль: медсестра в приватній клініці;
Роль: міністр;
Роль: молода людина ‒ виходець з Північного Кавказу;
Роль: молода перспективна тенісистка;
Роль: наркозалежна подруга молодого художника;
Роль: нелегальний трудовий мігрант із Китаю;
Роль: неписьменна 16-річна біженка з Сирії;
Роль: російська журналістка, яка працює в Україні;
Роль: син директора банку, вивчає економіку в університеті;
Роль: суддя Конституційного Суду;
Роль: українець, який живе в анексованому Криму,
греко-католик.
Тренер голосно й чітко читає дії для учасників рольової
гри. Учні вирішують, робити крок вперед чи ні.
Список дій:
1. Вас можуть запросити виступити з публічною лекцією.
2. Вас не можна запідозрити у зв’язках з терористами
(сепаратистами).
3. Ваша соціальна й медична захищеність повністю відповідає вашим потребам.
4. Ви знаєте, до кого звернутися за порадою та допомогою в разі потреби.
5. Ви маєте можливість брати участь у міжнародних заходах за кордоном.
6. Ви можете без сторонньої допомоги з’їздити в інший
населений пункт.
7. Ви можете брати участь в акціях протесту проти дій
уряду.
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8. Ви можете брати участь у загальнонаціональних і місцевих виборах.
9. Ви можете бути нагороджені державними нагородами.
10. Ви можете вивчати в школі свою рідну мову або навчатися нею.
11. Ви можете відвідувати культову будівлю тієї релігії
(конфесії), прихильником якої ви є.
12. Ви можете відчувати себе в безпеці.
13. Ви можете грати у футбол.
14. Ви можете дозволити собі придбати новий одяг як
мінімум один раз в три місяці.
15. Ви можете запросити до себе друзів на вечерю.
16. Ви можете офіційно влаштуватися на роботу або відкрити свою справу.
17. Ви можете поїхати відпочивати за кордон.
18. Ви можете претендувати на високі посади в державній службі.
19. Ви можете собі дозволити якісне медичне лікування.
20. Ви можете часто грати в казино, ходити в боулінг і
вечеряти в ресторані.
21. Ви не боїтеся переслідувань, знущання на вулицях.
22. Ви не боїтеся того, що вас зупинить поліція.
23. Ви ніколи не відчували дискримінації через своє походження.
24. Ви ніколи не відчували серйозних фінансових труднощів.
25. До вас звертаються за порадою з різних питань.
26. З вашою думкою в політичних і соціальних питаннях
рахуються.
27. У вас цікаве життя, своє майбутнє ви бачите в позитивному світлі.
Організація й обговорення процесу та результатів виконання завдання.
Спочатку тренер повинен ставити питання тим, хто вирвався вперед, а потім тим, хто опинився в самому кінці
(10‒15 хв.).
Питання для обговорення:
‒ Як ви себе почуваєте?
‒ Чи відповідає ваша роль у вправі реальній життєвій
ситуації, в якій ви наразі перебуваєте?
‒ Як вийшло, що ви опинилися на цьому місці? Які кроки ви змогли зробити, а які ‒ ні? Чому?
‒ Чому так сталося, що при однакових позиціях на старті, ви опинилися на різних відстанях?
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‒ У реальному житті бувають такі випадки, коли рівні
права не забезпечуються рівними можливостями й не
приводять до рівних результатів?
‒ Наскільки успішність людини в житті залежить від
зовнішніх факторів?
‒ Які заходи можна вжити для забезпечення рівних
можливостей?
6. Підведення
Метод «Відкритий мікрофон»
підсумків тре- Обговорення висловлювання Джорджа Орвелла: «Ми
нінгу
всі рівні, але дехто рівніший за інших».
Вправа «Зірки»
Коли народжується людина, то на небі запалюється зірка. Якщо зірки запалюються, то це комусь потрібно. Запалимо й ми свої зірки. При виході з кабінету відобразьте свій настрій у вигляді різнокольорових зірочок.
Червона зірка ‒ мені сподобалося, було цікаво, все зрозуміло.
Жовта зірка ‒ я не все зрозумів, але я задоволений,
було цікаво.
Зелена зірка ‒ багато мені не вдалося, але дещо я для
себе взяв.
Чорна зірка ‒ мені було нецікаво, я змарнував багато
часу.
Дякую всім!
Джерела та література:
1. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського
суспільства / за загальною редакцією Смірнова О. К. Автори-упорядники:
Араджионі М. А., Брунова-Калісецька І. В., Гусєв А. І., Терещенко Ю. А. –
Київ : Видавництво ЧП «Золоті ворота». – 2015. – 207 с.
2. Вправа «Вище-нижче». [Інтернет-ресурс]. ‒ Режим доступу: http://
ua.convdocs.org/docs/index-218056.html
Бойко О. І., м. Каховка, Херсонська область
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Драматична лекція «Історія Романа»
(До теми № 8, 12)
Преамбула: у закладах освіти Київської області перебуває декілька тисяч
дітей – переселенців з окупованих територій і зони бойових дій. Їм дуже
складно адаптуватися до нових умов життя, нового соціального та культурного оточення, нового міста чи селища, де багато чого є незнайомим. Необхідно подолати страх, зневіру, розпач, депресію та агресію, щоб продовжувати своє життя в нових умовах… Лекція розповідає про хлопчика Романа,
якому у зв’язку з конфліктною ситуацією в Україні, воєнними подіями на Сході довелося переїхати з Донецька до Києва, й про проблеми у дитячому колективі, які пов’язані з адаптацією внутрішньо переміщених осіб в Україні.
УВАГА! Важлива інформація для педагога: якщо у вас у класі є дитина-ВПО, яка була свідком бойових дій, щоб не спровокувати її ретравматизацію, використовувати схожі на вибухи шумові ефекти заборонено. Крім
того, необхідно обов’язково порадитися зі шкільним психологом щодо
можливості проведення окремих вправ цієї виховної години.
Вік дітей: 15–16 років.
Час: 2 години.
Простір: простора кімната, учні сидять у колі.
Джерело натхнення:
Драматична лекція – це метод драматичного виховання який дозволяє
прожити і краще зрозуміти почуття людини, її потреби, виховує у дітей емпатію стосовно «інших» за допомогою фікції, змодельованої ситуації.
В основі драматичної лекції – вигадана історія, «проживаючи» яку можна досліджувати різні типи власної поведінки в безпечних умовах ігрового
простору. За рахунок включення учасників до драматичної дії цей метод
залучає їх до проживання запропонованої ситуації та дозволяє максимально задіяти усі канали сприйняття інформації. Важливо, щоб вчитель створив атмосферу безпеки, був уважний, не допускав тривалої ідентифікації
дітей з персонажами, при потребі вмів «вивести» учня з негативного стану
під час рефлексії.
Для професійного проведення заняття рекомендовано детально ознайомитися з методикою проведення драматичних лекцій (Павловська М.
Драматичне виховання: теорія та практика [Електронний ресурс] / Режим
доступу: ttps://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/05/amocz_dramatychne-vychovannya_ukraine_2016.pdf).
Ключові слова: адаптація, втрата, довіра, співчуття, толерантність, емпатія.
Додатковий матеріал: запис фонограми «бомбардування»; написи відповідних етапів для «стежки втрат» («Шок», «Відмова повірити (заперечення)», «Переговори», «Злість», «Розуміння», «Прийняття», «Здатність подолати втрату»); браслет Романа, дзвінок.
Очікуваний результат:
учень/учениця може увійти в становище іншої людини;
учень/учениця бере участь в обговоренні проблемних питань;
учень/учениця вміє слухати і чути;
учень/учениця вміє співпереживати;
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– учень/учениця уникає упередженого ставлення, що базується на стереотипах;
– учень/учениця з розумінням та готовністю допомагає адаптуватися на
новому місці.
Активізуючі прийоми:
Драматичне виховання як метод роботи
Асоціативне коло
Живі картини
Шкала думок
Стежка втрат
Рольова гра
Внутрішній голос
1. Правило «тиші».
Учитель повідомляє учням про правило тиші, яке буде використовуватися протягом лекції: якщо учитель підіймає руку угору, діти мають зупинитися та припинити розмови.
2. Новина.
Класний керівник повідомляє учням про те, що завтра в класі з’явиться
новий учень, який із мамою переїхав із Донецька у зв’язку з подіями на
Сході України.
3. Нова школа. Перша зустріч з однокласниками.
Учасники стають «класом», до якого під час уроку заступник директора
заводить «нового учня»...
Прийом «Інсценізація». Учитель у ролі Романа (на руці героя браслет)
проходить між учнями, які сидять за партами. Учасники – учні класу озвучують думки з приводу нового учня. У висловлюваннях-думках можуть відчуватися як дружні, так і ворожі настрої («бідний», «уявляю, як йому зараз
важко», «сепаратист», «приїхав зі свого Донецька», «через таких, як він
наші там гинуть»…).
Прийом «Внутрішній голос». Головний герой сідає за останню парту,
тепер учасники «чують» та озвучують його думки («ненавиджу це місто»,
«хочу додому», «хочу зникнути»…). Лунає дзвінок, який сповіщає про перерву.
4. «Веселі» шкільні перерви.
Учасники об’єднуються у 4 групи та створюють живі картини «Перерви».
У кожній групі має бути скульптор, який створить збірний образ, розташовуючи інших учасників так, щоб отримати картину або сцену негативного змісту під час перерв з новачком Романом. Коли скульптор закінчить,
решта групи може коментувати і ставити запитання. Наступним кроком є
перетворення сцен у позитивне зображення ситуації. Кожна група покаже
свою «фотографію», інші учасники прокоментують побачене.
5. Телефонний дзвінок.
Учасники стають таємними невидимими свідками телефонної розмови
класного керівника з мамою Романа. У розмові вчитель повідомляє про
проблеми Романа з однокласниками та вчителями, каже, що хлопець
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Драматична лекція «Історія Романа»

65

замкнутий, іноді агресивний та грубий, відмовляється йти на контакт. Пропонує повести Романа до шкільного психолога.
6. У психолога.
Учасники об’єднуються в пари. Один із них – Роман (він одягає на руку
браслет), інший – психолог. Розігрується рольова гра – діалог. Можна запропонувати парам діяти експромтом, інший варіант – підготувати запитання для психолога (Які спогади твого життя є найприємнішими для тебе? Що
ти відчуваєш, коли приходиш до школи? Що викликає у тебе хвилювання,
тривогу? Чи хотів би ти мати друзів серед однокласників? тощо). У певний
момент діалогу вчитель використовує правило «тиші», по черзі підходить
до учасників, після дотику до одного з них пара озвучує одне запитання та
одну відповідь, найголовнішу, на їхню думку, в їхній розмові.
7. Розмова психолога з класом.
Учитель просить дітей залишитися після уроку для важливої розмови із
психологом.
Психолог (у ролі психолога – вчитель) повідомляє учням, що хотів би поговорити з ними про нового учня Романа, якого сьогодні немає – він захворів.
«Роман – новий учень вашого класу. Він переїхав із Донецька. Його родина покинула свою домівку після першого бомбардування, більша частина будинку Романа зруйнована».
Прийом «Звукове поле». Дітям пропонується заплющити очі та прослухати запис «бомбардування» протягом 1 хвилини.
«Асоціативне коло». Учні сидять у колі й поступово, почерзі (як варіант –
із заплющеними очима) озвучують свої асоціації, які у них викликали слова
«війна, переїзд, переїхати, покинути рідну домівку, залишити сім’ю, втратити все». Нагромадження слів відбувається доти, поки учасники мають ідеї.
8. Кожен із нас щось втрачає. Втрати в нашому житті.
Прийом «Стежка втрат».
Що ж відбувається з людиною, яка щось втрачає у своєму житті? Що
вона відчуває?
Учитель пропонує учасникам пригадати ситуації втрати у своєму житті
та «пройти» стежкою втрат. На підлозі розкладено написи певних етапів,
які може переживати людина під час втрати (здоров’я, близькі люди, матеріальні втрати тощо):
1. Шок.
2. Відмова повірити (заперечення).
3. Переговори.
4. Злість. Асоціальні дії (злість на інших). Депресія (злість на себе).
5. Розуміння.
6. Прийняття.
7. Здатність подолати втрату.
Декілька учасників крокують від етапу до етапу. На кожному з етапів
«стежки втрат» необхідно зупинятися та аналізувати почуття й дії людини
(приклади з особистого досвіду; коментарі можуть звучати від усіх учасників).
Учитель просить групу дати відповідь на такі запитання:
Як довго може тривати кожен з етапів переживання втрати? Які фактори
можуть впливати на особливості переживання втрат тією чи іншою людиною
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(природа втрати, вік людини, її життєвий досвід, ступінь прив’язаності до
особи чи до речей, кількість попередніх втрат, присутність тих, хто зможе
допомогти)? Що можуть зробити оточуючі, щоб допомогти пройти ці важкі
кроки?
9. Разом – ми сила.
Прийом «Шкала думок». Один/одна з учнів/учениць одягає браслет на
руку (це символізує роль головного героя – Романа). Він заходить до класу, стає у центрі, учні хаотично рухаються навколо та роздумують, яку позицію можуть зайняти стосовно Романа. Своє ставлення вони можуть
висловити відповідним розташуванням у просторі – близько чи далеко стоять до героя, повернуті спиною чи обличчям… За сигналом, що символізує
правило «тиші», усі зупиняються. За бажанням власну позицію можна прокоментувати.
10. Рефлексія.
Прийом «Незакінчене речення».
Учасникам пропонується закінчити речення:
– Сьогодні ми «прожили» історію Романа тому, що...
– Найважчим сьогодні для мене було...
– Позитивні емоції я відчував/відчувала...
– Я впевнений/упевнена...
– Я розумію...
– Якби у мене була можливість, то я...
Джерела та література:
1. Драматичне виховання: теорія та практика / Павловська М.; пер. з
чеськ. – В. Люля. – Praha : АМО, 2016. – 37 с.
2. Компас: посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді /
П. Брандер, Л. де Вітте та ін. – Видавництво Ради Європи, 2012. – 624 с.
3. Правила безпеки та можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні: метод. рек. / Андрієнкова В., Войцях Т., Ковальчук Л., Лунченко Н. – К. : Агентство «Україна». – 2014. – 48 с.
4. Павловська М. Драматичне виховання: теорія та практика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttps://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/
05/amocz_dramatychne-vychovannya_ukraine_2016.pdf).
Боярчук О. І., Микитюк Л. В., м. Біла Церква, Київська область
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Моя стать і ставлення до неї в суспільстві
(до теми № 8, 9)
Мета та завдання:
– Знайомство учнів з поняттями «гендер», «стать»;
– виховання у них засад гендерної рівності та поваги до прав і свобод
кожної статі;
– розкрити сутність понять «стать», «гендер»;
– розвивати розуміння того, що різниця між людьми набагато суттєвіша,
ніж різниця між статями;
– формувати культуру спілкування, що базується на повазі до прав людини та спрямована на захист людей від гендерної дискримінації та насильства.
Вікова категорія: Для учнів 10–11 класів.
Оформлення: плакати «Кейс», «Малюки».
Матеріальні ресурси: папір А4 – 30 шт., А3 – 10 шт., бейджі – 22 шт., ручки – 5 шт., маркери різного кольору – 15 шт., скотч – 1 шт., клей – 4 шт., стікери – 1 уп.
Обладнання: фліпчарт, стільці, мультимедійний комплекс.
Час проведення: 2,5–3 години.

План

І. Організаційна частина.
1. Оголошення теми та мети тренінгу.
2. Прийняття принципів роботи групи.
3. Очікування «Кейс».
ІІ. Основна частина.
1. Знайомство «Ромашка».
2. Гра-руханка «Хто я?».
3. Вправа «Асоціації».
4. Інформаційна довідка для тренера «Стать і гендер» (базові поняття).
5. Робота в групах: вправа «Стать і гендер».
6. Вправа «Народження дітей».
7. Вправа «Вчора, сьогодні, завтра».
ІІІ. Заключна частина.
1. Рефлексія «Кейс знань».

Перебіг заняття

І. Організаційна частина. Меблі в аудиторії мають бути розташовані колом.
Вправа «Принципи роботи»
Мета: показати необхідність вироблення і дотримання певних правил,
за якими будується взаємодія учасників групи; прийняти правила для продуктивної роботи групи під час тренінгу.
Час: 10 хв.
Перед учасниками в різних місцях кімнати розташовані таблички з принципами роботи, за якими пропонується працювати в групі (або додати
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свою). Кожен/кожна має обрати принцип, який, на думку учасника/учасниці, найважливіший, зайняти відповідне місце та пояснити сутність тієї чи іншої позиції:
1. Пунктуальність.
2. Позитивність.
3. Право на власну думку.
4. Лаконічність.
5. Добровільність.
6. Персоналізація.
7. Конфіденційність.
2. Очікування «Кейс знань».
Мета: допомогти учасникам усвідомити власні очікування від тренінгового заняття.
Час: 10 хв.
Учасники отримують стікери у формі кейса. Тренер звертається до учасників із проханням написати свої очікування. Потім всі по черзі промовляють
свої очікування та прикріплюють їх на зображення великого кейса, намальованого на фліпчартному папері.
ІІ. Основна частина.
1. Вправа «Ромашка» (формування навичок самопізнання).
Мета: знайомство, індивідуальна презентація, налагодження позитивного контакту в групі.
Час: 20 хв.
Кожному учаснику/учасниці пропонується намалювати на аркуші паперу
велику ромашку, всередині якої необхідно написати своє ім’я. На пелюстках
слід написати слова, що показують їхні найсуттєвіші суспільні ролі, позиції,
назви соціальної культурної групи, до якої кожна особа себе відносить (наприклад: учениця, українець, киянка, християнка, дівчина, хлопець та інші).
Учасники презентують себе.
Обговорення:
– Які визначення звучали найчастіше?
– Які ролі виявилися поодинокими?
– Чи говорять наші квіти про те, що нас об’єднує?
2. Гра-руханка «Хто я».
Мета: усвідомлення присутніми, що різниця між людьми як особистостями більша, ніж просто різниця між статями.
Час: 15 хв.
Присутні стають у коло і виконують завдання: потрібно ототожнити себе
із запропонованими словами, обрати одне із трьох запропонованих та зобразити його мімікою та жестами. Пропозиції для вибору:
– Ви: вітер, гора чи сонце?
– Ви: потяг, авто чи кінь?
– Ви: урок, перерва чи канікули?
– Ви: табличка з написом «Вхід заборонено», «Відкрито для відвідування» чи «Будьласка, хвилину зачекайте»?
– Ви: хлопець, дівчина чи взагалі людина?
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Обговорення:
– Чи були спільні позиції в учасників?
– Від чого залежали відповіді?
– Що ви можете сказати про останню позицію?
Висновок: різниця між людьми набагато суттєвіша, ніж різниця між статями.
3. Вправа «Асоціації».
Мета: ідентифікація поняття «гендер» та його відмінність від поняття
«стать».
Час: 15 хв.
На аркуші паперу (розділеному навпіл: «стать»/«гендер») тренер записує всі асоціативні слова, які називають учасники до понять «стать» і «гендер».
4. Інформаційна довідка для тренера «Стать і гендер» (базові поняття).
У дитинстві до дітей по-різному ставляться, залежно від того, чи це дівчинка чи хлопчик. Згадаємо, які фрази зазвичай кажуть хлопчикові, коментуючи його поведінку: «Дай здачі, ти ж хлопчик» (тим самим закладаємо
агресивну поведінку), «Не плач, ти ж не дівчинка» (вчимо стримувати емоції, а чи потрібно?). Дівчинці: «Будь охайною, ти ж дівчинка» (хоча братик,
який стоїть поряд із сестричкою, брудніший за неї, але зауваження не
отримує).
Саме у такий спосіб сім’я, оточення закладають дітям різні стандарти
поведінки, так поступово формуються стереотипні ролі чоловіка і жінки,
які у суспільстві починають вважати вродженими, властивими чоловіку і
жінці з моменту народження. Суспільство навіть риси характеру людини
поділяє на «чоловічі» та «жіночі». Наприклад, чоловічі: мужність, агресивність, розум, відважність; жіночі: емоційність, покірність, слабкість, толерантність.
Хоча це не так. Індивідуальні відмінності між людьми набагато більші,
ніж між статями, жодна з рис характеру не є монопольним надбанням однієї статі.
Від народження ми успадкували лише стать та статеву відмінність.
Отож стать – винятково анатомо-біологічні особливості людей, на основі
яких люди визначаються як чоловіки або жінки. (Різниця: чоловіки не можуть народжувати дитину і годувати груддю, хоча вони зачинають дитину).
Жінки і чоловіки як представники біологічного виду «homo sapiens» розрізняються за статтю. У цьому разі слова «чоловік» і «жінка» асоціюються з
такими ознаками, як відмінності репродуктивних функцій, будова тіла, анатомічні та фізіологічні особливості. Для того щоб вирізняти їхні суто біологічні ознаки, використовується поняття «біологічна стать».
Але діти усвідомлюють не тільки свою біологічну стать. Спілкуючись одне
з одним, спочатку через ігри та іграшки, пізніше – у виборі занять, у розподілі домашніх обов’язків, вони починають набувати свого власного соціального досвіду. І виявляється, що у дівчаток і у хлопчиків він різний: дівчатка
частіше починають гратися з ляльками, а хлопчики – з машинками, в загальних іграх дівчата частіше бувають медсестрами, вчительками, мамами,
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а хлопчики – командирами, капітанами, льотчиками. Все це свідчить про
те, що у суспільстві сформувалася різна оцінка занять дівчаток і хлопчиків,
їхньої доброї й поганої поведінки. Ці соціальні настанови, культурні канони
і є проявами гендеру (з англійської – gender означає рід).
Гендер – окреслений набір характеристик у соціокультурному аспекті,
що визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків. (Визначено в Канадській Хартії прав і свобод). Отож гендер як поняття визначає соціальну та
культурну роль людини.
Гендер розуміється як організована модель соціальних відносин між
жінками і чоловіками, яка не тільки характеризує їхнє спілкування і взаємодію в сім’ї, а й визначає їхні соціальні відносини в основних інституціях суспільства.
Зрозуміти, де йдеться про гендерні відмінності між людьми, а де статеві, досить нескладно. Біологічна стать і її функції не змінюються у категоріях «час – простір», у той час як гендер і його настанови змінюються. І дві
тисячі років тому жінки народжували дітей та вигодовували їх грудьми;
всюди чоловік залишається чоловіком з усіма його статевими ознаками і
функціями. Ще 100 років тому вчені дискутували, чи можуть жінки вчити
математику, і дійшли висновку, що ні, вища освіта завадить жінці народжувати. На жаль, у різних державах світу жінки можуть по-різному себе реалізувати. Є величезна різниця між становищем жінки в Україні й Афганістані.
Такі відмінності в становищі жінок і чоловіків у суспільстві залежно від країни або сторіччя (простору й часу) є гендерними.
Відчуття приналежності до чоловічого чи жіночого гендеру виховується
все життя, а бути жінкою чи чоловіком у суспільстві означає виконувати
певні гендерні ролі.
Поняття традиційної чоловічої та жіночої гендерної ролі викликає гендерний розподіл праці. Тобто виробнича та домашня діяльність розподіляється залежно від статі. У суспільстві існують професії, які вважаються
«чоловічими», інші – «жіночими». Суспільство негативно ставиться до жінки, що вибрала «чоловічий» фах, і, відповідно, до чоловіка, який займається «жіночою» діяльністю.
Гендер є ключем до вирішення багатьох проблем. Гендерна рівність, захищаючи права та можливості обох статей, є основою прав та свобод жінок
і чоловіків. Гендерні зміни передбачають використання людського ресурсу
обох статей, а не тільки однієї. Стать не є першопричиною психологічних чи
соціальних відмінностей між чоловіками та жінками, тому біологічний фактор не повинен визначати долю чоловіків та жінок в Україні.
5. Робота в групах: вправа «Стать і гендер».
Мета: розмежування понять «стать» і «гендер».
Час: 25 хв.
1. Учасники об’єднуються в чотири групи. Дві групи працюють із поняттям «стать», дві – з поняттям «гендер». Завдання в групах: об’єднати асоціативний ряд (із попередньо проведеної вправи «Асоціації») у вірш, прозу
тощо, де буде відображено сутність понять «стать» і «гендер».
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Наприклад (з досвіду проведених занять):
«Стать»
Щоб розуміти слово «стать»,
Анатомію людини треба знать.
Відомо навіть і малій дитині
Про фізіологію людини.
Чоловік – це тато, дитя повинен зачинати,
Жінка – мати, життя всім здатна дарувати.
«Гендер»
Сестра і жінка, подруга й дружина.
Жіноча ніжність, витримка і сила.
Чоловіки – це, кажуть, сильна стать на світі.
Він друг, він брат, він батько своїм дітям.
Ми від природи і від Бога маєм стать!
А суть – в житті людиною важливо буть!!!
З’явилось нове слово в нашій мові!
Скажіть, суть слова «гендер» вам відома?
Це рівноправність, це повага.
Відсутність у взаєминах зневаги.
Здоровий глузд, що все перемагає
І чоловіка й жінку у взаєминах рівняє.
2. Учасники відбирають із пропонованих тверджень ті, що стосуються
отриманого групою поняття («гендер», «стать»), коментують вибір.
Твердження:
– Жінки народжують дітей, а чоловіки – ні.
– Маленькі дівчатка ніжні, а хлопчики – грубі.
– Із 236 вулиць, площ, провулків Києва, які названі іменами людей, 220 –
імен чоловіків, 16 – жінок (за даними 2014 р.).
– Жінки носять довге волосся, чоловіки – коротке.
– Жінки годують дітей груддю, чоловіки – з пляшечки.
– Хлоп’ячі голоси ламаються при досягненні зрілості, дівочі – ні.
– Жінки в Україні отримують 70% від заробітної платні чоловіків.
– Із вивчених 224 культур світу лише в 5 чоловіки повністю відповідали за
приготування їжі, а в 36 жінки повністю відповідали за будівництво житла.
6. Вправа «Народження дітей».
Мета: ідентифікація поняття «гендер» та його відмінність від поняття
«стать».
Час: 20 хв.
Перед учасниками зображено двоє новонароджених малюків. Тренер
звертає увагу на те, хто з них є дівчинкою, а хто – хлопчиком (показуючи
це тим, що прикріплює до малюків стрічки: хлопчику – синього кольору,
дівчинці – рожевого).
Виконання вправи: тренер пропонує висловити побажання новонародженим малюкам (окремо дівчинці та хлопчику). Побажання записуються у відповідних колонках.
Запитання до групи: «А що ж станеться, якщо з’ясується, що стать малюків переплутали?» (Тренер міняє місцями кольорові стрічки). «Чи зможуть
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малюки жити з «подарованими» побажаннями?» Кожна позиція озвучується та обговорюється.
Орієнтовні питання для обговорення:
– Чи відрізнялися побажання для дівчинки та хлопчика?
– Як ви вважаєте, від чого залежали відповіді?
– Які побажання були спільними для малюків обох статей?
– Які побажання були індивідуальними?
– Як і де формуються наші знання про характери та поведінку дівчат і
хлопців, чоловіків та жінок?
– Які характеристики «типові» для портретів жінок і чоловіків?
– Проаналізуйте відповіді з позиції біологічних (статевих) і соціальних
(гендерних) відмінностей. Чи є серед перерахованих рис такі, які належать
завжди лише дівчатам і жінкам? А які – тільки хлопцям і чоловікам?
Висновок: різниця між людьми набагато суттєвіша, ніж різниця між статями, жодна з рис характеру не є монопольним надбанням однієї статі.
7. Вправа «Вчора, сьогодні, завтра».
Мета: розуміння гендерних ролей.
Час: 20 хв.
Учасники об’єднуються у три групи. Кожна група має виконати 2 завдання, розділивши аркуш навпіл. На одній половині аркуша одним кольором
потрібно написати відповідь на перше завдання, а на другій половині – на
друге завдання.
Завдання групам:
1. Опишіть, як ви уявляєте жінку, яка її роль, пріоритети в житті: робота,
освіта, друзі, дім, громадська діяльність, дозвілля.
2. Опишіть, як ви уявляєте чоловіка, яка його роль, пріоритети в житті:
робота, освіта, друзі, дім, громадська діяльність, дозвілля.
У процесі діяльності перша група буде описувати чоловіка і жінку сто років тому, друга – в наш час, третя – через сто років.
Обговорення:
– Які ваші враження від виконаної роботи?
– У якому суспільстві ви хотіли б жити з цих трьох? Чому?
– Яку користь принесла вам вправа?
Висновок: гендерні ролі чоловіків і жінок залежать не від того, що ви народилися дівчиною чи хлопцем, а від того, в який час і в якій країні ви народилися дівчиною чи хлопцем. Те, що здавалося дивним і неможливим
сто років тому, стає звичним і правильним сьогодні. Ми не вибираємо, в
який час народитися, проте можемо вибрати свою поведінку, яка у будьякий час має базуватися на повазі до прав, рівності, захисту людей від гендерної дискримінації та насильства.
ІІІ. Заключна частина.
1. Рефлексія «Кейс».
Час: 15 хв.
Мета: активізувати досвід, отриманий на занятті.
Учасники аналізують свою роботу на тренінгу та визначають, які знання
вони «покладуть до свого кейса» (називають, що конкретно зможуть використати практично у своєму житті).
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Джерела та література:
1. «Ми різні – ми рівні»: Основи культури гендерної рівності: навч. посіб.
для учнів 9–12 класів ЗНЗ / за ред. О. Семиколєнової – К. : К.І.С., 2007. –
176 с.
2. Безпальча Р. Гендер і Ми. Інтегрування гендерного підходу в освіту та
виховання: навч.-метод. посіб. для шк. і ст. молоді / Р. Безпальча Т. Мельник. – К., 2009. – 160 с.
3. Уповноважувальна освіта: посіб. для тренерів / за ред. О. Суслової. –
Київ : Інформаційно-консультативний жіночий центр, 2002. – 234 с.
Боярчук О. І., Микитюк Л. В., м. Біла Церква, Київська область
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Права дитини: від знань до дій!
(до теми № 2, 5)
Мета та завдання:
– підвищити рівень знань щодо прав дитини і людини;
‒ дати знання щодо універсальних прав людини;
‒ сприяти розумінню сутності прав дитини;
‒ виховувати повагу до інших людей та їхніх поглядів;
‒ стимулювати почуття відповідальності, солідарності, справедливості та
рівності;
‒ розвивати навички критичного мислення.
Вікова категорія: для учнів 8‒11 класів.
Наочні матеріали: Загальна декларація прав людини (скорочений варіант), Конвенція про права дитини (скорочений варіант).
Матеріальні ресурси: папір А4, А3, бейджі, ручки, маркери різного кольору, ножиці, скотч, стікери.
Обладнання: фліпчарт, стільці, столи, мультимедійний комплекс (за потреби).
Час проведення: 1,5 години.

План

1. Оголошення теми та мети тренінгу.
2. Вправа «Оплески».
3. Знайомство «Моє право».
4. Вправа «Бінго».
5. Вправа «Алмазне ранжування прав дитини».
6. Рефлексія «Посмішка по колу».

Перебіг заняття

Меблі в аудиторії мають бути розташовані колом
Вправа «Оплески».
Мета: вправа «криголам» спрямована на знайомство, активізацію уваги
аудиторії, створення позитивної, комфортної атмосфери для спільної роботи.
Час: 5 хв.
Інструкція: тренер ставить питання закритого типу, тобто відповіді будуть «так» або «ні». Учасники не виголошують свою відповідь уголос. Якщо
вони подумки відповідають «так» – встають зі свого місця, якщо «ні» – плескають у долоні.
Орієнтовні запитання:
1. Ви сьогодні снідали?
2. Ви відпочивали в Карпатах?
3. Ви любите грати в настільні ігри?
4. Ви маєте сестру/брата?
5. Ви маєте таємницю?
6. Ви відвідуєте гурток/секцію?
7. Ваша перша мова – українська?
8. Ваше ім’я починається з літери «А»?
9. Ви присутні на сьогоднішньому занятті за власним бажанням?
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Обговорення:
1. Як ви себе почуваєте?
2. Що вам вдалося дізнатися одне про одного?
3. Які права дитини простежувалися у питаннях?
Знайомство «Моє право».
Мета: сприяти знайомству учасників групи, створенню позитивного
емоційного клімату, ввести учасників у тему заняття.
Час: 20 хв.
Інструкція: учасники називають своє ім’я, право, яке було порушено
щодо них (приклад з особистого досвіду), та коментують, чи вдалося його
відстояти.
Обговорення:
1. Які ваші враження від проведеної вправи?
2. Що ви помітили/дізналися в ході виконання вправи?
3. Що необхідно знати або робити людині, щоб відстоювати свої права?
Вправа «Бінго».
Мета: отримати знання щодо універсальних прав людини, розвинути
навички слухання та критичного мислення, повагу до інших людей та їхніх
поглядів.
Час: 25 хв.
Інструкція:
1. Тренер роздає аркуші із запитаннями та ручки.
2. Кожен учасник має знайти партнера і поставити йому одне питання.
Необхідно записати ключові слова-відповіді до відповідного запитання.
Після цього пари розходяться та шукають собі нових партнерів для отримання відповіді.
3. Завдання гри – не тільки відповісти на всі запитання, а й отримати відповіді від різних людей. Хто першим заповнить таблицю, голосно виголошує слово «Бінго!» і стає переможцем.
4. Учасник-переможець зачитує питання та відповіді на них. Інші учасники доповнюють запропоновані відповіді зі своїх записів.
Орієнтовні запитання
Назва документа, що Особливе право, яке Пісня/фільм/книга про
декларує права дитини повинні мати всі діти. права людини.
і людини.
Хто повинен захищати В яких місцях найбіль- Куди потрібно звертаправа дитини.
ше порушуються права тися у разі порушення
дитини.
прав.
Обов’язок, який ми всі Приклад дискримінації. Порушення права на
маємо щодо своїх люджиття.
ських прав.
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Приклад того, як чиєсь
право на недоторканність особистого життя
може бути порушене.
Які громадські або міжнародні організації захищають права дитини.

Приклад  порушення
права на безпечне навколишнє середовище
у твоєму суспільстві.
Як ви розумієте сутність
поняття «права дитини».

Що ви знаєте про Конвенцію прав дитини.
Право, якого іноді позбавляють дівчат/жінок.

Обговорення:
1. На які запитання було відповідати найскладніше? Чому?
2. Яке запитання було найбільш суперечливим? Чому права взагалі суперечливі?
3. Звідки учасники отримали інформацію про права людини та їхні порушення? Чи довіряють вони джерелам цієї інформації?
Вправа «Алмазне ранжування прав дитини».
Мета: поглиблювати знання учасників про права дитини, розвивати навички критичного мислення.
Матеріали: картки з твердженнями – один комплект для групи (додаток 1).
Час: 30 хв.
Інструкція:
1. Тренер презентує зміст Конвенції прав дитини (додаток 2 «Інформаційна довідка для тренера «Права дітей»).
2. Учасники об’єднуються у чотири-п’ять груп та отримують картки з
твердженнями.
3. Кожна група обговорює дев’ять тверджень і розглядає, як часто кожне
з тверджень зустрічається у їхньому власному житті. Потім необхідно розкласти їх у порядку важливості для них у формі ромба. Вони мають покласти найбільш важливе твердження на стіл. Під ним, одне біля одного, два
наступних найбільш важливих твердження. Потім наступні три твердження
середньої важливості. Четвертий ряд повинен мати дві картки, і п’ятий
ряд – одну картку-твердження, яке, на їхню думку, було найменш важливим. Таким чином, всі картки лежатимуть у формі алмаза.
4. Команди по черзі презентують результати своєї роботи.
Обговорення:
1. Що нового ви дізналися у процесі роботи?
2. Які подібності і відмінності були в алмазах різних груп?
3. Учасники можуть говорити, що конкретне право є більш важливим,
ніж інше в їхній громаді, але чи правильно стверджувати, що одне право
важливіше за інше саме по собі. Чому?
4. Чи виникало бажання у будь-якої з груп після презентації роботи переглянути свої власні рішення щодо ранжирування карток? Які аргументи
були найбільш переконливими?
Поради тренеру:
Зауважте групам, що немає правильних і неправильних способів, за
якими можна розкласти картки. Вони повинні визнати, що у різних людей
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різний досвід, і тому різні пріоритети, і вони мають бути дотримані. А проте, вони можуть спробувати в кожній з їхніх малих груп прийти до єдиної
думки з приводу ранжування. Зрештою, в реальному житті питання повинні бути пріоритетними, а рішення прийматися в інтересах всіх!
В інструкціях для учасників та в процесі оцінювання переконайтеся, що
учасники розуміють, що встановлення пріоритетів має відбуватися відповідно до актуальності прав на життя учасників. Немає сенсу говорити про
пріоритетність важливості прав як права самого по собі. Права людини є
неподільними, а отже, неправильно стверджувати, що право на освіту є
більш важливим, ніж свобода слова. Але правильно стверджувати, що в
моїй громаді право на освіту є більш важливим, тому що у нас немає ніякої
школи, хоча преса у нас є вільною.
Рефлексія «Посмішка по колу».
Мета: підвести підсумки заняття, поділитися враженнями від зустрічі.
Час: 15 хв.
Інструкція.
1. Учасники стають у коло, беруться за руки.
2. Кожен бажає сусіду щось приємне, посміхається.
Картки з твердженнями

Додаток 1

Дитина має право вільно висловлювати думку з усіх питань, що її стосуються, думці дитини має бути приділена належна увага. Дитина має
право на свободу вираження поглядів.
Право дитини на свободу думки, совісті і релігії має поважатися. Дитина має право на свободу асоціації та мирних зібрань.
Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного
втручання в її особисте і сімейне життя, житло чи листування. Дитина повинна бути захищена від незаконного посягання на її честь і репутацію.
Батьки несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини.
Дитина має право на освіту. Держава повинна зробити початкову освіту обов’язковою і доступною, а також безкоштовною для всіх. Шкільна
дисципліна повинна бути введена відповідно до гідністі дитини. Освіта повинна бути спрямована на розвиток особистості, талантів і здібностей, на
розвиток поваги до прав людини й основних свобод, у напрямку розвитку
свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, взаєморозуміння, толерантності та рівності, а також на розвиток поваги до природного середовища.
Дитина має право на відпочинок і дозвілля, щоб гратися і вільно брати
участь у культурному житті та займатися мистецтвом.
Дитина повинна бути захищена від економічної експлуатації та від виконання роботи, яка є небезпечною для її життя і розвитку. Дитина повинна бути захищена від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуального
насильства, використання в проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці, у порнографії та порнографічних матеріалах.
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Держава вживає всіх можливих заходів для захисту та догляду за дітьми, які постраждали від збройних конфліктів.
Кожна дитина, звинувачена у скоєнні правопорушення або злочину,
повинна вважатися невинною, поки її провина не доведена, мати юридичну допомогу, яка представлятиме її справу. Не можна примушувати
дитину до дачі свідчень чи визнання вини, мати її особисте життя, яке
повністю поважається, і розглядається в порядку, відповідно її віку, обставин та добробуту. Ні смертна кара, ні довічне тюремне ув’язнення, які не
передбачають можливості звільнення, не призначаються за злочини, вчинені дітьми у віці до 18 років.

Додаток 2

Інформаційна довідка для тренера «Права дітей»
Права дітей всебічно захищені широким діапазоном міжнародних і національних актів, що стосуються прав людини, гуманітарного права та прав
біженців і зафіксовані в пакеті міжнародних договорів. Дитина від народження має права людини. Але вона повинна мати ще й додаткові, особливі права, які мають спеціальне призначення. Для того щоб дитина стала
зрілою людиною у всіх відношеннях, їй необхідно мати певні спеціальні,
додаткові можливості. Суспільство змінюється зсередини, а надійні зміни
гарантовані тільки за участі молоді – активної, гідної, небайдужої.
Основоположним документом у цій сфері є Конвенція ООН про права
дитини 1989 року. Це був перший документ, що стосувався саме прав дитини. Прийняття Конвенції стало результатом довгої боротьби за те, щоб міжнародне співтовариство визнало особливі потреби та незахищеність дітей і
сформувало список обов’язків, які держави готові визнати стосовно до дитини. В угоді було визначено новий підхід до дітей як до повноправних носіїв прав і обов’язків, що відповідають їхньому віку, а не як до власності
батьків чи безпорадних одержувачів послуг.
Права охоплюють кожний аспект життя дітей та підлітків і можуть бути
розподілені на такі основні категорії:
– Право на життєзабезпечення: право на життя і забезпечення основних
потреб (наприклад, відповідний життєвий рівень, житло, харчування, медичний догляд).
– Право на розвиток: права, що дозволяють дітям найповніше розкрити
свій потенціал (наприклад, отримання освіти, відпочинок і дозвілля, культурний розвиток, вільний доступ до інформації, свобода думки, совісті і
релігії).
– Право на участь: права, які дозволяють дітям та підліткам брати активну участь у житті суспільства (наприклад, свобода висловлювання; право
мати власну думку щодо справ, які впливають на їхнє особисте життя; право вступати до організацій і об’єднань).
– Право на захист: права, важливі для захисту дітей і підлітків від усіх
форм зневаги, експлуатації та примусової праці (наприклад, турбота про
дітей, біженців; захист від залучення до збройного конфлікту, дитячої праці, сексуальної експлуатації, тортур і зловживання наркотиками).
(Стаття з посібника Рольфа Голлоба «Навчаємо демократії»)
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Джерела та література:
1. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадського суспільства / автори-упорядники: Араджионі М. А., Брунова-Калісецька І. В.,
Гусєв А. І., Терещенко І. Г., Тищенко Ю. А. – Київ : Видавництво ЧП «Золоті
ворота», 2015. – 207 с.
2. Компас: посібник з освіти в області прав людини за участі молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int/uk/web/compass.
3. Навчаємо демократії: Базові матеріали з освіти для демократичного
громадянства та прав людини для вчителів / Р. Голлоб, П. Крапф, О. Олафсдоттір, В. Вайдінгер; ред. Р. Голлоб, П. Крапф, В. Вайдінгер; Пер. з англ. та
адапт. Л. І. Паращенко. – К. : Основа, 2011. – Т. 1. – 164 с.
4. Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів / Л. В. Денисенко, О. А. Дзюбій. – К. : Час Друку, 2011. – 260 с.
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Я – ВОЛОНТЕР
(до теми № 3, 13, 26)
Мета та завдання: формувати активну громадянську позицію, виховувати свідоме ставлення до обов’язків людини, громадянина, бажання своєю
працею розбудовувати державу, пишатися своєю Батьківщиною. Розробити план заходів для допомоги воїнам АТО.
Обладнання: ватман, маркери, різнокольорові стікери, ручки, комп’ютер, проектор, екран.
Ключові слова: громадянська позиція, Батьківщина, волонтер, країна,
допомога, патріотизм.
Вік учасників: 16–17 років.
Кількість учасників: 13–14 чоловік.
Тривалість: 1,5 години.

Хід проведення

1. Мотивація.
Тренер: Доброго дня, шановні присутні! Рада/радий вітати вас на нашому занятті, де ми поведемо мову про найболючіше питання на сьогодні для
кожного громадянина України – воєнні події на Сході країни, зокрема про
внесок кожної людини для нашої перемоги – про волонтерство.
2. Знайомство.
Мета: познайомити учасників одне з одним, підготувати їх до спільної
подальшої роботи, створити доброзичливу атмосферу.
Хід вправи: тренер пропонує кожному учаснику закінчити речення:
«Мене звати…, моє улюблене заняття...»
3. Правила роботи.
Мета: розробити правила для продуктивної роботи, щоб забезпечити
сприятливу атмосферу для роботи у тренінговій групі.
Обладнання: ватман, маркер.
Хід вправи: учасникам тренінгу пропонується назвати правила, які, на
їхню думку, потрібні для ефективної роботи під час тренінгу. Кожне правило обговорюється, що воно означає, для чого потрібне. Тільки після того, як
уся група узгодить правила, їх записують на ватмані та «приймають» усім
загалом.
Орієнтовними правилами можуть бути такі:
– говорити тільки від свого імені;
– не перебивати;
– бути доброзичливими;
– бути активними;
– бути толерантними.
4. Вправа «Очікування».
Мета: допомогти учасникам тренінгу усвідомити власні очікування від
заняття.
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Обладнання: ватман, на якому зображене сонце без промінчиків, жовті
стікери прямокутної форми, ручки.
Тренер: Ви отримали промінчики сонця, вам потрібно написати на них
власні очікування від тренінгу. Після цього прокоментувати їх та прикріпити
на ватмані.
Учні пишуть на промінчиках свої очікування, по черзі обговорюють їх у
колі та прикріплюють на ватман.
5. Вправа «Епіграф».
Мета: обговорення змістового наповнення поняття «патріотизм».
Педагог: Як ви вважаєте, що означає патріотизм для кожної людини?
Ведучий фасилітує учнівське обговорення, і разом з учнями створюють епіграф або вибирають із заздалегідь запропонованих висловлювань.
6. Вправа «Асоціативний ряд».
Мета: з’ясувати розуміння учнями значення слова «волонтер».
Обладнання: картки, на яких надруковано слово «волонтер», ручки, ватман, маркер.
Хід вправи: нелегке життя українського вояка та жителів Донецької та
Луганської областей намагаються покращити звичайні люди з усієї території України, ім’я яким – волонтери. Скажіть, які асоціації викликає у вас слово «волонтер»?
Учні діляться на 3 групи. Кожна група отримує завдання розшифрувати
слово «волонтер» на картках, а потім записують на загальний ватман найкращі тлумачення (асоціації) цього слова.
В
О
Л
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Е
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Тренер: У Законі України «Про волонтерський рух» визначено, що волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну неприбуткову та умотивовану діяльність, що має суспільнокорисний характер.
Волонтер – це передусім добра, милосердна людина, яка володіє неабиякими комунікативними навичками і приваблює до себе людей, розуміє проблеми оточуючих та співчуває їм, має бажання безкорисливо допомогти вирішувати проблеми інших людей.
Волонтерство – це неоплачувана, свідомо добровільна діяльність на благо інших. Будь-яка людина, що свідомо і безкорисливо трудиться на благо
інших, може називатися волонтером.
7. Вправа «Мозковий штурм».
Мета: усвідомити, якими рисами повинна володіти людина-волонтер.
Хід вправи: прослухавши визначення поняття «волонтер», які ви можете
назвати риси, притаманні людині, яка займається волонтерською діяльністю?
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Учні по черзі називають одну чи декілька рис, притаманних людиніволонтеру. Варіанти відповідей: любов до людей, доброта, милосердя, комунікабельність, вміння спілкуватися, розуміння проблем іншої людини,
співчуття, терпіння, порядність, уважність, бажання допомагати вирішенню
проблеми, безкорисливість, відвертість, відповідальність, відкритість, привабливість, чесність.
8. Обговорення.
Мета: ознайомитися з волонтерською діяльністю людей, які присвятили
життя допомозі воїнам АТО та цивільному населенню окупованих територій.
Хід вправи: Робота з текстами. Звернення тренера: «Нещодавно до нас
потрапила збірка видавництва «Клуб сімейного дозвілля» під назвою «Волонтери» (2015 рік). У ній зібрано історії 10 авторів, чиє життя стало синонімом волонтерської діяльності. 3 групи учнів отримали випереджувальне
завдання – ознайомитися з історіями Ірини Славінської «Пряма мова»,
Ірен Роздобудько «Смайлик в кінці тунелю» та Ірени Карпи «Світло є». Давайте обговоримо ваші враження від прочитаного».
Учні обговорюють свої враження.
9. Проектна робота.
Мета: виробити план загальношкільних заходів для підтримки воїнів
АТО.
Обладнання: комп’ютер, проектор, екран, підготовлені учнями презентації.
Хід вправи: попередньо кожна група отримала завдання скласти план
заходів на підтримку воїнів АТО для реалізації у межах школи «Я – волонтер».
Тренер: перед усіма нами у нелегкий час воєнних дій стоїть моральний
обов’язок зробити свій внесок для полегшення долі українського вояка.Незважаючи на скрутне економічне становище як країни в цілому, так і кожної родини зокрема, кожен учень школи може змінити життя українського
військового та цивільного населення, що потерпає від війни на лінії розмежування, на краще. Пропоную заслухати плани заходів з коментарями – чому саме ті чи інші дії слід брати до уваги та реалізувати до кінця
навчального року.
Учні коментують презентації, обговорюють плани заходів і разом складають план заходів для підтримки військових з реалізацією до кінця навчального року.
Орієнтовний план заходів:
1) Зняти відеозвернення з метою моральної підтримки українського
вояка.
2) Продовжувати збір ліків для воїнів АТО.
3) Організувати збір засобів особистої гігієни.
4) Сприяти змістовному дозвіллю військовослужбовців (настільні ігри,
література).
5) Організувати благодійний ярмарок.
6) Продовжувати писати листи та малювати малюнки солдатам; провести акцію «Поезія серця».
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10. Вправа «Кроки».
Мета: формувати активну громадянську позицію, свідоме ставлення до
обов’язків громадянина, бажання своїми вчинками допомогти своїй країні
й співгромадянам.
Обладнання: ватман, на якому зображена карта України, різнокольорові
стікери у формі ступні (кроки).
Хід вправи: тепер давайте вирішимо, які кроки потрібно зробити для реалізації поставлених завдань.
Учні пишуть на стікерах, йде обговорення в колі, й учні наклеюють кроки
на ватман.
11. Рефлексія.
Мета: зрозуміти, чи досягнуто поставлених завдань, сприяння створенню доброзичливої атмосфери.
Тренер: Підводячи підсумки сьогоднішньої зустрічі, давайте обговоримо:
– Чи досягнуто поставленої мети?
– Чи сподобалася така форма роботи?
– Наскільки важливим є внесок однієї людини у вирішення тих чи інших
питань?
– Наскільки дієвим стане план заходів, створений та організований саме
учнями школи?
Обговорення учнями питань у колі.

Джерела та література:
1. Вдовиченко Г., Бабкіна К., Денисенко Л., та ін. Волонтери. – Харків :
Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 256 с.
Гальченко Л. О., с. Осипенко, Бердянський район, Запорізька область
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

84

Розробки виховних годин... Дацко О. В.

Злочин і покарання.
Що таке відновне правосуддя?
(до теми № 19)
Мета та завдання: ознайомити учнів з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами
правопорушень серед молоді з метою їхнього попередження серед учнів
школи. Інформувати про відновне правосуддя, його відмінності від карального (традиційного) підходу.
Категорія учасників: учні 8‒11 класів.
Кількість учасників тренінгу: 15‒20 осіб.
Час, необхідний для проведення тренінгу: 60 хв.
Кількість ведучих: 1 особа (соціальний педагог).
Тренінгове приміщення: простора кімната зі стільцями, розташованими
у формі кола, та необхідним обладнанням.
Форма проведення: соціально-просвітницький тренінг.

Хід роботи

Мета тренінгу. Організаційні питання.
Час: 3 хв.
Матеріали: фліпчарт, маркери.
Мета тренінгу може бути представлена в Power Poіnt або записана на
фліпчарті у вигляді презентації.
До визначення мети можна залучити учасників групи (дати їм можливість щось додати до списку та обґрунтувати свою пропозицію).
Очікування учасників. Вправа «Зоряне небо».
Час: 5 хв.
Матеріали: фліпчарт, маркери, стікери (у вигляді «зірочок»), ручки для
кожного учасника.
Інструкція: для цієї вправи необхідно підготувати фліпчарт, де зображено небо. Якщо це неможливо, намалювати зоряне небо на шкільній дошці.
На цьому небі учасники прикріплюють стікери («зірочки»), на яких написані їхні очікування від тренінгу.
Правила спільної роботи.
Час: 5 хв.
Матеріали: фліпчарт, маркери, скотч.
Соціальний педагог бере ініціативу на себе і пише на фліпчарті 2‒3 правила, які вважає доречними для поліпшення умов роботи на тренінгу. Потім він пропонує учасникам доповнити список правилами, важливими на
їхній погляд.
Після складання списку важливо запитати учасників, чи згодні вони дотримуватися цих правил. Список із правилами закріплюють на стіну так,
щоб всі його бачили і могли стежити за дотриманням дисципліни.
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Визначення поняття «злочин». Вправа «Намалюй злочин».
Час: 10 хв.
Матеріали: фліпчарт, маркери, папір А4 для кожного учасника.
Учасники отримують листки паперу, на яких їм пропонують намалювати
картину або будь-який малюнок, який асоціюється з поняттям «злочин».
Після завершення роботи кожен презентує її, обґрунтовуючи, що саме значить цей малюнок і чому він асоціюється зі злочином.
Соціальний педагог записує ключові асоціації на фліпчарті.
Після дискусії можна підбити підсумки про суть злочину, його негативні
сторони.
Питання для обговорення:
– Що спільного мають ваші асоціації з поняттям «злочин»?
– Чому слово «злочин» набуває переважно негативного значення?
Бліц-опитування «Злочин і покарання».
Час: 10 хв.
Інструкція: напередодні проведення тренінгу дати учням завдання самостійно підготуватися до бліц-опитування і дізнатися, які види покарання
несуть підлітки за скоєні злочини.
Матеріали: опитувальник з підготовленими питаннями.
Питання. Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років?
Очікувана відповідь. У 14 років настає кримінальна відповідальність за
вчинення ряду злочинів: вбивство, заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування, пограбування, розбій, крадіжку, злісне й особливо злісне хуліганство, розкрадання вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин,
умисне вчинення дій, що можуть викликати аварію потяга, умисне знищення або пошкодження майна.
Питання. Яка відповідальність настає в 15 років?
Очікувана відповідь. Майнова відповідальність за заподіяння майнової
шкоди.
Питання. Яка відповідальність настає в 16 років?
Очікувана відповідь. Кримінальна за всі види злочинів.
Питання. Яка відповідальність настає з 18 років?
Очікувана відповідь. 18 років – це повне цивільне повноліття, коли настає відповідальність за всіма законами.
Питання. Які ви знаєте органи правопорядку?
Очікувана відповідь. Суд, арбітраж, органи внутрішніх справ.
Питання. Що таке хуліганство?
Очікувана відповідь. Це умисні дії, що грубо порушують громадський
порядок і виражають неповагу до суспільства.
Питання. Як карається законом хуліганство?
Очікувана відповідь. Позбавленням волі на строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а за злісне хуліганство – позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.
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Питання. Чи були ви коли небудь свідками хуліганства?
Чи допускав хтось із вас хуліганські дії щодо інших людей?
Що для кожного з вас є найбільшим злочином?
Відповіді за бажанням учасників і обгрунтування своєї думки.
Інформаційне повідомлення
Час: 5 хв.
Мета: ознайомлення учасників з терміном «відновне правосуддя» та
відмінністю підходів до карального (традиційного) та відновного правосуддя.
Матеріали: презентація в Power Poіnt.
Відновне правосуддя – це підхід до розв’язання правових конфліктів,
який зосереджує увагу на відшкодуванні заподіяної потерпілим шкоди,
формуванні у правопорушників почуття відповідальності за власні дії та залученні громади до розв’язання конфлікту. Відновне правосуддя передбачає активну участь сторін (потерпілих та правопорушників) у процесі вироблення угоди, яка має на меті «відновити» порушену злочином ситуацію:
відшкодування завданої потерпілому шкоди; визначення заходів, що сприятимуть відновленню правопорушника в громаді (суспільстві) та попередженню скоєння ним повторних злочинів; врегулювання стосунків між потерпілим і правопорушником і, у разі можливості, примирення сторін.
До практик відновного правосуддя належать: проведення медіацій, сімейні конференції та «Кола правосуддя».

Відмінність підходів до карального (традиційного)
та відновного правосуддя

(Ховард Зер. «Зміна об’єктива, або Новий погляд на злочин і покарання»)
Каральне, традиційне правосуддя
Відновне правосуддя
Злочин – це порушення закону.
Злочин – це насилля над людьми і
стосунками.
Спричинена шкода визначається Спричинена шкода визначається конабстрактно.
кретно.
Потерпіла сторона – це держава. Потерпілою стороною визнаються
конкретні люди та стосунки.
У центрі уваги процесу – держава і У центрі уваги процесу – потерпілий,
злочинець.
правопорушник та їхнє оточення.
Увага зосереджена на минулому та Увага зосереджена на майбутньому і
фактах.
стосунках.
Питання для обговорення:
– Які переваги або недоліки, на вашу думку, є в кожного з цих підходів?
– Який із підходів, на вашу думку, найкращий? Чому?
– Який із підходів доречно застосовувати? Чому?
Робота в групах. Вправа «Сусіди».
Час: 10 хв.
Матеріали: історія правопорушення.
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Соціальний педагог пропонує учасникам об’єднатися у дві групи та ознайомитися з ситуацією вправи «Сусіди». Учасники кожної групи мають обговорити та запропонувати можливі дії сторін конфлікту з точки зору одного
з підходів до вирішення ситуації (кожна група обговорює дії з точки зору
одного з підходів). По завершенню обговорення кожна група презентує
свої напрацювання.
Ця вправа допомагає учасникам краще зрозуміти суть кожного з підходів, а також їхні переваги та недоліки.
12.05.2010 р. Григорій прийшов до сусідки-пенсіонерки, щоб допомогти їй перекопати город під посадку помідорів. Бабуся пообіцяла
заплатити йому за роботу. Коли він прийшов і постукав у двері,
йому ніхто не відповів. Він відчинив двері, зайшов у будинок і, пройшовшись по кімнатах, побачив, що вдома нікого немає. Григорій
знав, де бабуся ховає гроші, бо неодноразово приходив до неї і допомагав, за відповідну плату, по хазяйству. Він швиденько підняв клейонку на столі (саме там старенька ховала гроші) і побачив, що
там лежала певна сума грошей. Ці гроші він взяв і хотів уже втекти з будинку, як почув, що до хати хтось увійшов. Григорій сховався
під ліжко і, дочекавшись поки бабуся вийде з дому, тихенько втік.
Вдома він сховав ці гроші, а сам через декілька хвилин повернувся до
бабусі і, ніби нічого не сталося, почав працювати на городі.
Коли пенсіонерка ввечері хотіла розрахуватися з хлопцем за роботу, вона і виявила те, що грошей не стало. Жінка не могла зрозуміти, що сталося, і разом з Григорієм почала шукати гроші, навіть не підозрюючи, що це він взяв їх, адже з городу хлопець не
відлучався і був постійно в неї на очах. Бабуся плакала, тому що ці
гроші (650 грн.) були в неї на проживання. Вона згадала, що зранку
ходила в магазин, щоб купити продукти, тож брала певну суму, а
решта грошей залишалися на місці.
Бабуся викликала міліцію і написала заяву про те, що в неї зникли
гроші.
Коли Григорія з матір’ю викликали в міліцію (як свідка), він злякався та зізнався, що вкрав гроші, а також розповів, яким чином це
сталося.
Пенсіонерка була дуже ображена вчинком Григорія, адже в той
час, коли він зайшов у будинок і вкрав гроші, вона ходила в магазин,
щоб купити продукти йому на обід. Окрім того, вона завжди непогано платила йому за роботу, адже знала, що сім’я, в якій він проживав, багатодітна та їм потрібні гроші.
Мати Григорія була дуже засмучена поведінкою сина і просила
пробачення у сусідки за вчинок Григорія.
Григорію також було дуже соромно за те, що він вчинив. На запитання, навіщо він взяв гроші, хлопець відповів, що хотів купити
собі дорогий спортивний костюм, адже він займається футболом
і часто їздить в інші міста на змагання. Цей костюм він хотів принести додому і сказати матері, що його йому видали в спортивній
школі.
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Питання для обговорення:
– Який варіант, з вашого погляду, є найкращим? Чому?
– Який із запропонованих варіантів, на вашу думку, найбільш сприятливий для Григорія?
– Які переваги або недоліки ви вбачаєте у тих діях, які були запропоновані?
Робота з очікуваннями учасників. Продовження вправи «Зоряне небо».
Час: 2 хв.
Матеріали: фліпчарт із «Зоряним небом».
Інструкція: з’ясовуються очікування, що виправдалися чи не виправдалися. Соціальний педагог по черзі зачитує очікування, і якщо вони виправдалися, стікер переноситься на другий берег або в нижню частину фліпчарту, так званий «зорепад». Якщо не виправдалися – залишаються на місці.
Заключне коло на тему: «Мої враження від тренінгу», «Хочу побажати…»
Час: 10 хв.
Мета: побажання учасниками тренінгу позитивного настрою; оцінка
тренінгу.
Інструкція.
Заключне коло.
Матеріали: Мовник / Братина.
Соціальний педагог проводить процедуру кола, де ставить питання:
«Ваші враження від тренінгу? Ваші побажання одне одному? Що найважливіше ви отримали від цього тренінгу для себе, для свого розвитку?»
Джерела та література:
1. Коваль Р., Горова А., Нікітчук А., Микитюк О., Ліхоліт Ю. Шкільна служба розв’язання конфліктів: досвід упровадження. Посібник. ‒ К. : Видавець
Захаренко В. О., 2009. ‒ 168 с.
2. Інтернет-ресурси.
Дацко О. В., м. Жмеринка, Вінницька область
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Гідність
(до теми № 1, 3)
Мета та завдан- Розглянути гідність як один з основних чинників прав
ня:
людини;
закласти основи для розуміння прав людини.
Обладнання:
Фліпчарт із блоком або аркуші ватману, маркери, проектор, ноутбук, екран, роздатковий матеріал.
Тип заняття:
Тренінг.
Поняття та на- Гідність, особиста гідність, площа Тяньаньмень, Варзви:
шавське гетто, «танкова людина».
Основні дати:
7 грудня 1970 р., 1 грудня 1955 р., 5 червня 1989 р.
Імена:
Віллі Брандт, Роза Паркс, Кристіан X, Ю. Бутусов, Август
Ландмессер.
Очікувані резуль- Учасники зрозуміють, що таке гідність, отримають пертати:
винні знання з понять прав людини, навчаться працювати з фотографіями, отримають розвиток комунікативних навичок і вміння аналізувати.
1.

2.

Актуалізація.
Асоціації «Що таке гідність?».
Варіант А. Метод «Мікрофон».
Учасники передають один одному предмет (уявний мікрофон – фломастер, олівець тощо), людина, яка отримує «мікрофон», коротко висловлює свою думку, всі інші учасники слухають і не коментують.
Варіант Б. «Стіки».
Учасники отримують стіки (маленькі аркуші з клейовою основою), на
яких записують свої асоціації зі словом «гідність». Через 2–3 хв. учасники наклеюють стіки на фліпчарт та озвучують власні асоціації.
Що таке гідність?
Варіант А. Міні-лекція «Що таке гідність?».
Варіант Б. Відео «Гідність» (проект «Розуміємо права людини»)
https://www.youtube.com/watch?v=4E7UB58R3yY
Після перегляду відео обговорити в групі питання «Що таке гідність?».
Варіант В1. Робота з текстами – визначення поняття «гідність» (Вікіпедія, енциклопедії та словники).
Індивідуальна робота.
Роздати кожному учаснику тексти та запропонувати ознайомитися з
ними та обрати одне з визначень, яке на його думку найкраще пояснює, що таке гідність (додаток № 1).
Після завершення роботи опитати учасників про результати.
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Варіант В2. Робота з текстами – визначення поняття «гідність» (Вікіпедія, енциклопедії та словники).
Групова робота:
Об’єднати учасників у групи та роздати тексти з визначеннями поняття «гідність».
Завдання:
Обговорити тексти та обрати одне з визначень, яке, на думку учасників групи, найкраще пояснює, що таке «гідність».
Після обговорення представники груп ознайомлюють всіх учасників
тренінгу з результатами своєї роботи (додаток № 1).
3. Особиста гідність. Вчинок.
Робота з фото (Роза Паркс, Віллі Брандт, король Кристіан Х, Ю. Бутусов та інші). Тренер обирає самостійно, які фотографії роздавати (додаток № 2).
3.1. Варіант А. Показати фото групі (без пояснення) і запропонувати визначити, що зображено.
Варіант Б. Об’єднати учасників у групи та роздати кожній групі по
одній фотографії.
Завдання: розповісти, що зображено на фото.
Для полегшення роботи можна використовувати алгоритм «Як працювати з фотографією» (додаток № 3).
3.2. Об’єднати учнів у групи та роздати фотографії з текстом (додаток № 2).
Завдання:
1. Підготувати презентації за отриманими матеріалами.
2. Обговорити питання щодо особистої гідності конкретної людини в конкретному випадку.
Після виконання завдання групи представляють результати роботи.
4. Людина та гідність.
Варіант А. Дискусія «Що таке гідність в наші дні?».
Варіант Б. Круглий стіл «Чому події 2013–2014 рр. в Україні дістали
назву “Революція Гідності”?».
Варіант В1. Фотоколаж.
Індивідуальна робота. Із запропонованих фотографій з Майдану обрати одну, яка б характеризувала особисту гідність.
Фотографії тренер обирає самостійно.
Варіант В2. Фотоколаж.
Групова робота. Об’єднати учнів у групи.
Завдання:
Із запропонованих фотографій з Майдану обрати одну, яка б характеризувала особисту гідність.
5. Підсумок.
Варіант А. Бліц-опитування. Учасникам пропонується відповісти на
питання: «Чи всі люди мають гідність?»
Учасники відповідають тільки «Так», «Ні» або «Не знаю».
Можна вибірково опитати учасників щодо їхньої думки.
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Варіант Б. Методика «Займи позицію».
Питання:
«Чи всі люди мають гідність?»
Написати на аркушах (А4) слова «Так», «Ні», «Не знаю». Наклеїти аркуші в аудиторії таким чином, щоб слова «Так» та «Ні» були у протилежних кінцях аудиторії, а аркуш зі словом «Не знаю» розміщувався
посередині. Запропонуйте учасникам зайняти позицію відповідно питання.
Можна вибірково опитати учасників щодо їхнього вибору.

Додаток № 1

Гідність ‒ поняття моральної свідомості, в якому виражається уявлення
про самоцінність людської особистості, її моральну рівність з усіма іншими;
категорія етики, що відображає моральне ставлення індивіда до самого
себе і суспільства до нього. Розуміння Г. залежить від соціальних умов, від
пануючої в цю епоху ідеології. Як форма прояву соціальної і моральної свободи поняття «гідність» включає право людини на повагу, визнання її прав
та одночасно передбачає усвідомлення нею свого обов’язку і відповідальності перед суспільством.
Енциклопедія

Основным понятием в концепции прав человека является неотъемлемое
человеческое достоинство или – на языке общественного учения католической церкви – достоинство человеческого существа. Человеческое достоинство связано с самой сущностью человечности, вытекает из самого факта, что
кто-то является человеком; его имеет и младенец, который еще ничего ни
хорошего, ни плохого в жизни не сделал, и самый большой преступник. Человеческое достоинство следует отличать от личного достоинства, которое
является понятием, близким чести, – такое достоинство надо заработать,
оно растет, когда мы ведем себя благородно и порядочно, можно его потерять, если поступаем подло. Для прав человека важным является первое
понятие – человеческое достоинство. Его обоснование можно искать в разных религиях и философиях. Например, для христианина оно вытекает из
того, что человек, созданный по образу и подобию Бога, носит в себе частицу достоинства своего Создателя. Однако оказывается, что для дальнейшего рассуждения не особенно важно, как мы обосновываем существование
человеческого достоинства, в какой религии или философии мы будем его
искать, если и так, рассматривая последствия существования этого достоинства, получим в конечном итоге очень сходные перечни свобод и прав, полагающихся человеку в его связях с государственной властью; прав, защищающих человека от унижения, негуманного отношения со стороны сильного, обладающего средствами принуждения государства.
Марек Новіцький

Гі ́дність ‒ це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про
цінність всякої людини як моральної особистості, а також категорія етики,
що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення
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до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості. Поняття
гідності вживається у законодавствах численних країн та у міжнародному
праві. Гідність є одним з ключових понять Конституції України (ст. 3, 21, 28,
41, 68, 105). В ній, зокрема, визнано гідність однією з «найвищих соціальних цінностей» в Україні (ст. 3), задекларовано, що «усі люди є вільні і рівні
у своїй гідності та правах» (ст. 21) та що «кожен має право на повагу до
його гідності» (ст. 28).
Вікіпедія

…Один із найвищих принципів істинної моралі полягає в повазі до людської гідності в кожній людині, без розрізнення особи, передусім за те, що
вона ‒ людина, а потім уже за її особисті чесноти.
Російський мислитель Віссаріон Бєлінський

1. Сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості. [Швачка:] Велика честь лицарству! Колишня босоніжка, посполита, і стану подлого і роду незначного, судити має гідності лицарські (Леся Українка,
II, 1951, 190)…
2. Усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку. Брати всюди і супроти всіх трималися з гідністю і тактовно (Іван
Франко, VI, 1951, 201); Оця міська дівчина зуміла викликати в нас [сільських дітей] незнане досі почуття гідності, потрібності в житті (Михайло Чабанівський, Катюша, 1960, 42).
Словник української мови: в 11 томах. ‒ Том 2, 1971. ‒ С. 65.

Додаток № 2

Роза Паркс (4 лютого 1913 ‒ 24 жовтня 2005) ‒ американська громадська діячка, з чиїм ім’ям пов’язаний початок масової боротьби афроамериканців за рівні права в Америці. 1 грудня 1955 року чорношкіра Роза
Паркс відмовилася поступитися місцем білому чоловікові в муніципальному автобусі в місті Монтґомері (штат Алабама). За це її заарештувала поліція. Арешт Рози Паркс призвів до 381-денного бойкотування громадського
транспорту афроамериканцями в Монтґомері (протягом року бойкотували
міські автобусні поїздки). У результаті тривалого судового розгляду 13 листопада 1956 року Верховний суд США скасував закон про сегрегацію в
міському транспорті.
Кристіан X (26 вересня 1870 ‒ 20 квітня 1947) ‒ король Данії у 1912–
1947 роках та Ісландії у 1918–1944 роках.
Существует городская легенда, согласно которой после оккупации Дании
нацистами король Кристиан X узнал о приказе об обязательном ношении
датскими евреями жёлтой звезды, он нашил этот знак себе на одежду, сказав, что все датчане равны, и после этого приказ был отменён. На самом
деле Дания была единственной подконтрольной нацистам страной, где ношение жёлтой звезды не вводилось. Легенда зародилась из выступления
короля в 1942 году в копенгагенской синагоге, в ходе которого Кристиан
заявил: «Если евреев Дании заставят носить символ, что отличает их от
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других сограждан, то я и моя семья тоже будем носить этот символ». Во
время Второй мировой войны в результате позиции руководства Дании и
общественности, а также действий местного Сопротивления почти все евреи Дании были спасены от уничтожения.
Бутусов Юрій Євгенович, український журналіст, експерт.
…Неожиданно возле живого кордона появились несколько групп парней в спортивных костюмах, с закрытыми лицами ‒ явно подготовленные к
столкновению. У них были противогазовые маски, металлические пруты,
цепи, большой запас петард, фаеры и газовые баллончики. Кто-то из парней бросил в солдат бутылку с горючей смесью. Вместе с коллегами, взявшись за руки, я встал прямо перед срочниками. Таким образом мы намеревались задержать наступление провокаторов…
http://fakty.ua/173466

Віллі Брандт (18 грудня 1913 р. ‒ 8 жовтня 1992 р.) ‒ німецький та європейський політик, соціал-демократ, державний діяч, лауреат Нобелівської
премії миру (1971).
В 1970 г. канцлер ФРГ Вилли Брандт прибыл в Польшу на переговоры о
восстановлении дипломатических отношений между двумя государствами.
В день подписания договора, 7 декабря 1970 года, Брандт посетил памятник Героям Варшавского гетто. Возложив венок, он неожиданно для всех
опустился на колени перед монументом. Этим символическим жестом
Брандт от лица всей Германии попросил прощения за преступления, совершенные нацистским режимом.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96_%D0%9
1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82

Невідомий бунтар (англ. Tank Man) ‒ ім’я, під яким стала відома людина,
під час студентських заворушень на майдані Тяньаньмень (Китай) 4 червня
1989 року.
Наступного ранку після подій на майдані (5 червня) колона бронетехніки поверталася з Тяньаньмень, коли раптом їй навперейми виступив юнак
із господарськими сумками в руках. Він рухався зі сторони в сторону, заступаючи танкам шлях, а потім виліз на головну машину і почав щось говорити
в оглядову щілину. Коли танк спробував рушити вперед, юнак знову заступив колоні дорогу. Так тривало ще кілька секунд, поки його забрали невідомі ‒ чи то інші учасники протестів, чи то співробітники спецслужб.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80

Август Ландмессер (1910‒1944) ‒ робітник на верфі Blohm + Voss у Гамбурзі.
13 червня 1936 р. на верфі Blohm + Voss у Гамбурзі була зроблена фотографія, на якій всі робітники підкинули руки в нацистському вітанні, салютувавши на честь спуску на воду військово-морського навчального судна
«Хорст Вессель». Тільки одна людина стоїть у натовпі без піднятої долоні,
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зі схрещеними на грудях руками і презирливою посмішкою. У 1991 році
Ірена Еклер побачила знімок у газеті і впізнала в цій людині свого батька ‒
Августа Ландмессера.

https://uk.pinterest.com/pin/475903885601780298/
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Додаток № 3

Як працювати з фотографією
Важливо пам’ятати, що фотографії є не лише ілюстраціями до тексту.
Вони також самостійні джерела, які надають інформації не менше, а інколи
навіть і більше, ніж текст.
Алгоритм (послідовність кроків) дослідження фотоджерел:
1. Опишіть, що ви бачите на фотографії (не шкодуйте часу на опис – найменша помічена вами деталь може мати важливе значення).
2. Які предмети зображені на фото? Які з них автор, на вашу думку, хотів
показати найбільш виразно? Чому?
3. Що роблять люди, зображені на фото?
4. Особливу увагу зверніть на те, чи люди позували для цієї фотографії
спеціально. Чому саме в цей момент і на цьому місці опинилася людина з
фотоапаратом?
5. Чи є на фото якась текстова інформація (плакати, реклама, підписи)?
У якому зв’язку вона перебуває з рештою зображень?
6. Якщо вам невідома дата фотографії, спробуйте за всіма можливими
ознаками якомога точніше визначити час її появи.
7. Завжди слід брати до уваги, як співвідноситься інформація з фотографії з інформацією з інших джерел (текст, статистика, карикатура тощо), та
намагатися створити цілісне уявлення.
8. Якщо ж джерела суперечать одне одному, то спробуйте з’ясувати
чому. Яку нову інформацію дає протиставлення різних джерел? Яке з них
викликає у вас більшу довіру, чому?
9. Отже, яку максимальну інформацію ми можемо отримати, розглядаючи фото? На які запитання фотодокумент не може дати відповіді? Якої інформації бракує?
Єлігулашвілі М. С., м. Херсон
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Глобалізація чи локалізація?
(до теми № 22, 23)
Епіграф на дошці
Майбутній світ не буде ні західним, ні
не західним, але успадкує всі культури,
які ми заварили в одному тиглі.
А. Тойнбі
Мета, завдання: 1. Сприяти формуванню відповідального, гуманістичноціннісного ставлення до проблем сучасного світу.
2. Розуміти сучасні тенденції та виклики, що стоять перед людством.
3. Сприяти розвитку пізнавальних умінь проводити пошук необхідної інформації в різних джерелах.
Очікувані реВміння пояснювати ті події, які сьогодні відбуваються у
зультати:
світі, відстоювати свою точку зору.
Ключові слова: Глобалізація, локалізаія.
Вікова категорія: Учні 10–11 класів.
Обладнання:
Словники, енциклопедичні видання, науково-популярна
література, навчальна література, Інтернет.
Методи:
«Мозковий штурм», «Сходинки», робота в групах.
1. Організаційний момент.
Мотивація
(3–5 хв.)

2. Що таке глобалізація та
локалізація?
(міні-лекція,
15 хв.)

Хід заняття
Нещодавно я прочитала текст листівки, яка розповсюджувалася в Німеччині, і він не залишив мене байдужою. Давайте спробуємо встановити головну ідею цього вислову.
Твій Icyc – єврей.
Твій автомобіль – японський.
Твоя кава – бразильська.
Твої цифри – арабські.
Твої букви – латинські.
Твоя демократія – грецька.
Так хто справжній іноземець – твій сусід чи ти?
Справді, з кожнім роком все більше і більше поглиблюються відносини між країнами та регіонами світу. Людина користується культурними досягненнями, досвідом інших
націй, надбанням інших народів. Сьогодні ми говоримо
про явища, які спостерігаються у всіх сферах життя суспільства, такі як глобалізація та локалізація.
Глобалізація (англ. globalization) – процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації.
Локалізація – процес, заснований перш за все на перерозподілі привілеїв і дискримінації, багатства і бідності, сили і
безсилля, свободи і залежності. Локалізація – це монополізація можливостей свободи дій.
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Сьогодні локалізація постає як глобалізація локального і
локалізація глобального. З одного боку, це означає відтворення елементів загального в конкретних спільнотах, розмиття усталених кордонів, а з другого – це пошук конкретних відмінностей, якісно нового та відмінного від інших,
підкреслення власної ідентичності та винятковості.
Згадаймо французький McDonalds, де символом є галл Астерікс – відомий та зрозумілий персонаж для цієї нації, ‒
або незліченну кількість смаків Fanta у Японії, іноді навіть
надто екзотичних (з використанням комах тощо).
Чи зможете ви навести свої приклади?
Метод «Мозковий штурм»
Інакше кажучи, локалізація є конкретною версією загального явища.
Макрорівень – рівень держав та їхніх об’єднань.
Мезорівень – рівень регіону.
Мікрорівень – рівень повсякденної практики людей.
Пропоную відповісти на запитання: Які, на вашу думку, існують проблеми між державами, між суспільством та природою, між людиною та суспільством? (відповіді записати
на дошці у 3 групи).
Приблизний перелік проблем (як приклад):
Між державами.
– Усунення загрози воєн.
– Встановлення нового економічного порядку.
– Скорочення розриву між «Північчю» і «Півднем».
– Міжнародний тероризм.
Між суспільством і природою.
– Екологічні.
– Дефіцит ресурсів.
– Освоєння світового океану.
– Освоєння космосу.
Між людиною і суспільством.
– Демографічні.
– Охорони здоров’я.
– Освіти.
– Культури.
Питання: Що необхідно для вирішення?
Варіанти відповідей:
– Новий світогляд.
– Колективні зусилля.
– Розуміння глобальності.
– Створення нового суб’єкта глобального управління
світом.
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Питання: Що заважає?
Варіанти відповідей:
– Боязнь ризику, пов’язаного з витратами.
– Сильна роз’єднаність.
Локалізація зачіпає не тільки економічну сферу життя. Так,
вона може проявлятись і в політичних, і в культурних, і в
соціальних процесах. Саме держава, з одного боку, є тією
локальною одиницею, яка прагне зберегти власну значущість та унікальність, а з другого боку, є основним регулятором ступенів проникнення глобального всередину. При
цьому дуже важливо правильно розставити акценти та
визначитися зі стратегією регуляції та реакції на виклики
сучасності. Так, широке відкриття власної локальності для
глобальних процесів може спричинити масовий суспільний опір. А з другого боку, перетворення країни на замкнену соціокультурну систему може спричинити соціальноекономічну відсталість та занепад. Таким чином, виділяють
такі види локалізації як реакції на проникнення глобального в локальне:
– Максимальна відкритість та некритичність локальної
культури щодо дії глобальних інститутів та інформаційних
потоків.
– Співіснування локальної культури та глобальних культурних форм без суттєвих проявів взаємовпливу та інтеграції.
– Адаптація та трансформація глобальних процесів внаслідок потужної локальної реакції, що зумовлює виникнення гібридних форм.
– Захист локальної культури від глобалізаційних процесів, боротьба з ними та їхнє повне заперечення.
3. Мозковий Робота в групах. Глобалізація, як і локалізація, мала свої
штурм
прояви і в історичному минулому. Поясніть, чому перера«Глобаліза- ховані нижче історичні події можна віднести до глобальція історич- них, які мають значення для всього людства?
них проце- Які були наслідки цих подій?
сів та
А) I ст. н. е. – винахід паперу в Китаї.
явищ»
Б) IV ст. н. е. – християнство стало панівною релігією у
7–10 хв.
Римській імперії.
В) XV ст. – відкриття Америки.
Г) XVIII ст. – винахід парової машини, початок промислової
революції.
Ґ) З середини 1990-х рр. – стрімке поширення Інтернету.
Які ще історичні події мали загальносвітове значення?
Вислуховуємо думки дітей.
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Клас ділиться на 4 групи, кожна з яких має куратора – учня
11 класу (для учнів 9–10 класів).
1. Проаналізіруйте позитивні та негативні результати глобалізації в основних сферах суспільного життя з точки зору
різних суб’єктів цього процесу:
1-ша група – країн, що представляють центри світової економіки;
2-га група – країн, що розвиваються;
3-тя група – представників ТНК;
4-та група – пересічних громадян, тобто людей, далеких
від політики, що не беруть участі у великомасштабній економічній діяльності. Країна і регіон світу, де вони проживають, не мають значення.
Виконуючи завдання, кожна група заповнює на аркуші
ватману свою порівняльну таблицю, яка під час презентації відповіді вивішується на дошку.
5. Підведення Отже, як бачимо, глобалізація має як позитивні, так і негапідсумків
тивні риси, що наводить нас на думку про те, що будь-які
(7–10 хв.)
рішення необхідно приймати виважено, з урахуванням
наслідків.
6. Дискусія з
Запитання, обговорення у вигляді дискусії.
техніки
Що означає поняття «інтеграція»?
«Сходинки»
1. Пригадайте з курсу історії, географії, з якого часу почався процес взаємозв’язку різних народів? (З епохи еллінізму, під час переплетення різних культур Сходу і Заходу,
тобто зі Стародавнього світу).
2. Що найбільше сприяло зближенню держав у період
Нового часу? (Технічні винаходи, мореплавання, географічні відкриття).
3. Як ви думаєте, чому тільки з кінця 60-х рр. ХХ ст. процес інтеграції іменують глобалізацією? (З цього часу він зачіпає всі країни світу, охоплюючи всю планету, а з 80–
90-х рр. формується єдиний світовий простір, створюється
цілісна глобальна система).
4. Які сфери життя суспільства охоплює глобалізація?
(Політична, економічна, соціальна, культурна).
5. Про що свідчать повсюдне поширення у світі Макдоналдс, доларів, євро, магазинів IKEA, ЗАРА, пепсі-коли тощо?
(Про процес економічної глобалізації).
6. Назвіть ще відомі світові марки виробників різних
товарів і послуг. (Авто «Міцубісі», «Тойота», спортивні товари «Рібок», «Адідас», канцтовари «Паркер», «Бік», інформаційні технології ICQ, Intel, Microsoft, Skype).
7. Європейський Союз, ООН, ОБСЄ, Євразійський Союз.
Яка сфера життя суспільства контролюється цими організаціями? (Політична, правова).
4. Робота в групах
«Позитивні
та негативні
риси глобалізації»
(10–15 хв.)
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8. Долар, СОТ, Світовий банк, ТНК. Яка сфера життя суспільства контролюється цими організаціями? (Економіка,
фінанси).
9. Назвіть міжнародну організацію, що контролює розвиток освіти і науки? (ЮНЕСКО).
10. Назвіть рухи і партії, які виступають на захист навколишнього середовища, проти шкідливих технологій. (Зелені, Грінпіс).
11. Як називається неформальний рух противників глобалізації. (Антиглобалісти).
Висновок: Отже, відповіді показали, що ви маєте уявлення про глобалізацію.
7. Завдання
На цьому ми не завершимо нашу розмову. Я пропоную
для обгово- вам вислів академіка А. Д. Сахарова, чи згодні ви з ним?
рення з
Обговоріть вдома з батьками, з друзями з інших класів.
батьками
«Роз’єднаність людства загрожує йому загибеллю. Циві(1–2 хв.)
лізації загрожує: загальна термоядерна війна, катастрофічний голод для більшої частини людства; отупіння від
дурману «масової культури» і в лещатах бюрократичного
догматизму, поширення масових світів, що кидають цілі
народи і континенти у владу жорстоких і підступних демагогів, загибель і виродження від непередбачених результатів швидких змін умов існування на планеті».
Джерела та література:
1. Глобалізація та глобальні проблеми людства [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://pidruchniki.com/1256060753395/ekonomika/globalizatsiya_globalni_problemi_lyudstva
2. Сучасні проблеми глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B
D%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0
%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%
D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
3. Наумкіна С., Ткачук Ю. Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу // Політичний менеджмент. – 2005. –
№ 6 (15). – C. 121–128.
4. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика: Навч.
посібник / В. М. Бебік, С. О. Шергін, Л. О. Дегтерьова. – К. : Університет
«Україна», 2006. – 208 с.
Кравець О. М., смт Високопілля, Херсонська область
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Конфлікт та шляхи його вирішення
(до теми № 10, 14, 15, 20)
Жити – значить мати проблеми.
Вирішувати їх – значить рости інтелектуально.
Дж. П. Гілфорд, психолог
Мета і завдання:
– формувати соціальну компетентність учнів, вміння конструктивно
розв’язувати конфлікти;
– стимулювати бажання оволодіти навичками ефективного спілкування і
ненасильницької соціальної взаємодії;
– ознайомити з поняттям «конфлікт» та його видами, зі стратегією виходу з конфліктів;
– формувати в учнів уміння оцінювати свою та іншу позицію в конфліктних ситуаціях і знаходити шляхи вирішення конфліктів;
– розвивати комунікативні навички;
– плекати дружні стосунки на засадах взаємоповаги;
– пробуджувати дітей до співробітництва і взаєморозуміння.
Обладнання: презентація «Конфлікт та шляхи його подолання», мультфільм Гаррі Бардіна «Конфлікт», приклади ситуацій конфліктів, карткифотографії конфліктних ситуацій, плакат «Річка очікування», плакат «Айсберг», притчі, пам’ятка-буклет, стікери двох кольорів, м’яч, проектор,
дошка, кольорова крейда.
Форма проведення: година спілкування з елементами тренінгу для 10–
11 класів.
Місце проведення: клас, у класі розставлені стільці по колу.
Час: 1 година 15 хвилин.
Хід заходу
І. Організаційний момент.
Слово вчителя: Добрий день, друзі. Сьогодні у нас з вами буде цікава
розмова. І я б її хотів/ла розпочати з подарунків.
Вправа «М’яч» («Я тобі дарую…») (3 хв.)
Мета: створити доброзичливу невимушену атмосферу для спільної роботи.
Інструкція. Діти сидять у колі. Потрібно передати м’яч сусіду по колу зі
словами «Я тобі дарую…» (радість або добро, мир, посмішку тощо) з усмішкою на обличчі. Передають по черзі зі своїм подарунком. Розпочинає вправу учитель, передаючи м’яч сусіду зліва. Вкінці вчителька каже:
– Як настрій? Всі отримали подарунки, а тепер отримаємо оплески.
ІІ. Мотивація. (1 хв.)
Слово учителя: Розпочати наше спілкування хочу з питання: «Чи любите
ви мультфільми?» (відповіді різні, пов’язані з інтересами). Скажіть, до чого
можуть привести різні думки на одне і те ж питання? (до конфлікту). Як ви
вважаєте, яка тема нашої години спілкування? (конфлікт).
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Так, правильно. Ми поговоримо з
вами про конфлікти, причини їхнього
виникнення, будемо вчитися попереджати конфлікт та знаходити шляхи його подолання. (Слайд № 1)
Епіграфом візьмемо слова психолога Дж. П. Гілфорда «Жити – значить мати проблеми. Вирішувати
їх – значить рости інтелектуально».
(Слайд № 2)

Слайд № 1
Слайд № 2

Вправа «Ріка очікування» (3–5 хв.)
Ведучий: Чого ви чекаєте від заняття? Які у вас є побоювання?
Мета проведення вправи: визначити,
чого кожний з учнів чекає від цього заходу,
зробити участь кожного ефективною.
Інструкція. Для цієї вправи необхідно
підготувати фліпчарт, де зображено річку з
двома берегами та підводними рифами у
воді. На одному з берегів учні прикріплюють стікери рожевого кольору, на яких
написані їхні очікування від заходу. На місці рифів вони пишуть переживання або ті
ситуації, з якими вони бояться зіткнутися
під час заходу (стікери синього кольору).
ІІІ. Робота з новим матеріалом. Робота з відеосюжетом.
Слово вчителя: Допоможе нам розглянути питання про конфлікт перегляд мультфільму Гаррі Бардіна «Конфлікт». Гаррі Якович Бардін, справжнє
прізвище Бардейштейн, – відомий аніматор, автор багатьох мультфільмів.
Особливо відомий у жанрі пластилінової анімації. (Слайд № 3)
Завдання: Мультфільм розділено на
частини. Вам потрібно після кожної переглянутої частини передбачити, як будуть розгортатися події, якими будуть
вчинки героїв, потім перевірити, чи правильні були ваші передбачення.
1. Перегляд мультфільму «Конфлікт» із зупинками (10 хв.)
https://www.youtube.com/watch?v=
n_gfsYwrtkk
Слайд № 3
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Конфлікт та шляхи його вирішення

103

Перегляд першої частини мультфільму (00.00 – 01.05 хв.)
– Через що виникла конфліктна ситуація?
– Якого кольору були головки сірників? (Двох кольорів: сірі і зелені). Про
що це говорить?
– Як жили сірники спочатку? Що заважило їхньому мирному життю?
– Як ви гадаєте, що буде далі?
Перегляд другої частини (01.05 – 02.15 хв.)
– Які риси характеру проявив сірник сірого кольору? Адже кордон не порушено. (Агресія, небажання поступатися).
– Що потрібно робити в таких ситуаціях? (Сідати за стіл переговорів, шукати компромісне рішення).
– Чи підтвердилися ваші передбачення? Що, на ваш погляд, буде далі?
Перегляд третьої частини (02.15 – 03.50 хв.)
– Що повинно зупинити конфліктуючі сторони? Чому це не відбулося?
– До чого може привести такий конфлікт? Ваші думки. (Загарбання чужої
території, війна).
– Чи справдилися ваші передбачення? Чим закінчиться, на ваш погляд,
ця історія?
Перегляд четвертої частини (04.00 – до кінця)
– Чи правильним було ваше передбачення? Чим закінчилася ця історія?
– Кінець трагічний. А що стало причиною такого кінця? (Конфлікт на порожньому місці).
2. Вправа «Айсберг» (15 хв.)
Мета: навчитись розуміти природу конфлікту.
На дошці висить малюнок із зображенням айсберга, з його підводною
частиною.
– Що зображено на малюнку? (Після визначення, що це айсберг, зверху
на аркуші робимо напис «Айсберг»).
– Чому ви вважаєте, що це айсберг? Назвіть, будь ласка, ознаки айсберга та асоціації, пов’язані з ним. (Всі ознаки: білий, холодний, великий, лід,
небезпечний, страх та інші – учитель записує на аркуші зліва і характеризує їх).
– Чи можна порівняти айсберг із конфліктом? Чому? (На аркуші поряд із
написом «Айсберг» пишемо через риску «Конфлікт»).
– Перенесемо риси, що характеризують
айсберг, на поняття «конфлікт». Більшість із
них є характерними і для конфлікту. (Збіги
підкреслюємо).
– Конфлікти, як і айсберги,часто несуть у
собі небезпеку та руйнацію, є холодними
та загрозливими… (Малюємо зліва кораблик та позначаємо цю точку буквою «А»,
а з другого боку – точку «Б»).
– Як з точки «А» потрапити в точку «Б»?
(Методом мозкового штурму збираємо
відповіді. Всі відповіді: обплисти, підірвати,
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перечекати та інші – записуємо з
правого боку і аналізуємо, вказуючи
на недоліки).
– Як уникнути небезпеки зіткнення з підводною частиною айсберга?
(Вислуховуємо відповіді методом
мозкового штурму).
– Щоб уникнути небезпеки зіткнення з айсбергом, потрібно знати
напрям вітру, його об’єм, швидкість
течії тощо.
– Чи можна порівняти ці відповіді
Слайд № 4
з конфліктною ситуацією?
– Чи можна, знаючи підводну частину, допомогти розв’язати проблему?
– Що приховано в підводній частині конфлікту? (Інтереси сторін, емоції,
причини, наслідки тощо).
– Для чого ми робили цю вправу?
– Що ж таке конфлікт? (Визначення поняття «конфлікт»). (Слайд № 4).
3. Визначення негативних і позитивних рис конфлікту
Слова вчителя: Але конфлікти закінчуються і ми маємо якийсь позитив.
Назвіть, будь ласка, позитивні сторони конфлікту. (Учні називають риси методом мозкового штурму). (Слайд № 5).
– Між ким і ким можуть виникнути конфлікти? Відповіді учнів.

Слайд № 5

Слайд № 6

4. Види конфліктів і причини їхнього виникнення (слайд № 6–8)
– Які ж є види конфліктів?
– Які можуть бути причини виникнення конфліктів? (Учні називають).
(Слайд № 8).
– У формі чого розміщені ці причини? (У вигляді стіни з цегли).
– Яке у вас бажання щодо цієї стіни? Що б ви зробили з нею? (Розбили).
Зараз ми її розіб’ємо.
5. Вправа «Стілець» (2 хв.)
Мета: навчитися знаходити шляхи попередження конфлікту.
Інструкція. Ви вирішили поїхати до міста автобусом і взяли квиток. Але
вже в автобусі вияснилося, що на одне місце продали два квитки. Виникла
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конфліктна ситуація. Які варіанти виходу з неї? (Учні виходять і пропонують
свій вихід із ситуації: сісти вдвох, по черзі сидіти, взяти на руки та інші).

Слайд № 7

Слайд № 8

6. Правила попередження конфлікту. Вміння володіти собою (слайд № 9)
(додаток 1)
7. Стратегія виходу з конфлікту (слайди № 10–11)

Слайд № 9

Слайд № 10

8. Алгоритм вирішення конфлікту (слайд № 12)
(Інформація зі слайдів 10–13 аналізується разом з учасниками та використовується при подальшому аналізі конфліктних ситуацій).

Слайд № 11

Слайд № 12
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9. Зняття емоційної напруги. Вправа «Атоми і молекули» (3–5 хв.)
Мета: вправа спрямована на психологічне і фізичне розвантаження,
більш близьке знайомство, активізацію уваги, створення позитивної, комфортної атмосфери для спільної роботи.
Інструкція: Уявімо собі, що ми всі атоми. Давайте покажемо, як на погляд кожного з вас повинен виглядати атом? (Учасники показують, а ведучий підбадьорює, подає приклад тим, хто «сумнівається», демонструючи і
себе як атом в якій-небудь незвичайній позі). Ви пам’ятаєте, що атоми постійно хаотично рухаються та об’єднуються в молекули. Число атомів у
молекулі може бути різним, так само, як і її будова, адже атоми можуть
з’єднуватися один з одним найрізноманітнішими частинами і гранями. Давайте не забувати, що запорука стійкої молекули – це тісна взаємодія,
зв’язок і переплетення всіх атомів всередині її. Через кілька секунд ми почнемо хаотично рухатися, зображуючи атоми, але за моєю командою, наприклад «Молекула – 3», ті, що перебувають у цей момент поруч одне з
одним три атоми, повинні максимально швидко об’єднатися в одну молекулу. Давайте спробуємо показати, як із трьох атомів можна скласти
одну молекулу. Міцні обійми заохочуються. (Учасники показують, ведучий заохочує позитивними коментарями найсмішніші, вигадливі або тісно
пов’язані в молекули «атоми»). Звертаю вашу увагу, що важливо також
правильно рахувати під час вправи і не допускати «бракованих молекул»,
тобто тих, у яких буде більше або менше атомів. Після того як ми побудуємо молекули, за моїм сигналом знову почнеться «броунівський рух» атомів
по нашій аудиторії до наступного: «Молекула номер…»
Після інструкції дається старт вправі, під час якої в досить швидкому
темпі ведучий пропонує скласти молекули з 2-х, 5-ти, 4-х атомів.
Обговорення:
– Як ви себе почуваєте?
– Вас не пом’яли в молекулах?
– Чи всі атоми вели себе коректно?
– Чи всі з’єдналися в одні молекули з тими, з ким хотіли?
– Що було найскладнішим під час виконання вправи?
ІV. Закріплення матеріалу (15 хв.)
1. Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій
Слово учителя: Є певні фрази, які можуть спровокувати конфліктну ситуацію. Наприклад:
– «Ти як завжди (запізнився, розбив тощо)».
– «Скільки можна говорити, що (не можна брати мої речі, потрібно класти все тут тощо)».
– «До яких пір ти будеш (голосно вмикати музику, дивитися телевізор
тощо)».
Таких висловів багато, і кожен з вас їх, напевно, може пригадати. Не варто починати розмову з таких слів. Бо таким чином ви узагальнюєте поведінку людини, принижуєте її гідність. Краще, роблячи зауваження, дати
людині зрозуміти, що ви ставитеся до неї з повагою, але деякі моменти її
поведінки вас не влаштовують. Наприклад:
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– «Я знаю, як тобі подобається ця музика, але не міг би ти надіти навушники, або вимкнути телевізор».
– «Постарайся більше не запізнюватися, бо в мене мало часу».
– Як і хвороби конфлікти краще попередити, ніж лікувати. Зараз ми з
вами будемо навчатися попереджувати конфліктні ситуації. Для цього існує багато способів. Ми розглянемо два найпоширенішних: м’яке протистояння – це рішуче заперечення, висловлене в м’якій формі. Так можна
відстояти свою позицію і не образити іншу людину. Другий спосіб – це
конструктивна пропозиція. Це намагання знайти компроміс, тобто вихід, який би зміг задовольнити обидві сторони. Розглянемо конкретні
ситуації.
2. Робота в групах (групи діляться по 4 чоловіки за типом: зима, весна,
літо, осінь).
Завдання перше: розглянути фото ситуації, визначити вид конфлікту.
(додаток 2).
Завдання друге. Способи запобігання конфліктам. Висловити м’яке протистояння та конструктивну пропозицію.
Ситуація № 1
Вам не подобається, що ваш сусід по парті Микола ніколи не носить до
школи підручники і користується вашими.
(Приклад попередження конфлікту. М’яке протистояння – «Миколо, я
не хочу сваритися, але мені дуже не подобається, коли моїми речами користуються інші» чи інше. Конструктивна пропозиція – «Миколо, мені здається несправедливим те, що я один ношу до школи підручники. Давай
будемо робити це по черзі».)
Ситуація № 2
Син прийшов пізно із прогулянки додому, хоча обіцяв прийти вчасно.
Ситуація № 3
Мама прийшла з роботи втомлена. Син весь день прогуляв і не прибрав
удома.
Ситуація № 4
В автобусі Олена ненароком наступила на ногу чоловікові, який стояв
поряд. Чоловік обурився. Які ваші подальші дії?
Завдання третє: розглянути ситуацію, знайти шляхи виходу або попередження конфлікту.
Ситуація № 1
На перерві Микола дав другові свій новенький телефон, який подарували
вчора батьки на день народження. Мимо бігли однокласники і штовхнули
хлопчика. За мить усі збирали на підлозі частини телефону. Дехто заспокоював. Друг виправдовувався, що не винен. Що робити? Як вести себе з другом? Як пояснити все батькам? Знайдіть шляхи подолання конфлікту.
Ситуація № 2
Оленка і Єва – гарні подруги. На минулому тижні вони писали контрольну з історії і дістали гарні оцінки з історії. Олена думає, що Єва дістала
гарну оцінку тільки тому, що вона улюблена учениця учителя історії. Олена
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каже, що вона гарно готувалася і чесно заслужила оцінку. Дівчата кричать
одна на одну. Знайдіть шляхи подолання конфлікту.
Ситуація № 3
Мама вирішила перевірити шкільний щоденник дочки. Коли вона взяла
його, на підлогу випав складений аркуш. Мама розгорнула його і побачила,
що то була записка. В цей час у кімнату зайшла донька і побачила маму із
запискою в руках. Дівчина вирвала аркуш із рук мами. Мама закричала на
доньку. Марина грюкнула дверима і зачинилася в кімнаті. Знайдіть шляхи
попередження і подолання конфлікту.
Ситуація № 4
Андрію подобається нічна радіопередача. Зараз її передають по радіо, і
він хоче її послухати. Тато змушує його йти спати. «Вже пізно, – каже тато. –
Тобі завтра йти на уроки». Андрій відмовляється вимикати радіо. Тато сердиться, вимикає радіо і кричить: «Забороняю тобі слухати радіо в суботу і
неділю!» Знайдіть шляхи попередження і подолання конфлікту.

Слайд № 13

Слайд № 14

3. Створення пам’ятки вирішення конфлікту (5 хв.) (слайд № 13)
Завдання четверте: створити пам’ятку вирішення конфлікту. Кожна
група записує, а потім пропонує свій варіант пам’ятки.
Слово учителя: А зараз давайте створимо пам’ятку попередження конфлікту і виходу із нього (додаток 2).
4. Читання притчі про двох друзів (2 хв.) (слайд № 14) (додаток 3)
Зверніть увагу на висновок притчі. Нехай це буде головним правилом
вашого життя. (Вчитель вручає кожному учневі пам’ятку). (Додаток 4).
Слово учителя: Нехай ця притча надихне вас задуматися про вічні питання, на які люди шукають відповіді тисячі років, але так і не можуть знайти. Бажаю, щоб вам вдалося знайти їх.
V. Підведення підсумків.
Рефлексія. Вправа «Берег реалізованих сподівань» (3 хв.)
Мета: підведення підсумків.
Інструкція. Учитель просить висловитися по колу з приводу того, що
цінного отримали сьогодні на заході, яких нових знань та навичок набули.
Після цього учням пропонується перенести свої очікування щодо роботи на
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інший берег або залишити, якщо
діти вважають, що протягом заняття вони не дали відповіді на свої
питання.
– Чи справдилися ваші очікування?
– Які думки і почуття виникли у
вас?
– Що було для вас несподіваним
і цікавим?
– Що ви дізналися нового сьогодні і чи знадобиться воно вам у
житті?
Слово учителя: Наостанок хочу
Слайд № 15
висловити своє побажання. Ми бачимо світ таким, які ми самі. Спробуймо змінитися самі, і світ зміниться навколо нас. Успіхів вам. І скажемо
одне одному «На все добре. До побачення».
Джерела та література:
1. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського
суспільства / за загальною редакцією Смірнова О. К. Автори-упорядники:
Араджионі М. А., Брунова-Калісецька І. В., Гусєв А. І., Терещенко Ю. А. – Київ :
Видавництво ЧП «Золоті ворота», 2015р. – 207с.
2. https://www.youtube.com/watch?v=QsCUCtlOdW4
3. https://www.youtube.com/watch?v=n_gfsYwrtkk
4. yandex.ua/images›картинки конфликт
5. http://imanbooks.com/book_490_page_131
6. http://www.infanata.info/vernera-regena/upravlenie-konfliktnymi-situatsiyami/
7. http://bookz.ru/authors/viktor-6einov/upravlen_866/1-upravlen_866.html

Додаток 1

Умійте володіти собою.
Правила попередження конфлікту

Найкращий спосіб боротися з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.

Щоб забути свої напасті, намагайтеся зробити приємне іншим.

Не намагайтеся змінювати чи перевиховувати інших.

Майте мужність від щирого серця визнавати свої помилки.

Не переймайтеся через дрібниці.

Виховуйте в собі терпіння.

Перш ніж звернутися до людини, усміхнись їй, бо добрі справи починаються з усмішки.

Намагайся жити так, щоб людям поруч із тобою було добре.
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Додаток 2

Конфлікт між групою й особистістю

Соціальний конфлікт

Міжособистісний конфлікт

Міжгруповий конфлікт

Додаток 3

Притча про двох друзів
Как-то два друга много дней шли в пустыне. Однажды они поспорили, и
один из них сгоряча дал пощёчину другому. Его друг почувствовал боль, но
ничего не сказал. Молча он написал на песке: «Сегодня мой самый лучший
друг дал мне пощёчину».
Друзья продолжали идти и через много дней нашли оазис с озером, в
котором они решили искупаться. Тот, который получил пощёчину, едва не
утонул, и его друг его спас.
Когда он пришёл в себя, то высек на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».
Первый спросил его:
– Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?
И друг ответил:
– Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы
ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы
должны высечь это на камне, чтобы никакой ветер не смог стереть это.
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Научись писать обиды на песке и высекать радости на камне. Оставь немного времени для жизни! И пусть тебе будет легко и светло...

Додаток 4

Пам’ятка вирішення конфлікту

Будьте доброзичливими і тактовними.

Встановіть причини конфлікту – розмова по суті.

Умійте слухати і чути одне одного.

Дотримуйтеся чужого персонального простору.

Не робіть передбачень.

Умійте визнати свої помилки до того, як опонент почне вас критикувати.

Не переходьте на критику особистості.

Ідіть на компроміс.

Пам’ятайте, що безвихідних ситуацій не буває.
Коломієць Л. І., с. Мусіївка, Луганська область
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ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА, НА ВІЛЬНЕ
ВИРАЖЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ
(до теми № 2)
Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова – завзятих ворогів.
Стій за правду горою, то й люди – з тобою.
Посієш вітер – пожнеш бурю.
Завдання:
• поглибити знання про право на свободу думки і слова;
• розвинути навички командної роботи, розробити концепцію захисту
порушеного права, захисту професійної та особистої репутації.
Цільова група: учні 10–11 класів.
Час: 60 хвилин.
Обладнання: папір, маркери, роздатки.
Хід заняття
Вступ (2 хв.)
Ми від народження маємо право на власні погляди і переконання. Свобода вираження поглядів захищає саме цю потребу кожного з нас – потребу
ділитися власними думками, емоціями та переживаннями, ставлення до
людей і подій. Це не просто право висловлювати власне переконання, це
можливість брати участь у демократичних процесах, впливати на рішення
влади, формувати комфортне соціальне середовище.
Основна частина
Актуалізація опорних знань (5 хв.)
У форматі відкритого мікрофону чи збирання думок по колу узагальніть
знання та уявлення учасників про існуючі права та свободи людини. У групі
з високим рівнем знань додатково спитайте, які групи прав, що виникли
історично, вони знають.
Дискусія «Порожнє крісло» (15 хв.)
У житті нам дуже часто доводиться робити вибір. Вранці, коли ми одягаємося, ми думаємо про те, що нам надіти. Коли ви прийшли на тренінг,
то вибрали бейдж певного кольору, стілець, на який сіли, теж ваш вибір.
Однією з ознак демократії є право на реалізацію власного вибору. Спробуємо реалізувати це право в нашій аудиторії. У центрі залу 3 стільці, на яких
закріплені висловлювання:
1. Людина сама творить свою долю.
2. Життя людини залежить від випадкового збігу обставин.
3. Життя людини визначається тим, що на роду написано.
Ваше завдання – прочитати висловлювання, вибрати те, яке ви вважаєте
правильним, і зайняти місце поруч із ним.
Таким чином формується 3 групи, учасники яких повинні підготувати аргументи на користь своєї позиції і вибрати учасника, який презентує їхню
позицію.
Після того як висловляться всі, учасникам пропонується ще раз подумати і вирішити, чи не хочуть вони змінити позицію. Якщо серед учасників
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з’являться ті, кого переконали аргументи інших груп, то попрохайте їх прокоментувати, що саме вплинуло на зміну позиції.
Під час підсумку дискусії зазначте важливість думки кожного з учасників
вправи.
Міні-лекція «Історія та особливості виникнення та еволюції права на
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань»
(8 хв.), див. додаток 1.
Вправа «Права людини в новинах» (30–45 хв.)
Методика проведення:
Вправа починається з роботи в групах, потім групи представляють результати на загал. Запропонуйте учням об’єднатися у групи по чотири особи. У довільному порядку роздайте їм газети та журнали. На всю дошку або
на великому аркуші паперу накресліть велике коло. По колу напишіть подані далі три вирази, але на якомога більшій відстані один від одного. (Це
дасть змогу пізніше прикріпити до схеми якнайбільше вирізок із газет):
1) дотримання прав людини;
2) процеси покращення ситуаціі ̈ з правами людини;
3) порушення прав людини.
Учасники, працюючи у малих групах, мають відшукати матеріали в газетах: статті, фотографіі ̈, листи читачів, рекламу, анонси й таке інше, що стосується проблем, зазначених на дошці. Учасники можуть пофантазувати й
пошукати приклади, що належать до всіх трьох категорій , вирізати відповідні матеріали й наклеі ̈ти і ̈х на великий аркуш або на дошку.
Групи презентують приклади для всіх учасників.
Гра «Політики проти журналістів» (35–40 хв.)
Завдання:
У команді політиків – конфлікт. Один лідер свариться з іншим, починає
витягувати брудні подробиці з приватного життя суперника. Інший з політиків обвинувачується у зловживанні владою. Син ще одного з політиків
переховується в іншій країні, оскільки в Україні винен у завданні травм кільком людям через дорожньо-транспортну пригоду, а батько таким чином
намагається захистити свого сина. Ще один з політиків приховує у виборчій
програмі дії, котрі позначаться на добробуті народу, територіальній цілісності країни, екологічній безпеці та спровокують расові конфлікти.
Інструкції/поради ведучому:
1. Прочитайте завдання.
2. Об’єднайте дітей у 2 групи – «ЖУРНАЛІСТИ» та «ПОЛІТИКИ» (по 10 чи
більше осіб у групі, залежно від кількості дітей) та запропонуйте учасникам
кожної групи сісти у коло (якщо дозволяє приміщення).
3. Роздайте дітям завдання на папері.
4. Завдання для «Журналістів» – обрати:
– що саме вони будуть розслідувати;
– якими та про що будуть їхні статті;
– що саме вони вважають важливою для суспільства подією чи інформацією;
– про що варто розповісти першочергово;
– про що можна не розповідати.
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1. Завдання для «Політиків»:
– спрогнозувати дії журналістів;
– обговорити кожний випадок, що може становити інтерес для преси;
– виробити концепцію захисту та підготувати позови про шкоду репутації.
6. «Журналісти» розпочинають першими та передають усі підготовлені
матеріали політикам. Можна підготувати відповідні журналістські статті та
надіслати політикам журналістські запити.
7. «Політики» повинні реагувати на кожний крок «Журналістів», а також
робити власні кроки.
8. Обговорення та широка дискусія щодо всіх питань.
9. Варто зауважити, що завдання стосується не лише порушень права на
свободу думки і слова, а ще й інших прав. Учням потрібно також визначитися, яких ще прав стосується це завдання.
Питання для обговорення:
Чи швидко ви розібралися із завданням? У чому було найважче визначитися?
Яке питання вони залишили відкритим, тобто таким, що має не одне, а
кілька шляхів вирішення, на їхній погляд?

Додаток 1

Історія та особливості виникнення та еволюції права на свободу
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань
«Вільне висловлення думок, поглядів є одне з дорогоцінних прав людини; тож кожний громадянин може вільно висловлюватися, писати, оприлюднювати, відповідаючи лише за зловживання цією свободою, що передбачено законом» (Декларація прав людини та громадянина).
Відомий філософ Вольтер відзначав, що свобода проголошувати свої
думки становить істотне та значуще право громадянина.
Важливість свободи слова очевидна. Її легко простежити також на прикладі казок, як, наприклад, казки Ганса Кристіана Андерсена «Нове вбрання
короля». Підприємливі шахраї, користуючись обмеженістю та брехливістю
короля, його міністрів та підлеглих, вивели короля голим на вулиці королівства, і тільки одна дитина не побоялася та сказати, що король – голий. І від
цих слів схаменувся весь народ, що до того переконував себе, наче бачить
короля в ошатному одязі.
Право на свободу слова гарантується більшістю основоположних міжнародних договорів, декларацій та конвенцій. Справи про порушення свободи слова з боку держави регулярно розглядаються Європейським судом з
прав людини.
Конституція України статтею 34 гарантує кожному:
«Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення,
захисту репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».
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Опис змісту права на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань, понятійний апарат
Свобода думки і слова полягає в тому, що ніхто не може заборонити людині дотримуватися своїх думок, певним чином відображати об’єктивну
дійсність у своїх уявленнях та публічно висловлювати їх, у тому числі як погляди і переконання. Свобода слова створює гарантію громадського контролю над державною владою. Відповідно і свобода слова учня створює певну
гарантію учнівського контролю над шкільним, викладацьким адмініструванням. Звичайно, що право на свободу слова також є важливим при виконанні учнями інших соціальних ролей – під час додаткового навчання в
гуртках, об’єднання в різні групи, спілкування з друзями, участі в соціологічних опитуваннях, під час роботи тощо.
Ніхто не може примусити людину думати не так, як вона того хоче. Наприклад, жодний літературний критик не має права нав’язувати учням своє
сприйняття роману та ставлення до героїв. Жодний ідеолог не має права
втручатися у світогляд людини та ламати його шляхом насильницького
нав’язування ідей. За свободу думки, поглядів та слова раніше палили на
вогнищах, зараз, наприклад, можуть намагатися позбавити професії. Для
людини надзвичайно важливо зберегти свою сутність, зберегти себе – у
думці, у слові. Тому дуже часто фантасти використовують сюжет, коли головний герой втрачає пам’ять або в його голову вселяються чужі думки і
слова. Вміння думати, не боятися висловлювати власну думку, не соромитися ділитися нею з іншими людьми та вміння відстоювати її – єдиний шлях
утриматися від будь-якого зомбування, в тому числі телевізійного.
Втім, повага до себе починається з поваги до іншого. Захист права на
власну свободу слова неможливий без поваги, толерантного ставлення до
думки іншої людини. Тільки в диспуті народжується істина. Заборона та неприйняття думки іншої людини породжує конфлікт.
Загальна характеристика відповідальності за порушення права
на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх поглядів і переконань
Відповідальність за порушення права на свободу думки та слова – цивільна. Можливості захисту передбачені згаданою статтею 34 Конституції
України, а також статтями 11 (п. 2 пп. 3) та 23 Цивільного кодексу України.
Статті Цивільного кодексу спрямовані на захист репутації та відшкодування
моральної шкоди.
Відповідальність виникає через неможливість знайдення рівноваги між
реалізацією права на свободу вираження поглядів і компенсацією шкоди,
завданої репутації. Під репутацією маються на увазі загальні рамки ставлення до певної особи у певному суспільстві.
Наприклад, учень переміг на Всеукраїнській олімпіаді, але директор іншої школи та батьки інших учасників олімпіади починають кампанію з дискредитації чесної перемоги учня та анулювання його знань. У зв’язку з цим
страждає репутація переможця, бо чесність його перемоги та його знання
ставляться під сумнів. У такому випадку учень – самостійно або через відповідних представників своїх інтересів – може подати до суду і відновити
свою репутацію.
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Варто сказати, що цивільна відповідальність має на меті не покарання
визнаного винним відповідача, а відновлення чесного імені, репутації позивача.
У більшості демократичних країн світу заборонено кримінальну відповідальність за дифамацію – наклеп. З прийняттям Кримінального кодексу
України у 2001 році були декриміналізовані (вилучені) статті про наклеп та
образу, котрі запроваджувалися радянським кримінальним правом і часто
використовувалися задля ідеологічного тиску на опозиційно налаштованих
до влади громадян, журналістів, літераторів.
Якщо хтось обмежує або порушує право людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань – є можливість подати
до суду (цивільна юрисдикція), безпосередньо посилаючись на статтю 34
Конституції України, та відновити свої права.
Варто сказати, що відповідальність за порушення свободи думки та
слова стосується і держави. Санкції мають репутаційний, фінансовий та
політичний характер. Важливий вплив для репутації держави має рейтинг
свободи слова, такий як «Всесвітній індекс свободи преси» – щорічне дослідження та рейтинг стану свободи преси в країнах світу, що його супроводжує, яке публікується міжнародною неурядовою організацію «Репортери
без кордонів».
Джерела та література:
1. Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів / Денисенко Л. В., Дзюбій О. А. – К. : Час Друку, 2011. – 260 с.
2. Перші кроки: посібник для початкового вивчення прав людини /видано Українською асоціацією, «Міжнародна амністія», 1997. – 207 с.
3. Енвер Джуліман та Лілліан Юрт. Навчання молоді правам людини. Посібник для організаторів освітніх заходів з прав людини для молоді. – Харків : Права людини, 2009. – 156 с.
Масютіна М. Е., м. Бердянськ, Запорізька область
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ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ
«6 кроків до толерантністі»
(до теми № 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18)
Мета та завдання: допомогти підліткам усвідомити власний рівень толерантності, зрозуміти і вирішити, які конкретні дії може зробити молодь у
власному житті, щоб бути толерантною людиною та не допустити проявів
нетерпимості щодо інших людей.
Завдання:
– ознайомити учасників з основними положеннями Декларації принципів толерантності, поняттями «толерантність», «толерантна особистість»,
критеріями і соціальними проявами толерантності та нетерпимості, формувати у них навички використання отриманих знань при вирішенні реальних
життєвих ситуацій;
– дослідити поняття, що мають стосунок до проблеми толерантності, і
різницю сприйняття одних і тих же слів різними людьми;
– дати уявлення про особливості толерантної та інтолерантної особистості та основні відмінності між ними;
– розкрити суть понять «відмінність», «подібність», «меншість»;
– обговорити проблеми нашого суспільства (ставлення до національних
і релігійних меншин, біженців, мігрантів);
– познайомити уасників з основними видами проявів нетерпимості –
стереотипами і забобонами.
Цільова група: старшокласники (12–15 осіб).
Структура модуля: 9 годин.
Час

Тематика

Тривалість

90 хв. «Вивчаємо
2 хв.
Декларацію
принципів
5 хв.
толерантністі»
3 хв.

Зміст роботи

Оголошення теми й
мети тренінгу.
Знайомство «Доміно».
Прийняття правил роботи в групі.
5 хв. Вправа «Святковий
салют».
10 хв. Вправа «Яким я тебе
бачу».
15 хв. Робота с терміном
«толерантність».
Мозковий штурм.
10 хв. Міні-лекція «Що таке
толерантність».

Необхідні матеріали та обладнання

Фліпчарт, маркери,
ватман.
Фліпчарт, маркери,
ватман.
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8 хв.

90 хв. «Толерантна
особистість»

Гра-розминка «Весняний дощ».
20 хв. Вправа «Плакат толе- Фліпчарт, текст
рантності».
Декларації
Робота в групах.
принципів толерантності для кожного учасника,
фломастери, маркери, кольоровий
папір, клей, ножиці.
7 хв. Заключна вправа
Папір, ручки.
«Сінквейн “Толерантність”».
5 хв. Рефлексія заняття.
5 хв. Вправа «Привітання».
10 хв. Притча «Дружна родина».
10 хв. Вправа «Толерантність».
15 хв. Вправа «Риси
толерантної
особистості».
8 хв. Гра-розминка «Фігури».
15 хв. Вправа «Толерантний
словник».
17 хв.
5 хв.
5 хв.

90 хв. «Всі різні,
але всі рівні»

5 хв.
12 хв.
15 хв.
10 хв.

Папір, маркери.
Бланки опитувальника для кожного
учасника.

Список понять,
папір і фломастери
або олівці для
кожної команди.
«Експрес-опитування Бланк тесту для
“Індекс толерантнос- кожного учасника.
ті”».
Рефлексія заняття.
Підбиття підсумків,
прощання. Притча
про цвяхи.
Привітання.
Фліпчарт,
Введення в тему.
Вислови.
Вправа «Фісташки».
Фісташки.
Робота в парах з поРоздаткові
няттями «подібність» матеріали, маркета «відмінність».
ри, папір.
Вправа «Хто я такий».
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90 хв. «Терпимість
до відмінностей»

10 хв. Розминка «Ми ‒
різні».
10 хв. Знайомство з притчею та її обговорення.
15 хв. Робота с поняттям
«меншість».
5 хв. Таблиця «Толерантність».
3 хв. Рефлексія заняття.
5 хв. Заключна вправа
«Емоційний ланцюжок».
10 хв. Вправа «Чарівники».
5 хв. Введення в тему.
15 хв Робота в парах «Від
слів ‒ до справи».
5 хв.

90 хв. «Зруйнуємо
піраміду
ненависті»

Руханка «Погода в
Занзібарі».
12 хв. Тест «Шкала
соціальної дистанції»
(Е. Богардус).
55 хв. Ділова гра «Давайте
домовлятись!».
5 хв. Заключна вправа
«Мийна машина».
3 хв. Рефлексія заняття.
10 хв. Гра «Невидимий
зв’язок».
10 хв. Введення в тему.
Робота в парах.
10 хв. Міні-лекція «Що таке
стереотипи».
10 хв. Вправа «Усі яблука
червоні».
15 хв. Робота в малих групах
«Християни ‒ мусульмани».
5 хв. Руханка «Море
хвилюється, раз…».
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Фліпчарт, маркери,
ватман.
Фліпчарт, плакат.

Картки за числом
підгруп, різні предмети для костюмів.
Бланк методики.
Фліпчарт, маркери,
ватман, картки.

Моток міцних товстих ниток.

Фліпчарт, маркери,
ватман.
Текст.
Робочі аркуші.
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7 хв.

Інформаційне
повідомлення «Упередження».
15 хв. Вправа «Рольові
ситуації».
5 хв. Заключна вправа
«Оплески по колу».
3 хв. Рефлексія заняття.
10 хв. Вправа «Або ‒ або».

90 хв. «Діалог,
аргументація,
формування 20 хв. Вправа «Діалог».
поглядів»
15 хв. Міні-лекція «Аргументація як процес комунікації між людьми».
15 хв. Вправа «Переконай
Іллю Муромця».
20 хв. Вправа «Залізничний
експрес».

Фліпчарт, маркери,
ватман.
Картки зі сценаріями.

Фліпчарт, маркери,
ватман.
Таблиця
«Метод-прес».

Список пасажирів
для кожного учасника.
10 хв. Рефлексія заняття.
Паперові листи з
Заключна вправа «Ав- незакінченними
тобусна зупинка».
пропозиціями.

Тема 1. «Вивчаємо Декларацію принципів толерантності»

Вступ
Оголошення теми й мети тренінгу.
Кожна людина мусить взаємодіяти із представниками інших культур. На
жаль, дух нетерпимості, ворожості до іншої культури, способу життя, інакших вірувань, переконань, звичок завжди існував та існує надалі. Життя в
полікультурному соціумі ‒ проблема кожної особистості, групи людей і певних інститутів влади. Основою такого існування є толерантність як універсальний принцип людської життєдіяльності.
Багато країн світу, у тому числі Україна, можуть бути яскравими прикладами співіснування народів, етносів, культур і цивілізацій.
Сьогодні ви станете учасниками психологічного тренінгу, метою якого є
показати значимість толерантності під час взаємодії з іншими, закріплення
знань учасників про компоненти толерантності, удосконалення вмінь толерантного спілкування.
Знайомство «Доміно».
Мета цієї вправи ‒ «розігріти» учасників перед майбутнім заняттям і забезпечити «введення в тему».Тренер нагадує учасникам правила гри в доміно і пропонує їм пограти в «особливе доміно». Правила гри: Перший
учасник (бажано ‒ ведучий) стає в центр і називає дві свої характеристики ‒
«Мене звуть… З одного боку, я ношу окуляри, з другого ‒ люблю морозиво».
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Учасник, який теж носить окуляри чи теж любить морозиво, підходить до
першого учасника і бере його за руку, кажучи, наприклад, «Мене звуть…
З одного боку, я люблю морозиво, з другого боку ‒ у мене є собака». Гра
продовжується, поки всі учасники не стануть частиною доміно. Можливі
варіації в самій побудові доміно ‒ можна побудувати коло чи типову «доміношну» структуру, учасники можуть братися за руки, обійматися, стояти
або лежати на підлозі і т. д.
Прийняття правил роботи в групі
Аби досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила роботи,
якими будуть керуватися учасники. Група методом «мозкового штурму»
встановлює правила ефективної взаємодії, відповідаючи на запитання:
«Що потрібно зробити для того, щоб робота групи була ефективна?», і записують на плакаті «Правила».
Наприклад: відкритість, принцип «тут і зараз», не критикувати, активність, повага, довіра, регламент, правило піднятої руки, обговорення не
людини, а проблеми, слухати й чути тощо.
Вправа «Святковий салют»
Учасникам пропонується на стікерах кількома словами написати свої
очікування від тренінгу. Потім по черзі наклеїти їх на плакат із зображенням салюту, при цьому озвучуючи свої думки.
Вправа «Яким я тебе бачу»
Поясніть учасникам, що завдяки цій грі кожен отримає можливість краще дізнатися про одного з членів групи і пізніше представити його всім іншим. Гравці об’єднуються по двоє і розмовляють одне з одним протягом 3
хвилин. Мета бесіди ‒ справити певне враження на партнера. Після цього
учасники знову збираються разом. Ведучий каже: «Коли ми зустрічаємо
нову людину та обмінюємося з нею хоча б парою слів, то отримуємо перше
враження про її особу. Я пропоную вам представити групі свого партнера,
але це повинно бути зроблено незвичайним чином. Ще раз подумайте про
людину, з якою ви щойно розмовляли. Тепер пригадаєте якийсь образ,
який передавав би ваше враження від цієї людини. Уявіть свого партнера в
групі, назвавши його ім’я і той образ, який, на ваш погляд, асоціюється з
ним. Можна, наприклад, сказати: «Ганна нагадує мені плюшевого ведмедика, оскільки випромінює дружелюбність. Під час бесіди з Ганною я отримав велике задоволення».
Обговорення. Питання для обговорення:
– Що учасники відчували, поки чекали, що до них хтось «причепиться»?
– Вони намагалися називати найпоширеніші характеристики чи, навпаки, їм хотілося чимось виділитися?
– Що нового вони дізналися одне про одного?
– Що вони відчували, коли дізнавалися, що хтось у групі схожий на них?
– Що вони відчували, коли дізнавалися, що хтось на них не схожий?
– Добре чи погано, що в групі є стільки різних людей? Чому?
Основна частина
Мозковий штурм
Ведучий ділить учасників на групи по 3–4 чоловіки. Кожній групі належить
виробити в результаті «мозкового штурму» своє визначення толерантності.
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Попросіть учасників включити в це визначення те, що, на їхню думку, є
сутністю толерантності. Визначення має бути коротким і зрозумілим. Після
обговорення представник від кожної групи знайомить з виробленим визначенням всіх учасників. Після закінчення обговорення в групах кожне визначення виписується на дошці або на великому аркуші ватману.
Після того як групи представлять свої формулювання, ведучий повертає
заздалегідь заготовлені визначення лицем до аудиторії (див. додаток 1).
Учасники мають можливість ознайомитися з існуючими визначеннями і
висловити своє ставлення до них.
Обговорення. Ведучий ставить такі питання:
‒ Що вирізняє кожне визначення?
‒ Чи є щось, що об’єднує якісь із запропонованих визначень?
‒ Яке визначення зроблені найбільш вдало?
‒ Чи можна дати одне визначення поняттю «толерантність»?
У процесі обговорення зверніть увагу на такі моменти:
‒ Поняття «толерантність» має безліч сторін.
‒ Кожне з визначень виявило якусь грань толерантності.
Міні-лекція «Що таке толерантність»
У перекладі з латинської «tolerance» означає «терпіння», але сенс, який
вкладається в це слово в нашій мові, не відповідає змісту слова «толерантність».
Це слово в медицині позначає здатність організму переносити вплив тих
чи інших чинників. У суспільстві толерантність означає певне ставлення до
інших думок, поглядів, традицій.
Життя суспільства, як і життя окремої людини, ґрунтується на впливі
ідей, поглядів, теорій. За часи історії людства їх промайнуло чимало. Вони
оволодівали розумом людей на більший чи менший термін. Деякі з них закликали до барикад, призводили до війн, ставали підставою для створення
«образу ворога» з іншого народу. Але з розвитком суспільства до людей
прийшло розуміння, що Земля не є надто великою, вона ‒ наш спільний
дім, всі люди в якому ‒ сусіди. А для того, щоб людство успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. У безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн на планеті, на
допомогу має прийти «рятувальний круг» толерантності. Ще у ХVIII ст. французький філософ-просвітитель Франсуа-Марі Вольтер сказав свою знамениту фразу: «Ваша думка для мене глибоко ворожа, але за ваше право
висловити її я готовий віддати своє життя» (див. додаток 2).
Толерантність ‒ це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської
особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Також толерантність ‒ це
єдність у різноманітті, те, що сприяє переходу від війни до культури миру.
Для громадян це передусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини.
Сьогодні толерантність ‒ яскравий показник ступеня демократичності
кожної держави й одна з умов її розвитку. Політична толерантність є основою для плідних міжнародних відносин.
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Тренінговий модуль «6 кроків до толерантністі»

123

Для того щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на конфлікти, «побутові війни», кожному доцільно сформувати у собі толерантність як рису характеру. Для цього необхідно:
‒ бути готовими до того, що всі люди різні ‒ не кращі й гірші, а просто
різні;
‒ навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись
змінити в них те, що нам не подобається;
‒ цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;
‒ зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою.
16 листопада 1995 році на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО була
затверджена Декларація принципів толерантності. Цей день був проголошений Міжнародним днем толерантності. У статті 6 Декларації зазначено:
«З метою мобілізації громадськості, звернення уваги на небезпеки, приховані у нетерпимості, зміцнення прихильності й активізації дій на підтримку
поширення ідей толерантності і виховання у її дусі ми урочисто проголошуємо 16 листопада міжнародним днем, присвяченим толерантності, що
відзначається щорічно». Цього дня за традицією у різних країнах світу проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів інтолерантності.
Руханка «Весняний дощ!»
Інструкція. Тренер запитує групу: «Хто народився взимку, підніміть,
будь ласка, руку. А тепер ті, хто народився навесні. Хто народився восени ...
Хто народився влітку... Так-так. Ті, хто народився... (називає два сезони),
дивляться на мою ліву руку. Вона відповідає за вашу роботу. Ви ‒ команда
номер один. Ті, хто народився... (називає інші два сезони), дивляться на
мою праву руку. Ви ‒ команда номер два.
Перша команда робить так (ляскає по колінах). Спробуйте. А тепер дивіться на мою ліву руку (тренер тримає зігнуту руку на рівні плеча) ‒ це
означає, що ляскаємо тихо. Коли я піднімаю руку (піднімає над головою),
ляскання стають голоснішими, сильнішими. Спробуємо.
Друга команда робить так (стукає підборами по підлозі). Спробуємо.
А тепер дивіться на мою праву руку (тренер тримає зігнуту руку на рівні
плеча) ‒ це означає, що тупаємо тихо. Коли я піднімаю руку (піднімає над
головою), тупаємо голосно. Спробуємо.
Отже, давайте спробуємо всі разом.
Починає накрапати дощ... Перші краплі лунко б’ють по асфальту... По
траві... Дощик починає посилюватися... Ще, ще, перетворюється у зливу...
І раптом стихає... Тихіше... Тихіше... І знову посилюється...»
Тренер продовжує свій монолог, стежачи за груповою динамікою і даючи можливість групі насолодитися звуками весняного дощу.
Процедура проведення. Група сидить на стільцях. Учасникам у процесі
утворення груп не обов’язково переміщатися. Вони можуть залишатися на
своїх місцях. На першому етапі об’єднуємо учасників, які народилися взимку / навесні / влітку / восени, у дві групи, так, щоб було приблизно рівне
число учасників у кожній підгрупі. Після цього тренер дає інструкцію, що
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потрібно робити кожній команді: зображуємо дощ ударами по колінах
(перша група) і тупанням по підлозі (друга група). Ядро розминки складає
картинка весняного дощу, намальована тренером. Тренер керує групами
за допомогою рук. У рук є три положення:
1. рука внизу, висить уздовж тіла ‒ відсутність звучання відповідної групи (ліва рука відповідає за одну підгрупу, права ‒ за іншу);
2. долоня на рівні плеча ‒ середня інтенсивність звучання;
3. рука піднята над головою ‒ максимальна інтенсивність звучання.
Ця розминка несе великий заряд позитивної енергії. Тренер перекидає
місток, наприклад, так: «Цей дощ нас оновив, змив втому. І тепер ми входимо в новий сезон ‒ сезон під назвою “Декларація принципів толерантності”».
Вправа «Плакат толерантності»
Тренер об’єднує учасників у малі групи по 3–6 осіб. Кожна підгрупа
отримує екземпляр Декларації принципів толерантності (див. додаток 3),
аркуші А1, набір фломастерів, ножиці, кольоровий папір і має протягом
10 хвилин створити «Плакат толерантності». Після завершення роботи кожна підгрупа презентує свій плакат.
Підсумок
Заключна вправа «Сінквейн “Толерантність”»
Завдання вправи: здатність узагальнити інформацію після певної вдумливої рефлексії. Сінквейн ‒ це вірш, який вимагає синтезу отриманої інформації. Походить від французького слова «5». Таким чином, сінквейн ‒ це
5 рядків: 1 ‒ тема ‒ іменник, 2 ‒ два прикметники, які підходять до теми
іменника, 3 ‒ три дієслова за темою, 4 ‒ осмислена фраза на задану тему,
5 ‒ резюме до теми (бажано 1 слово чи словосполучення). Індивідуально
або в парах учасники пишуть сінквейни, потім проводиться аналіз і складається загальний сінквейн.
Рефлексія заняття.
‒ Деякі з вас вперше познайомилися з поняттям «толерантність». Яке з
визначень толерантності викликало у вас найбільший відгук?
‒ Чи видається вам тема толерантності актуальною, і якщо так, то чому?

Тема 2. «Толерантна особистість»

Вступ
Вправа «Привітання».
Завдання вправи: познайомитися з привітаннями в різних культурах і
зламати стереотипні форми поведінки. Учасники отримують картки з привітаннями з різних країн:
‒ скласти руки (як у «молитві») на рівні грудей і вклонитися (Японія);
‒ потертися носами (Нова Зеландія);
‒ потиснути одне одному руки, стоячи на великій відстані одне від одного (Великобританія);
‒ міцно обнятися і три рази поцілувати одне одного в щоки (Росія);
‒ показати язик (Тибет);
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‒ дуже міцно потиснути одне одному руки, стоячи близько одне до одного (Німеччина);
‒ обійнятися та поцілувати в щоки чотири рази по черзі (Франція).
Учасники вітають одне одного способом, зазначеним на їхніх картках.
Обговорення вправи:
‒ яку роль відіграють привітання в нашому житті?
‒ спробуйте здогадатися, з яких країн прийшли ваші привітання?
‒ чи було важко вітатися якимось способом?
‒ чи здалися вам якісь із привітань смішними?
‒ як би відреагували люди з цих країн на ваші привітання?
Основна частина
Учасники читаюсь китайську притчу «Дружна родина»: «Жила колись на
світі родина. Вона була непроста. Більше 100 чоловік було в ній. І займала
вона ціле село. Так і жили всією родиною й усім селом. Ви скажете: «Ну
то й що, є чимало й більших сімей на світі. Але річ у тім, що родина була
особлива ‒ мир і спокій панували в ній, а отже, і в селі. Ні сварок, ні лайки,
ні, крий Боже, бійок і розбрату.
Чутка про цю родину дійшла до самого володаря країни. І він вирішив
перевірити, чи правду кажуть люди. Прибув він у село, і душа його зраділа:
навкруги чистота, краса, статок і мир. Добре дітям, спокійно старим. Зачудувався володар. Вирішив довідатися, як жителі села досягли такого ладу,
прийшов до глави родини: “Розкажи, чому така згода і лад у твоїй родині?”
Той взяв аркуш паперу й почав щось писати. Писав довго ‒ видно, не дуже
сильний був у грамоті. Потім передав аркуш володарю. Три слова були на
папері: “Любов, прощення, терпіння”. І наприкінці аркуша: “Сто разів любов, сто разів прощення, сто разів терпіння”. Прочитав володар, почухав
потилицю і запитав:
‒ І все?
‒ Так, ‒ відповів старий, ‒ це і є основа життя всякої гарної родини. ‒
І, подумавши, додав: ‒ І світу теж».
Обговорення притчі. Питання:
– Що таке толерантність?
– Історія походження поняття «толерантність».
– Коли відзначають Свято толерантності?
Вправа «Толерантність»
Здатність поводитися толерантно може стати особистісною рисою, а відтак ‒ забезпечити успіх у спілкуванні. Толерантні люди більше знають про
свої недоліки. Вони критично ставляться до себе і не звинувачують у своїх
бідах інших. Вони не перекладають відповідальність на інших. Толерантна
людина не розфарбовує світ двома кольорами ‒ чорним і білим. Вона не
акцентує увагу на розбіжностях між «своїми» та «чужими», а тому готова
вислухати та зрозуміти думки інших.
Почуття гумору і здатність посміятися над своїм слабким місцем ‒ особлива риса толерантної людини. У здатної до цього людини менша потреба домінувати та зверхньо ставитися до інших.
Інструкція: Заздалегідь вертикально написати на плакаті великого формату слово «толерантність» великими літерами. Розподілити групу на пари.
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Учасники витягають одну з літер цього слова, на яку і підбиратимуть значення слова «толерантність». Наприклад: «Т» ‒ терпіння, творчість, талант,
«Л» ‒ лагідність, ласкавість тощо. Після обговорення учасники заповнюють
великий плакат маркерами різних кольорів.
Можливі такі характеристики:
Т ‒ терплячий, товариський, тактовний
О ‒ обережний, об’єктивний, оригінальний, особливий
Л ‒ лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні
Е ‒ енергійний, елегантний, ефективний
Р ‒ рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний
А ‒ активний, акуратний, авторитетний
Н ‒ надійний, найдорожчий
Т ‒ терплячий, толерантний
Н ‒ необхідний людям, ніжний, незалежний
І ‒ інтелігентний, ідеальний, ідейний
С ‒ той, що співпереживає, співчуває, сприймає свободу думок і дій іншого, страждає
Т ‒ тактовний, товариський
Ь
Вправа «Риси толерантної особистості»
Підготовка: бланк опитувальника з колонкою В на великому аркуші
прикріплюється на дошку або стіну.
Процедура проведення: Учасники отримують бланки опитувальника.
Ведучий пояснює, що 15 характеристик, перерахованих в опитувальнику,
властиві толерантній особистості.
Інструкція: Спочатку в колонці А поставте: «+» навпроти тих трьох рис,
які, на вашу думку, у вас найбільш виражені; «О» навпроти тих трьох рис,
які у вас найменш виражені. Потім у колонці В поставте: «+» навпроти тих
трьох рис, які, на ваш погляд, найбільш характерні для толерантної особистості. Цей бланк залишиться у вас, і про результати ніхто не дізнається,
тому ви можете відповідати чесно, ні на кого не звертаючи уваги.
На заповнення опитувальника дається 3–5 хвилин.
Потім ведучий заповнює заздалегідь підготовлений бланк опитувальника, прикріплений на дошку. Для цього він просить підняти руки тих, хто відзначив у колонці А першу якість. Число відповідей підраховується і заноситься в колонку бланка. Таким же чином підраховується число відповідей
з кожної з якостей. Ті три якості, які набрали найбільшу кількість балів, і є
ядром толерантної особистості (з точки зору цієї групи).
Риси толерантної особистості:
1. Прихильність до інших
2. Відкритість поглядів. Відсутність упереджень
3. Терпіння
4. Почуття гумору
5. Чуйність

Колонка А Колонка В
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6. Довіра
7. Позитивне сприйняття
8. Терпимість до відмінностей
9. Вміння володіти собою
10. Доброзичливість
11. Уміння не засуджувати інших
12. Гуманізм
13. Вміння слухати
14. Допитливість, відкритість до нового
15. Здатність до співпереживання
Учасники отримують можливість:
1. Порівняти уявлення про толерантну особистость кожного з членів групи з думкою групи;
2. Порівняти уявлення про себе («+» в колонці «А» з портретом толерантної особистості, створеним групою.
Ведучий узагальнює отриманий результат роботи.
Толерантна особистість ‒ це шлях людини, яка добре знає себе, комфортно почуває себе в навколишньому середовищі, розуміє інших людей і
готова завжди прийти на допомогу; людини з доброзичливим ставленням
до інших культур, поглядів, традицій.
Інтолерантна особистість характеризується уявою людини про власну винятковість, низьким рівнем вихованості, почуттям дискомфортності існування в полікультурному навколишньому середовищі, бажанням влади,
несприйняттям протилежних поглядів, традицій, звичаїв.
Руханка «Фігури»
Учасникам пропонується стати в коло. Ведучий пропонує виконати такі
фігури: «Вікінги», «Слоненя», «Тостер», «Пальма».
Кожну з фігур повинні виконувати три чоловіки, і в кожного з них буде
своє завдання. Ведучий у колі може вказати на будь-якого учасника і дати
йому завдання зобразити фігуру, учасники стоять ліворуч і праворуч від
нього повинні цю фігуру доповнити. Завдання дається в дуже швидкому
темпі, таким чином, той, хто неправильно виконав завдання, стає ведучим.
Наприклад, ведучий, вказуючи на людину, просить її зобразити «Вікінга». Ця людина повинна видавати вигук вікінга, при цьому махати руками
над головою, учасники ліворуч і праворуч ‒ гребти веслами, відповідно,
кожен у свій бік. «Слоненя». Людина, на яку вкаже ведучий, повинна зобразити хобот. Для цього вона простягає витягнуту праву руку вперед, ліву
проводить під праву і береться за ніс: вийшов хобот. Учасники справа і зліва
зображують вуха: вигинають обидві руки дугою, прикладають їх до «голови» слоника. «Тостер». Людина в центрі ‒ «хлібець». Учасники зліва і праворуч беруться за руки, утворюючи «тостер», «хлібець» всередині підскакує.
«Пальма». Людина в центрі ‒ «крона». Люди праворуч і ліворуч ‒ «гілки».
Людина по центру підіймає витягнуті руки вгору і змикає їх у кільце. Ліві і
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праві витягують руки вгору з нахилом відповідно вправо, вліво. Гра проходить у швидкому темпі. Той, хто збивається, виступає в ролі ведучого, таким
чином, у ролі ведучого може побувати вся група.
Вправа «Толерантний словник»
Інструкція: Розділіть учасників на невеличкі групи (по 3–4 людини).
Дайте кожній групі кілька аркушів паперу й олівці. Ведучий викликає до
себе по одному представнику від кожної групи і повідомляє їм словозавдання. Учасники повертаються у свої групи і мовчки малюють це слово.
Мета групи ‒ здогадатися, про яке слово йде мова. Група, яка здогадалася
першою, отримує найбільше число балів. І так працюємо з кожним учасником. Приклади слів: расизм, біженці, ненависть, рівність, кавказці, українці,
насильство, нетерпимість, зовнішність, батьківщина, справедливість, добро,
культура, відмінності й інші слова, що мають стосунок до нашої теми.
Після завершення гри і підрахунку балів попросіть учасників порівняти,
як різні люди малювали одні й ті ж слова:
– Чи було важко вгадувати, а малювати?
– Які слова вдалися легше, які ‒ важче?
– Чому різні люди малюють одні й ті ж слова по-різному?
Рефлексія заняття
Питання:
– Які якості притаманні толерантній особистості?
– Які якості характерні для інтолерантної особистості?
– Які, на ваш погляд, умови необхідні для формування толерантної особистості?
– Що цікавого, важливого дав вам тренінг?
Напишіть на стікерах у вигляді зірочок. Якщо ваші очікування здійснилися, то ми побачимо гарний святковий салют на честь дружби, взаєморозуміння й миру між народами нашої Землі.
Підбиття підсумків, прощання. Притча про цвяхи
Жив собі хлопчик із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок
із цвяхами й велів по одному забивати їх у паркан щоразу, коли хлопчик
втратить терпець і з кимось посвариться. У перший день хлопчик забив
37 цвяхів. Згодом він навчився володіти собою, і кількість цвяхів щодня
зменшувалася. Хлопчик зрозумів, що легше навчитися опановувати себе,
ніж забивати цвяхи. Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха.
Син підійшов до батька й сказав йому про це.
Тоді батько велів синові витягати з паркана по одному цвяху в ті дні,
коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться.
Минали дні, і згодом син зміг сказати батькові, що у паркані не залишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до паркана і сказав: «Ти добре поводишся, але подивися, скільки дірок залишилося... Паркан ніколи не буде
таким, як колись».
Коли ви з кимось сваритесь і говорите щось неприємне, ви залишаєте
по собі такі ж рани, як ці дірки від цвяхів. І рани зостаються, попри те, скільки
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разів потім ви попросите пробачення. Словесні рани завдають такого ж
болю, як і фізичні. Не залишайте на своєму шляху цих дірок. Не забивайте
цвяхи ворожнечі, нерозуміння і жорстокості в душі людей. Будьте толерантними!

Тема 3 «Всі різні, але всі рівні»

Вступ
Після привітання тренер звертає увагу на вислови, які написані на фліпчарті:
«Ми легше визнаємо свої помилки у поведінці, ніж у мисленні. Ніхто не
може оцінювати іншого, поки не навчиться оцінювати самого себе».
(К. Роджерс)
«Дурниці ‒ це поняття, що залежать від точки зору. Те, що одному здається дурницею або нісенітницею, для другого може мати важливе значення».
(Корнілус)
«Ваша думка для мене глибоко ворожа, але за ваше право її висловити
я готовий віддати своє життя».
(Вольтер)
Вправа «Фісташки»
Інструкція: роздайте вихованцям по дві фісташки в шкаралупі і попросіть
поки їх не їсти і не знімати шкаралупу. Важливо, щоб вправа проходила в
спокійній, злегка «магічній» атмосфері. Багато залежить від тону вашого
голосу. Попросіть учасників відповісти на такі питання (групове обговорення):
– Які фісташки на дотик?
– А ЯКІ ЛЮДИ НА ДОТИК?
– Як би ви описали шкаралупу?
– Як би ви описали людське тіло?
– У фісташок однакові розмір і форма?
– А У ЛЮДЕЙ ОДНАКОВІ РОЗМІР І ФОРМА?
– Фісташки одного кольору?
– А ЛЮДИ ОДНОГО КОЛЬОРУ?
– Чи є на фісташках тріщини або вони трохи розколоті?
– А ЛЮДИ можуть ламатися і тріскаТИся?
– Потрясіть фісташки. Ви відчуваєте звук?
– А які звуки видають ЛЮДИ?
– Відкрийте фісташки. Зсередини вони інші, ніж зовні? У чому відмінності?
– А ЛЮДИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ?
– З’їжте фісташки. Які вони на смак?
– ЧИ МОЖНА СКАЗАТИ, ЩО У ЛЮДИНИ Є СМАК?
– Чи погано ділити фісташки на погані і хороші?
– А ЧИ МОЖНА вчиняти ТАК З ЛЮДЬМИ?
Основна частина
У світі налічуються тисячі найрізноманітніших культур. Існують також
відмінності між представниками однієї культури. Не буває абсолютно однаПрограма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»
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кових людей. Чим більше ми знаємо одне про одного, тим більше ми розуміємо, як ми схожі. У всіх у нас є загальна потреба в їжі, у сні, в безпеці, в
близькості і любові. Незважаючи на відмінності між нами, у нас багато
спільного. Поки відмінності не порушують прав людини, їх варто приймати,
а не боротися з ними. Відмінності роблять світ цікавим.
Робота в парах із поняттями «ПОДІБНІСТЬ» та «ВІДМІННІСТЬ»
Інструкція: В центрі дошки написано слово «Люди». Дошка ділиться на
дві половини, одна ‒ це «ПОДІБНІСТЬ», а інша ‒ «ВІДМІННІСТЬ». Старшокласники об’єднуються в парах, називають і записують риси подібності та
відмінності між людьми, що живуть на Землі.
Питання для обговорення:
‒ Як впливають подібності та відмінності між людьми на життя суспільства?
‒ Як спілкуються між собою старі й молоді люди?
Висновок: про людину судять по тому, яка в неї професія, як вона будує
відносини в родині і з оточуючими. Виділяють особливості мови, вміння
грамотно і ясно висловлювати свої думки, не вдаючись до вульгарних виразів. Люди різні, різна і їхня культура. Відчуженість і ворожість у сприйнятті іншої культури ‒ дуже поширене явище в нашому житті. Воно виникає
через страх невідомого, очікування ворожості з боку іншої групи, відчуття
дискомфорту від вторгнення «чужих» у звичне життя. Чи може бути набагато простіше жити у світі, де всі люди однакові? Давайте пофантазуємо…
Уявімо собі, що настане час, коли всі люди на Землі стануть абсолютно однаковими (зріст, колір очей і волосся, одяг, знання і т. д.).
‒ Яким буде цей світ?
‒ Як люди будуть в ньому жити?
‒ Добре чи погано, що ми всі різні?
Після обговорення тренер робить висновок.
Таким чином, відмінності доповнюють і збагачують суспільство. Щоб
жити у світі, людям треба навчитися жити, вирішуючи проблеми на основі
співробітництва. Ми часто хочемо бути такими ж, як всі інші, і страждаємо,
відчуваючи, що відрізняємося від інших. Іноді справді добре, що ми як усі,
але не менш важлива і наша індивідуальність. Її треба цінувати.
Вправа «Хто я такий»
Обладнання: аркуші паперу і ручки на кожного учасників.
Ведучий пропонує всім учасникам написати фразу «Я ‒ ... національності». Наприклад: «Я ‒ росіянин», «Я ‒ азербайджанець» і т. д. Далі національність записується в стовпчик по буквах, і потрібно до кожної букви
написати якусь особисту характеристику, що починається на цю букву. Наприклад, запис може виглядати таким чином: «Р ‒ розважлива, О ‒ оптимістична, С ‒ самостійна, І ‒ інтелектуальна, Я ‒ яскрава, Н ‒ настирна, К ‒
красива, А ‒ активна». Бажаючі зачитують, що у них вийшло. Ведучий звертає увагу учасників на те, скільки було однакових букв, а які різні були
наведені приклади якостей. Напевно, це не випадково, люди теж і схожі
між собою, і відрізняються одне від одного.
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Розминка «Ми різні»
Тренер пропонує учасникам зібратися в групи за ознаками, які ви будете
називати:
‒ за ростом;
‒ за статтю (хлопчики, дівчата);
‒ за громадянством;
‒ за кольором очей;
‒ за кольором волосся;
‒ за кольором взуття тощо.
(Можливі інші приклади: той, хто любить поспати, байдикувати, красиво
співає, захищає права інших людей, вміє організувати колектив...)
Після цього виберіть одного учасника/учасницю, зав’яжіть йому/їй хусткою очі. Дитина стоїть у колі, і їй необхідно вибрати собі пару серед учнів і
учениць, що утворили коло.
Завдання: Не розмовляючи, можна доторкнутися до обличчя, рук, волосся, потрібно відгадати свого напарника або напарницю, назвати його/її
ім’я, прізвище, декілька слів розповісти про зовнішність, характер, хобі.
Знайомство з притчею та її обговорення
Ведучий: «Одне село розташовувалося в горах, де текло джерело зі смачною водою. Але ця вода була шкідливою для здоров’я людини, і у всіх, хто
її пив, на шиї з’являлися жирові складки, а голови поверталися з великими
труднощами. Місцеві жителі з покоління в покоління пили цю воду і всі
мали потворні шиї. Одного разу у село прийшов чоловік здалеку. Його відразу ж оточила юрба цікавих жінок. Вони розглядали його шию і сміялися
над тим, що він занадто худий. Мандрівник розгубився і, не стерпівши, вигукнув: «Ну досить! Досить глузувати з мене! Краще на свої нарости подивіться ‒ ви ж просто виродки! Вам би краще потурбуватись, як вирізати ці
пухлини! А ви смієтеся над моєю худою шиєю!» Жінки ще сильніше розреготалися. Вони показували одна на одну і говорили, що всі в селі схожі і так
було протягом всіх століть. Вони ніколи не виходили за межі свого селища,
і переконати їх у потворності такої зовнішності було неможливо».
Ведучий пропонує питання для обговорення:
‒ У чому сенс цієї притчі?
‒ Які виникають відносини між людьми різних народів через зовнішні
відмінності?
‒ Чи можна виправдати поведінку жінок?
‒ Хто в цій ситуації правий?
‒ До чого закликає ця притча? Чого вона вчить людей?
Висновок: народи різняться між собою, і часто ті, хто сміється над іншим,
не розуміють своєї ущербності. Тому люди повинні терпимо ставитися одне
до одного.
Робота с поняттям «меншість»
Тренер пише на фліпчарті слово «меншість». Питає старшокласників,
які слова асоціюються у них з цим поняттям. Перші відповіді учасників можуть стосуватися, головним чином, чисельності групи, однак можна одержати також інші інтерпретації, наприклад такі, що стосуються самовідчуття
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представника меншини, ‒ така людина відчуває себе не такою, як усі, або
до неї ставляться не так, як до інших людей. Зазначає, що, в певних ситуаціях кожна людина може опинитися в меншості. Але при цьому підкреслює, що почуття гідності людини і ставлення до неї значно важливіші, ніж
«кількісний фактор». Сам факт приналежності до меншості може не мати
жодного значення для почуттів людини. Наприклад, учень з фізичною вадою може прекрасно почувати себе в класі, якщо однолітки ставляться до
нього доброзичливо і чуйно. Для такої людини приналежність до кількісної
меншості може не мати ніякого значення. Тренер торкається проблеми
«новачків» у шкільному класі.
Усі пропозиції учнів групуються і записуються на дошці.
Меншість:
‒ вікова
‒ національна
‒ релігійна
‒ етнічна
‒ расова
‒ люди з інвалідністю тощо
Тренер просить учнів розповісти про випадки зі свого життя, коли їм на
власному досвіді довелося відчути, що таке бути меншістю.
Після обговорення педагог створює проблемну ситуацію: «Корабель
потонув під час шторму. Хвилі викинули на берег човен, у якому врятувалось 10 чоловік, а саме: літня жінка, подружжя африканців, сліпа дівчина з
матір’ю, 5 європейців, серед яких 3 чоловіки і 2 жінки. Чоловіки розподілили питну воду та їстівні запаси таким чином: дві третини взяли собі, а одну
третину віддали іншим, пояснивши, що їм, як чоловікам, потрібно більше».
Питання для обговорення:
1. Чи можна було б цю проблему розв’язати по-іншому?
2. Як би ви це зробили?
3. Чого ще, на вашу думку, бракувало цим людям, окрім їжі та води?
Яких почуттів?
Тренер підводить учасників до думки, що чоловікам не вистачало почуття реальної оцінки ситуації, взаєморозуміння, спільного пошуку вирішення
питання, тобто культури толерантності. Він зазначає, що в певних ситуаціях
кожна людина може опинитися в меншості. Але при цьому підкреслює, що
почуття людини і ставлення до неї значно важливіші, аніж «фактор меншості» чи «зверхності», сили в будь-якій формі її прояву. Сам факт приналежності до меншості може не мати ніякого значення для почуттів людини.
Наприклад, учень, який має інвалідність, може добре почувати себе в класі, якщо однолітки ставляться до нього доброзичливо і чуйно. Для такої
людини приналежність до кількісної меншості не відіграє великої ролі. Іноді приналежність до меншості може бути джерелом дуже позитивних почуттів. Наприклад, у тому випадку, коли учень виконав контрольну роботу
на «відмінно», в той час як інші учні дістали нижчі оцінки.
Підсумок
Висновок: Кожна людина неповторна. Світ тому й цікавий, що всі люди
навколо нас різні, у них різні звички, погляди на життя, звичаї, і важливо
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навчитися не тільки висловлювати власну думку, а й приймати думку іншого. Кожна людина повинна усвідомити, що «усі ми є вільні і рівні у своїй
гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними і непорушними» (Конституція України, ст. 21). Задля того щоб уникнути конфліктних
непорозумінь у міжособистісних стосунках, є сенс розвивати в собі такі
риси характеру, як виваженість, справедливість, чуйність, доброзичливість,
порядність, поступливість. Все це можна об’єднати словом

Вікова
національна
релігійна
етнічна
расова
люди з фізичними
вадами
тощо

Шлях до
взаєморозуміння

{

Меншість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

}

Виваженість
Справедливість
Чуйність
Доброзичливіть
Порядність
Поступливість

Толерантність

Рефлексія заняття
‒ Що нового ви дізналися про поняття «толерантність» у порівнянні з
попереднім заняттям?
‒ Які сторони й аспекти толерантності найбільшою мірою характеризують це поняття?
Вправа «Емоційний ланцюжок»
Інструкція: Усі учасники стають у коло, кладуть ліву руку на плече сусіда
і по черзі одне за одним дякують сусідові зліва за гарну роботу, позитивні
емоції, висловлюють побажання тощо. Останнім висловлюється тренер.

Тема 4 «Терпимість до відмінностей»
Вступ
Вправа «Чарівники»
Інструкція: Розбийтеся, будь ласка, на трійки. Я хочу вам зараз показати дуже цікавий і захоплюючий спосіб оцінки і повторення пройденого.
Для цього члени трійки отримують різні ролі. Двоє з них будуть Чарівниками/цями. Чарівники стають поруч і кладуть руки одне одному на плечі.
Третій учасник стає Учнем/Ученицею. Він стає напроти них. Учень/Учениця
екзаменує Чарівників. Він/вона може поставити їм будь-яке питання, що
стосується вивченої теми. Це має бути питання, на яке не можна відповісти
тільки словами «так» чи «ні». Наприклад: «Що таке толерантність?» Чарівники повинні відповісти на нього, але зовсім незвичайним способом. Вони
говорять по черзі, причому кожен/на з них за один раз вимовляє тільки одне
слово. Немає різниці, який із двох Чарівників/ць почне відповідати. Після
того як перше слово відповіді сказано, настає черга другого/ї Чарівника/ці ‒
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він/вона повинен/на продовжити розпочату думку. Кодекс честі Чарівників
забороняє їм домовлятися про зміст відповіді і планувати свою спільну поведінку, вони повинні імпровізувати на ходу, намагаючись справити на
Учня/Ученицю сильне враження.
А тепер Чарівники можуть приступити до своєї роботи. Хоча у вас два
тіла, розум у вас тільки один. Після першого питання ваш/ваша Учень/Учениця поставить вам ще одне питання, і ви знову повинні будете якомога
злагодженіше йому відповісти ‒ тільки за тими же правилами. Так буде
тривати до тих пір, поки я не скажу «Стоп!» (5 хв.).
Рефлексія:
‒ Які почуття ви відчували під час гри?
‒ Чи легко було Чарівникам відповідати на всі питання Учнів?
‒ Чи відбувається подібна ситуація спілкування в шкільному житті?
‒ Хто найчастіше виконує роль Чарівника?
Основна частина
Введення в тему
Тренер коротко розповідає учасникам біблійну притчу про вавилонську
вежу: Нащадки Ноя швидко розмножувалися і заселяли Землю. У той час
на Землі була одна мова. Але незабаром виявилося, що люди, які народилися після потопу, нітрохи не кращі за людей, що жили до потопу. Вони теж
часто творили зло. Одного разу люди зібралися разом і сказали: «Побудуємо
собі місто і вежу висотою до небес і зробимо собі ім’я, перш ніж розпорошитися по поверхні Землі». Вони наробили цегли з глини і завзято зайнялися будівництвом. Але Богу не сподобалася гординя людей, які прагнуть так
прославити себе. Він зійшов подивитися на місто і башту, які збудували
люди, і сказав: «Є один народ, і мова одна для всіх. І ось що вони почали
робити, і не відступляться від того, зробили». І Бог змішав мови людей,
щоб вони перестали розуміти одне одного і не змогли більше будувати
вежу. Потім Бог розсіяв їх по всій Землі...»
Обговорення:
‒ Як ви думаєте, для чого спочатку людям було дана єдина мова?
‒ У чому давні люди не виправдали покладені на них сподівання?
‒ До чого призводять зверхність і нетолерантність?
Робота в парах «Від слів ‒ до справи»
Тренер: «Ми розуміємо, що в нашому світі справді багато насильства і
жорстокості і нам просто необхідно вчитися бути толерантними у всьому. І
перш за все необхідно не просто говорити про це, а переходити від слів до
справи, ми повинні навчитися не допускати проявів нетерпимості навколо
себе, повинні бути готовими застосовувати отримані на тренінгу навички в
різних реальних життєвих ситуаціях. Ця вправа допоможе вам досліджувати ситуації, в яких нетерпимість може виявлятися в повсякденному житті, і
можливі способи реакції в таких випадках».
Інструкція: Розділіть учасників на пари. Кожна пара отримує одну картку. Учасники повинні розглянути ситуації, вибрати найбільш відповідний
і невідповідний варіант поведінки. Потім пара робить презентацію своєї
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ситуації. Розповідає про можливі варіанти і про ті, які були вибрані. Група
коментує. Після цього вся група повинна відповісти на питання:
‒ Що виграють у кожному з обраних варіантів учасники подій?
‒ Що програють у кожному варіанті учасники подій?
‒ Чи можуть бути інші шляхи вирішення, крім запропонованих?
Обговорення:
Попросіть учасників згадати подібні ситуації, які траплялися з ними в
житті. Як вони вели себе в таких випадках? Що заважає нам іноді чинити
так, як ми вважаємо правильним? Що (або хто) може допомогти нам вести
себе так, як ми вважаємо правильним? Що можна зробити, щоб такі ситуації взагалі не виникали навколо нас?
Картка 1. Прізвиська.
У компанії, в якій ви проводите вільний час, прийнято називати людей
різними прізвиськами. Комусь дістаються приємні прізвиська, комусь образливі. Одного з хлопців всі називають «Товстий», хоча він кілька разів
просив так його не називати. Насправді його звуть Сашко. Ви називаєте
його ім’я, але всі кричать: «Який він Саша, він ‒ Товстий!».
‒ Будете теж називати його «Товстий», інакше всі почнуть сміятися над
вами?
‒ Будете називати його на ім’я. Вам байдуже до думки оточуючих.
‒ Спробуєте пояснити всім, що називати людей образливими прізвиськами нерозумно.
Картка 2. СВАСТИКА.
На стіні школи ви побачили свастику. Ваші дії:
‒ Пройду мимо й зроблю вигляд, що нічого не бачу.
‒ Намалююю поруч ще одну.
‒ Непомітно зітру її.
‒ Разом з друзями почну в школі кампанію проти нацистських символів.
Картка 3. АНЕКДОТИ.
У твоєму класі розповідають образливі анекдоти про вірменів і євреїв і
сміються над ними. Хлопчик-вірменин, який навчається разом із вами,
дуже ображається. Анекдоти при цьому дуже смішні.
‒ Я теж згадаю парочку анекдотів і розповім.
‒ Поясню вірменському хлопчику, що анекдот ‒ це просто жарт.
‒ Попрошу не розповідати таких образливих анекдотів.
Картка 4. ВІЙНА.
Один ваш друг у компанії розповідає, що всі мусульмани ‒ терористи і
тому ми повинні їх ненавидіти. Ваші дії:
‒ Зроблю вигляд, що не почув цієї репліки.
‒ Підтримаю її та наведу якісь приклади.
‒ Поясню друзям, що це ‒ забобон.
Картка 5. РАСИЗМ.
У вашому дворі живе хлопчик з чорним кольором шкіри. Його тато ‒ з
Нігерії. Ви з ним подружилися. Але ваш тато дізнався і не хоче, щоб ви спілкувалися з ним, бо вважає, що це ‒ небезпечно.
‒ Я послухаю тата, все-таки він ‒ дорослий.
‒ Я продовжу спілкуватися зі своїм другом, але татові не розповім.
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‒ Я попрошу дозволу запросити хлопця в гості і познайомлю його з татом. Він зрозуміє, що мій друг ‒ цікавий і талановитий, і проблема буде вирішена.
Руханка «Погода в Занзібарі»
Стати в коло, повернутися праворуч і йти, повторюючи рухи за тренером: «У Занзібарі гріє сонечко (гладити по плечах того/ту, хто йде попереду), дме легкий вітерець (провести пальцями по спині). Та ось хмарки
закрили сонце, почав накрапати дощик (стукати пальцями), здійнявся вітер
(терти спину), почалася злива (енергійно стукати пальцями по спині), град
(кулаками). Але що це? Буря вщухає (усе в зворотному порядку). Злива
переходить у дрібний дощик, буря перетворюється на дрібненький вітерець. У Занзібарі знову сонечко». Можна продовжити гру, розвернувши
учасників на 180°, і запропонувати тим, хто стояв позаду: «А в Україні холодно. Коли виходиш на вулицю, мороз хапає за щоки (щипати за щоки), за
вуха (масажувати вуха), пробирається під куртку (щипати спину), мерзнуть
ноги (тупотіти ногами). Та коли заходиш у дім, стає тепліше, пощипує за
вуха, щоки (терти вуха, щоки). Поступово зігріваєшся, розслаблюєшся (гладити по плечах, спині)». Увага! Деякі діти не люблять тактильний контакт.
Ділова гра «Давайте домовлятись!»
Інструкція:
1. Вибрати двох ведучих, двох «прикордонників». Решта учасників діляться на 3 групи. Шляхом жеребкування кожної з груп видається картка,
на якій окреслені межі якоїсь вигаданої країни, описано місце розташування, основні заняття населення. Протягом 10 хвилин учні повинні придумати
назву країни, розповісти про геополітичні та соціально-економічні особливості, національні традиції, відповісти на питання про те, що сприяє розвитку країни, який рівень життя населення в ній.
2. Кожна група по черзі представляє свою країну (12 хв.). Форма подання ‒ будь-яка. Можна створити кілька слайдів (при наявності ноутбуків,
проектора, екрана в класі), можна уявити агітбригаду і т. д. Але треба забезпечити кожну групу великим аркушем паперу (наприклад, ватманом,
світлими шпалерами), на якому вони намалюють кордон, родовища, ліси,
озера. Коли школярі будуть представляти «країну», вони згуртуються біля
свого малюнка. На цьому етапі група виконує таке завдання ведучого.
3. Ведучий: «Так трапляється, що люди не завжди живуть на одному місці. І зараз 3 особи з кожної країни повинні будуть збирати валізи і вирушати
за кордон. Безумовно, при перетині кордону вам належить пройти митний
контроль». Вирішіть, хто з членів команди буде змушений емігрувати в
іншу країну» (1 хв.). «Мігранти» можуть зібрати валізу, прихопивши з «батьківщини» найпотрібніші або дорогі їм речі (2 хв.).
4. На умовному кордоні (таблички «кордон», «прикордонний стовп»
приготувати зазделегіть) «мігранти» розповідають і показують «прикордонникам», що найціннішого вони взяли зі своєї країни (10 хв.). У цей час другий ведучий роздає членам команд, які залишилися («корінним жителям»),
картки (див. нижче), на яких у найзагальніших рисах дані вказівки, як вони
повинні будуть себе вести з «мігрантами». Про ці вказівки «мігранти» знати не повинні.
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5. Командам надається 10 хвилин на розмову з гостями їхньої країни.
«Корінні мешканці» розповідають «мігрантам» про заходи їхньої соціальної підтримки: чи нададуть їм житло, роботу, можливість навчання, страховку тощо; про перспективні інвестиційні програми і проекти.
6. Після цього мігранти приймають рішення залишитися в цій країні, або
повернутися на батьківщину (1 хв.).
7. Рефлексія (5 хв.). Повернувшись у тренінгове коло, учасники розповідають, що відчували під час бесіди. Що важливіше для людини: як тебе зустрічають чи яку матеріальну вигоду отримаєш, залишившись у цій країні.
Пояснення: гру можна розвивати. «Мешканці» можуть придумати законодавчі акти щодо мігрантів, обґрунтувати те чи інше ставлення до них гостей з інших «країн».
Організація простору: всі «країни» повинні розташовуватися на деякій
відстані одна від одної, щоб учасники не тільки брали участь у дії, а й могли
спостерігати за подіями.
Картки:
1) Рівень життя дуже високий. Не потрібні робітники з низькою кваліфікацією, тому що є високотехнологічне виробництво. Безкоштовна освіта.
Житло доведеться винаймати, кредит надамо на кілька років, але проценти високі. Розмовляють поблажливо, з упередженням проти «чужаків».
2) Рівень життя невисокий. Медична страховка надається. Є робочі місця в будівельній індустрії (муляри, штукатури), потрібні асфальтоукладальники, двірники. Житло ‒ кімната в гуртожитку. Розмовляють доброзичливо,
розхвалюють добросердя жителів, розповідають про гарні традиції.
3) Рівень життя середній. Навчання у вищих навчальних закладах платне,
й оплата висока. Екологія погана: у місті асфальтовий завод. Потрібні робочі
руки. Робочі місця ‒ у сфері торгівлі, на заводі. Тимчасове житло надається
в переселенському фонді. Розмовляють доброзичливо, «умовляють».
Або інший варіант:
Вказівка № 1. Мігрантам не надається ні житло, ні робота, ні страховка,
але є перспектива на хороше життя через кліматичні умови.
Вказівка № 2. Мігрантам надається житло, навчання, але не надається
робота, страховка.
Вказівка № 3. Мігрантам надається тільки робота.
Заключна вправа «Мийна машина» (проводити із застереженням)
Учасники стають у «струмочок». Це мийна машина. Один з учасників
грає роль автомобіля, який необхідно помити. Він входить до «струмочка».
Це і є мийна машина, а учасники торкаються по черзі до нього і кажуть
йому ласкаві слова і добрі побажання на майбутнє. На виході з машини
його чекає «сушарка», яка повинна його обійняти. Після цього відбувається
зміна ролей «сушарки» й «автомобіля». Вправа вважається завершеною
тоді, коли всі члени групи зможуть побути в різних рольових образах.
Рефлексія заняття
‒ Які конкретні дії може зробити кожна людина у власному житті, щоб
не допустити проявів нетерпимості щодо інших людей у навколишньому
світі?
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Тема 5. «Зруйнуємо піраміду ненависті»
Вступ
Гра «Невидимий зв’язок»
Учасники стають у коло на відстані витягнутих рук і заплющують очі. Тренер заходить всередину кола і розповідає вступну історію. «Багато років
тому на землі жив мудрець, який довгі роки провів спочатку в подорожах
по всіх дивних містах і селах, а потім присвятив роки роздумам про сутність
людства. І сплів мудрець довгу найтоншу нитку. Задумав він обійти добрих
серцем людей і пов’язати їх цією чарівною найтоншою ниткою». Ведучий
розповідає історію та обходить учасників, вкладаючи кожному в руки нитку. На останньому учаснику тренер відрізає нитку і зав’язує кінці. Таким чином, нитка утворює замкнуте коло.
«Воістину, нитка була унікальна. Гладка, тонка, вона була абсолютно
непомітна для людини, але, незважаючи на це, впливала на її взаємини з
іншими людьми. Ті, кому мудрець передав чудову нитку, стали добрішими, спокійнішими. Вони почали більш уважно ставитися одне до одного,
прагнули зрозуміти думки й почуття ближнього. Іноді вони сперечалися,
але, о диво, нитка натягалася, але не рвалася. Іноді вони сварилися, і нитка
розривалася, але при примиренні обірвані кінці нитки зв’язувалися знову.
Тільки вузлик нагадував про минулу сварку. Що зробили люди з подарунком мудреця? Хтось дбайливо зберігав, передаючи таємницю про неї з покоління в покоління. Хтось, не відчуваючи присутності нитки, залишав на
ній безліч вузликів, та й характер його поступово ставав «вузлуватим». Але,
головне, у кожного з’явилася здатність простягати нитки до тих, кого вони
вважали близькими і друзями, соратниками і партнерами. Зараз ви відчуваєте у своїх руках чудову нитку, подарунок мудреця. Давайте перевіримо,
що може статися, якщо кожен потягне її на себе. Вона натягнеться і буде різати руки. Такі відносини називаються натягнутими. А якщо хтось потягне
нитку на себе, а хтось цього не робитиме. Рівновага кола порушиться. Хтось
буде почуватися більш впевнено. В таких ситуаціях кажуть: він тягне ковдру
на себе. Деякі люди вважають за краще одягати цю нитку собі на шию. Хочете спробувати? Відчули, як боляче нитка ріже шию? У подібних ситуаціях
кажуть: посадив собі на шию. Різні експерименти можна проводити з цією
ниткою. Багато людей навіть присвячують цьому ціле життя. Натягнуть, розірвуть, зав’яжуть вузол, одягнуть на шию або взагалі відпустять. Давайте
зараз знайдемо такий стан нитки, який для всіх нас буде найбільш зручним.
І запам’ятаємо цей стан кожною клітинкою свого тіла.
Питання для обговорення:
1. Якими були ваші враження від зустрічі з чудовою ниткою, подарунком
мудреця?
2. Що було легко, що важко в цій грі?
3. Чого ця гра може навчити команду?
Відчуття невидимого зв’язку допомагає встановити гарні відносини в команді. Комфортність взаємин залежить від того, в якому стані перебуває
нитка: натягнутому або вільному. Експериментуючи з натягом нитки, ми символічно проживали різні типи взаємин одне з одним. Головне, незважаючи
ні на що, треба намагатися відновлювати комфортний стан нитки.
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Основна частина
Робота в парах
Тренер: «Стереотипи нас супроводжують щоденно. Уявіть собі, яким є
уявлення про відмінника, вчительку, ромку, бізнесмена, ділову жінку, бомжа. Виберіть 2 стереотипи і запишіть їхні характерні ознаки. А тепер об’єднайтеся в пари та обміняйтеся своїми характеристиками».
1. Чи у всіх були однакові стереотипи?
2. Якщо так, то чому?
3. Якщо ні, то чому?
4. Чому у вас виникли саме такі стереотипи?
5. Як ви вважаєте, які чинники впливають на формування стереотипів у
суспільстві?
Вправи, які ми будемо виконувати сьогодні на занятті, ознайомлять вас
з основними складовими «піраміди ненависті» ‒ стереотипами та забобонами, дискримінацією, насильством. Ви зможете навчитися розпізнавати їх
у собі та інших, розуміти їхні причини і шкоду, яку вони завдають суспільству і кожному з нас. Наявність стереотипів не є провиною людини. Стереотипи є в кожного з нас, і це ‒ природний спосіб пізнання світу.
Міні-лекція «Що таке стереотипи»
Тренер: «Як ви вважаєте, чому люди часто нетолерантні одне до одного? Чому дозволяють собі ставитися зневажливо до інших, при цьому найчастіше страждають, якщо їх принижують. Як, чому з’являються у людей
упередження щодо когось і чогось? На це питання нам буде легше відповісти, коли ми розглянемо такі поняття, як «стереотипи» та «забобони».
Напевно, вам доводилося говорити або чути від інших: «Чоловіки не
плачуть», «Всі жінки ‒ пліткарки», «Німці пунктуальні, американці прагматичні, французи велелюбні, українці “собі на умі”, євреї хитрі, росіяни ‒
п’яниці, роми ‒ шахраї» та інше. Це приклади стереотипів.
Стереотип (від грецьк. stereos ‒ твердий, typos ‒ відбиток) ‒ це стандартизований схематичний образ або уявлення про певне явище, процес,
об’єкт, часто емоційно забарвлений, сталий; складається переважно під
впливом соціальних умов та попереднього життєвого досвіду.
Стереотипи ‒ це неправомочні узагальнення, які ми робимо щодо тих,
про кого ми мало знаємо. Людський мозок влаштований таким чином, що
він постійно класифікує все, що зустрічає в реальності. Коли у нас не вистачає інформації про якийсь предмет, ми відносимо його до певної категорії і
приписуємо йому певні якості. Так, ми вирішуємо, що «всі росіяни багато
п’ють», а «всі підлітки вживають наркотики». Деякі стереотипи передаються з покоління в покоління, їх приймають на віру і не перевіряють. Часто
вони є основою жартів та анекдотів про представників різних рас і народів.
Ані ті, хто розповідає, ані слухачі не задумуються над тим, що, сміючись,
вони створюють і розповсюджують неповагу і нетолерантність до представників якоїсь групи чи нації.
Звичайно, у кожної людини є якісь риси схожості з іншими, як і відмінності. Стереотипи та пов’язані з ними упередження (або передсуди) насамперед складаються внаслідок перебільшення відмінностей та недооцінки
схожості. Стереотипи не завжди є неправдою, але часто перебільшують негативні риси. Стереотипи поділяються за змістом на:
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‒ позитивні, ознакою яких є те, що позитивні риси одного чи декількох
представників групи, національності, держави у перебільшеному вигляді
переносяться на всю групу, національність чи державу. Наприклад: у нашій школі ‒ найкращі учні, моя кохана дівчина ‒ найкрасивіша, наша держава ‒ наймогутніша. Інколи ми використовуємо позитивні стереотипи
стосовно групи, до якої належимо, щоб відчувати себе сильнішими і кращими за інших.
‒ негативні, коли негативні риси одного чи декількох представників групи, нації, держави переносяться на всю групу, націю чи державу (наприклад: у сусідній школі немає нічого цікавого; в селі люди неосвічені; всі
поляки гонорові; всі євреї хитрі; всі африканські країни нерозвинені).
‒ нейтральні ‒ такий тип стереотипів ґрунтується на нейтральному (ані
негативному, ані позитивному) враженні про різні категорії людей. Наприклад: всі українці люблять борщ; всі іспанці дивляться кориду, всі англійці ‒
пунктуальні тощо.
Однією із причин популярності стереотипів є номінальна можливість
шаблонно сприймати ситуацію, а не набувати досвіду і вмикати мислення.
Стереотип дозволяє робити швидкі, невідповідні висновки у випадках нормативного тиску (потреби соціального схвалення).
‒ Особисті стереотипи людина формує сама. До них належать її різні переконання, пристрасті ‒ усе те, що (на думку людей) складає особистість,
індивідуальність людини, її інтереси.
‒ Гендерні ‒ являють собою культурно і соціально обумовлені думки
про якості, атрибути і норми поведінки представників обох статей і їхнє відображення в мові. Гендерні стереотипи у колективній суспільній свідомості закріплені міцно і міняються повільно. Наприклад: у декретну відпустку
йде лише жінка, жінка не може бути шахтарем тощо.
‒ Сімейні стереотипи формуються під впливом сімейних традицій, установок, правил. Наприклад, у сім’ї приносити дохід повинен лише чоловік.
‒ Суспільні чи соціальні ‒ формуються під впливом суспільства і соціуму.
Політика держави формує державні стереотипи (служба в армії піде на користь юнакові), релігія ‒ релігійні, реклама ‒ споживчі (мило для інтимної
гігієни ‒ як ми без нього жили?).
Зрештою, стереотип є лише одним з явищ людського життя, формування якого для себе підвладне кожному.
Вправа «Усі яблука червоні»
Інструкція: прочитайте історію про Еллі в країні фруктів і овочів. «Ви всі
знаєте Еллі з книжки про Чарівника Смарагдового Міста. Ви тільки не знаєте, що Еллі ніколи в житті не бачила ніяких овочів і фруктів, оскільки в Канзасі вони не росли, а в Чарівній Країні вони їй просто не траплялися. Якось
у Канзасі знову розпочався ураган. Тільки цього разу він доніс Еллі не до
Чарівної Країни, а до Країни овочів і фруктів. Спочатку Еллі побачила велику червону кулю. «Хто ти?» ‒ запитала Еллі. «Помідор», ‒ відповіла куля. І
Еллі пішла далі. Тут їй трапилась велика жовта куля, яка відрекомендувалася: «Лимон» ‒ і запропонувала Еллі спробувати шматочок себе. Еллі покуштувала шматочок лимона, але він був таким кислим, що вона ледь не
заплакала. Дівчина образилася на лимон і пішла далі. Тут вона побачила
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дивний фрукт, який теж запропонував їй скуштувати шматочок себе. Вона
спробувала, і їй дуже сподобався смак. «Я хочу запам’ятати, як тебе звати», ‒ сказала Еллі. «Грушка», ‒ відповів фрукт. І Еллі пішла далі. Вона присіла на галявині. З дерева звисала інша червона куля. «Гей, помідоре, давай
поговоримо», ‒ сказала Еллі. «Я не помідор, я ‒ яблуко», ‒ пролунав ображений голос. Однак дівчина не повірила: «Еге ж, я тебе знаю, ти круглий і
червоний. Ти ‒ помідор, і годі мене дурити». Яблуко дуже занервувало і
впало з дерева. Про балачки вже не могло бути й мови. Еллі пішла далі, аж
раптом їй захотілося їсти. Вона перебувала на полі, яке рясніло від жовтих
куль. «Скуштуй нас, ми такі солодкі», ‒ шепотіли вони. «Знайшли дурну. Ви
жовті, отже, ви кислі», ‒ сказала Еллі. Вона залишилася голодною, а солодкі дині лише здивовано кліпали очима. Але ось на стежці вона побачила
довгий плід. «Треба скуштувати», ‒ сказала вона. Гіркий перець ніколи не
користувався популярністю. Він був радий пригостити Еллі. Від гіркоти й подиву Еллі знову заплакала».
1. Хто зрозумів проблему Еллі?
2. У чому була її помилка?
3. Чому Еллі неправильно думала про різні фрукти?
4. Від цього вона виграла чи програла?
5. А фрукти?
Те, що ми спостерігали у випадку з Еллі, називається словом «стереотипи». Розкажіть на прикладі Еллі, як стереотипи виникають у житті. Наведіть
приклади стереотипів.
Запитання:
1. Яку позитивну роль стереотипи відіграють у житті?
2. У чому негативна роль стереотипів?
Робота в малих групах «Християни ‒ мусульмани»
Кожна група буде працювати з одним з робочих аркушів. На робочих аркушах треба записати ваші уявлення про християн та мусульман. Спочатку
члени груп самостійно заповнюють робочі аркуші. Потім знову об’єднуюються в групу та обговорюють відповіді. Можна працювати з тими національними групами, які є актуальними для вашого регіону, класу, міста тощо.
Обговорення
1. Чи важко було заповнювати робочі аркуші?
2. Якщо деяким групам це було легше, а іншим важче, то чому це сталося?
3. Чи збігаються думки всієї групи?
4. Чи справді усі мусульмани/християни/іудеї є такими, як написано в
робочих аркушах?
5. Яким чином у вас сформувалася саме така думка?
6. Чи впливають на вашу думки стереотипи?
Робочий аркуш
‒ Християни…
‒ Християни люблять...
‒ Ми всі знаємо, що українські...
‒ Християн можна відрізнити за...
‒ Християни завжди вчиняють...
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‒ Усі вважають, що християни...
‒ Мусульмани...
‒ Мусульмани люблять...
‒ Ми всі знаємо, що мусульмани...
‒ Мусульман завжди можна відрізнити за...
‒ Мусульмани завжди вчиняють...
‒ Усі інші вважають, що мусульмани...
‒ Іудеї...
‒ Іудеї люблять...
‒ Ми усі знаємо, що іудеї...
‒ Іудеїв можна відрізнити за...
‒ Іудеї завжди вчиняють...
‒ Усі інші вважають, що іудеї...
Руханка «Море хвилюється, раз…»
Тренер промовляє, а учасники імітують це рухами: «Море хвилюється,
два. Море хвилюється, три. Кумедна фігура, на місці замри!» Усі завмирають у кумедних положеннях. Тренер обирає найкумеднішу фігуру. Це ‒ новий ведучий. Він повторює слова тренера (спортивна, ледача, грайлива,
сидяча, лежача фігура).
Інформаційне повідомлення «Упередження»
Упередження ‒ це думки, частіше негативні, про явища, людину або групу людей, що формуються до всебічного знайомства з ними. Напевно, всі ви
чули від інших або, може, навіть говорили такі вирази: «Понеділок ‒ важкий
день», «Коли чорна кішка перейшла дорогу ‒ буде нещастя». Це погляди,
які «випереджують» розум, засвоюються некритично, без роздумів, це забобони, які не перевірені на досвіді та емоційно забарвлені.
Проблема виникнення упереджень сягає корінням у далеке язичницьке
минуле. Людина, незахищена від навколишнього світу дикої природи, відчувала гострий тваринний страх перед непізнаним, перед тим, що не піддавалися ніякому логічному поясненню. Її первісного досвіду вистачало
для створення уявлення про добрих і злих духів, народних прикмет і забобонів, поганих і хороших прикмет, які допомагали виживати людині у світі.
З часом мінялися місця проживання людини, але рівень взаємопроникнення у світ непізнаного залишався основною сферою виникнення народних
прикмет і забобонів.
Якщо стереотипи ‒ це переконання, то упередження ‒ це емоційне ставлення, яке часто пов’язується з існуючими стереотипами або складається
на їхній основі.
Упередження ‒ це установка, а установка, у свою чергу, ‒ це певне поєднання почуттів, переконань і схильності діяти так чи інакше. Людям із забобонами не подобаються ті, хто не схожий на них самих; вони поводяться в
дискримінаційній манері, переконані в тім, що ті, інші, неосвічені й небезпечні й т. п. Негативні оцінки, що відзначають забобон, можуть виникати з
емоційних асоціацій, з потреби виправдати поведінку або з негативних переконань, що називаються стереотипами.
Таким чином, упередження ‒ негативне ставлення до людини чи будьякої групи людей, про яких ви насправді нічого не знаєте. Це ставлення
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Тренінговий модуль «6 кроків до толерантністі»

143

формується на підставі не особистого знайомства з людиною, а думки (стереотипу) стосовно групи, до якої вона належить.
Існує багато сфер життя, над якими ми розмірковуємо, й аналогічно
може складатись велика кількість упереджень. Наприклад, на нашу думку
про якусь етнічну меншину (тобто спільність людей, що споріднені між собою історичним походженням, мовою спілкування, територією проживання, культурою, але відрізняються від більшості населення держави), можуть
впливати засоби масової інформації, ставлення оточення і наш власний
життєвий досвід.
Існує багато упереджень:
‒ етнічні, які пов’язані з приналежністю людини до певної етнічної групи
відповідно до її звичаїв, культури, одежі, мови, їжі тощо;
‒ національні, що можуть виникати, коли хтось упереджено ставиться
до інших, якщо вони належать до іншої культури;
‒ расові, коли хтось ставиться до інших з упередження, залежно від кольору шкіри або інших характерних ознак іншої раси;
‒ релігійні, коли упередження проявляється залежно від релігійних переконань;
‒ статеві, що виникають, якщо людина ставиться до інших залежно від
того, чоловіки вони чи жінки;
‒ вікові, коли хтось ставиться до інших з упередженням залежно від
того, скільки їм років;
‒ пов’язані із зовнішністю або фізичними вадами. Вони виникають, коли
хтось формує своє ставлення до інших залежно від того, як вони виглядають і які мають фізичні або інші проблеми.
Вправа «Рольові ситуації»
Завдання вправи: ознайомити підлітків з різними видами забобонів.
Інструкція: Розділити учасників на підгрупи (2‒4 людини). Роздати сценарії. Ви можете придумати ситуації, більш актуальні для вашого міста, навчального закладу.
Обговорення:
‒ що спільного у всіх програних сценках?
‒ познайомте учасників із забобоном у вашій сценці;
‒ чому в сценках люди поводяться саме таким чином?
‒ як почуваються жертви упереджень?
‒ чи заслуговують вони такого звертання?
‒ попросіть учасників згадати, чи траплялися з ними ситуації, коли вони
ставали жертвами забобонів?
‒ як вони себе вели, хто їм допоміг?
‒ як можна запобігти подібним ситуаціям?
Сценарії.
‒ Сашко любить рок-музику. Нещодавно він проколов собі вухо, тому що
багато рок-зірок носять сережки. Він прийшов у школу, й однокласники почали сміятися над ним. Один хлопчик навіть крикнув йому «ти не чоловік».
‒ Олена прийшла в школу в новій сукні. Подруги запитали її, де вона її
купила. Вона відповіла, що мама купила її для неї в секонд-хенді. Дівчата
сказали «значить, ти бідна» і не захотіли з нею гратися.
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‒ Армен недавно приїхав у наше місто. Він говорить по-російському з
акцентом. Після школи хлопці оточили його і почали передражнювати.
‒ Заріна ‒ мусульманка. Вона завжди носить довгі спідниці і не їсть у
шкільній їдальні. Дівчата сміються над її одягом, а один хлопчик намагався
змусити її їсти свинину.
‒ Катя збирається привести додому свого хлопця. Вона повідомляє батькам, що він ‒ іудей. Реакція батьків негативна.
‒ Нещодавно в класі дізналися, що Расул ‒ мусульманин. Тепер діти
бояться його і думають, що він і його брат ‒ терористи.
Підсумок
Висновок до тренінгу: У тріумфальному ритуалі римських полководців є
такі слова: «Пам’ятай, що ти тільки людина». Їх повторював тріумфатору
спеціально приставлений для цієї мети глашатай. Це було своєрідне застереження проти встановлення диктатури і тиранії. Сьогодні так можна сформулювати життєвий принцип будь-якої людини, незалежно від її соціального статусу, місця проживання, статі, нації і віку. Ми не повинні застосовувати
насильство, бути жорстокими одне до одного. Ніхто не володіє абсолютною владою над іншими, не має права поневолювати іншого, вторгатися в
його світ і насильно його змінювати. Будьте толерантними і людяними!
Вправа «Оплески по колу»
Ведучий: «Ми добре попрацювали сьогодні, і мені хочеться запропонувати вам гру, в ході якої оплески спочатку звучать тихенько, а потім стають
все сильнішими і сильнішими». Ведучий починає тихенько плескати в долоні, дивлячись і поступово підходячи до одного з учасників. Потім цей
учасник вибирає з групи наступного, кому вони аплодують удвох. Третій вибирає четвертого і т. д. Останньому учаснику аплодує вже вся група.
Рефлексія тренінгу
‒ Про що ви дізналися на занятті?
‒ Як ви себе почували на занятті, виконуючи завдання?
‒ Де ви зможете використати набуті під час заняття знання та вміння?

Тема 6. «Діалог, аргументація, формування поглядів»
Вступ

Вправа «Або ‒ або»
Попросіть всіх вишикуватися в шеренгу посередині кімнати. Повідомте, що збираєтеся поставити їм деякі питання, на які вони будуть відповідати 3 кроками вліво, або вправо, або залишатися на місці. Перша серія
питань така:
«Ви ‒ Вчора?» (Якщо так, перемістіться вліво);
«Ви ‒ Сьогодні?» (Залишайтеся на місці);
«Ви ‒ Завтра?» (Перемістіться вліво).
За необхідності повторіть питання кілька разів. Зверніть увагу, що ви
пропонуєте гравцям у всій повноті ототожнити їх з цими словами. Спочатку
можливе деяке нерозуміння, після якого кілька людей відступлять вліво
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або вправо. Дочекайтеся, поки човгання закінчитися, потім попросіть тих,
хто прийняв остаточне рішення, пояснити, чому вони вибрали те чи інше
слово. Наприклад, завтра, тому що вони молоді і їм належить майбутнє.
Вчора ‒ через продуктивність минулого тощо. Продовження гри:
‒ Ви ‒ табличка з написом: відчинено для відвідувачів, вхід заборонено,
скоро повернуся;
‒ Ви ‒ гора, рівнина, долина;
‒ Ви ‒ земля, небо, море;
‒ Ви ‒ місто, село, передмістя;
‒ Ви ‒ так, ні, може бути;
‒ Ви ‒ принтер, золота ручка, олівець;
‒ Ви ‒ джип, кінний візок, автобус.
Завершення: заохочуйте учасників ставити одне одному питання щодо
їхнього вибору. Весь процес має підвищити самосвідомість і розуміння
своєї і чужої мотивації.
Основна частина

Вправа «Діалог»
Тренер: «У перекладі з грецької діалог ‒ це розмова між двома або кількома особами, форма усного спілкування між ними, яка може бути закріплена в письмовому вигляді. Діалог ‒ аж ніяк не проста, як здається на
перший погляд, а досить складна, наповнена різноманітним вмістом, специфічно людська форма взаємодії, тісно пов’язана з розумінням. У діалозі
здійснюються два природних людських прагнення: прагнення сказати та
бути почутим і прагнення зрозуміти та бути зрозумілим.
Наші переконання визначають наші дії. Переконання виникають, коли
ми вивчаємо, читаємо, бачимо і відчуваємо щось на власному досвіді, а також у результаті спілкування з іншими людьми. Коли ми зустрічаємося з
людьми, що мають спеціальні знання або досвід, ми можемо навчитися у
них чогось нового, але взагалі-то ми можемо навчитися у всіх людей, що
нас оточують. Так само, коли ми зустрічаємося з людьми, які думають інакше, ніж ми самі, нам надається можливість переосмислити і переглянути
свої погляди. Зміна думки може означати, що людина дізналася про щось
нове, чогось навчилася».
‒ Коли ви востаннє змінювали свою думку?
‒ Звідки ви знаєте, що праві, не вислухавши всі аргументи до кінця?
Висновок:
Розвиток індивідуальної ідентичності можливий тільки на основі постійної комунікації з іншими, діалогу з іншими точками зору, позиціями, можливістю зрозуміти інші позиції і подивитися на себе з іншої точки зору.
Процес розуміння завжди має діалогічний характер, оскільки розуміння
тісно пов’язане зі спілкуванням (часто непрямим), передбачає «зустріч
суб’єктів». Розуміння ‒ це завжди діалог особистостей, текстів, думок, культур і т. д.
Таким чином, діалог двох людей сприяє єднанню в суспільстві, під час
якого відбувається обмін культурними кодами.
Інструкція: Це цікава вправа, в якій учасники повинні зайняти позицію
згідно із запропонованим твердженням і пояснити свій вибір (по-іншому
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вона називається «Голосування ногами»). В ході обговорення у них є можливість змінити свою думку. Вправа рекомендується для груп, де між учасниками є певна довіра. Ведучий повинен приготувати список речень ‒ тверджень, на трьох аркушах написати «ТАК», «НІ», «НЕ ЗНАЮ».
1. Ведучий вішає аркуші з написами «Так» і «Ні» на протилежні стіни, на
середню стіну ‒ аркуш із написом «Не знаю». Далі він просить учасників
вийти на середину. Учасники повинні будуть зайняти позицію щодо тверджень, які він зачитує. Ті, хто згоден із твердженнями, стають до аркуша
«Так», незгодні ‒ до «Ні», не визначилися ‒ до надпису «Не знаю». Потім
ведучий зачитує перше твердження, гравці визначаються з думкою щодо
нього і групуються залежно від думки.
2. Спочатку тренер запрошує до обговорення і просить тих, хто згоден з
твердженням, обґрунтувати свою думку, а потім дає слово їхнім опонентам. Учасники можуть у будь-який момент поміняти свою думку і перейти
від однієї відповіді до іншої. Кожна сторона повинна мати можливість розповісти, чому вони вважають саме так, у чому не впевнені («не знаю»).
Якщо хтось поміняв думку, ведучий повинен запитати чому. Обговорення
окремих тверджень триває до тих пір, поки учасникам цікаво це обговорювати (зазвичай від 5 до 15 хвилин). Найчастіше обговорюються від 4 до
6 тверджень. Прийти до єдиної думки ‒ не мета цієї вправи. Якщо ведучий
не впевнений, чи хочуть учасники продовжити обговорення, можна використовувати твердження «Давайте закінчимо цю вправу».
Обговорення.
‒ Про що ви думаєте після виконання вправи?
‒ Як ви почували себе, коли визначалися? Було важко визначитися з відповіддю?
‒ Чи вдалося вам чітко сформулювати свої думки?
‒ Чи не хотілося перейти на іншу сторону тим, хто опинився один або
майже один?
‒ Чи вдалося вам переконати інших перейти на свою сторону?
‒ Чому ми хочемо, щоб і інші були на нашому боці?
‒ Чи впливаємо ми на інших через діалог і обговорення?
‒ Чи можна сказати, що діалог ‒ найкращий спосіб вирішувати розбіжності, проблеми?
Висновок: Ми впливаємо одне на одного через діалог і аргументацію.
Інші впливають на мене, і я впливаю на інших, кажучи, що думаю. У повсякденному житті діалог ‒ це засіб обміну знаннями, досвідом, думками і не в
останню чергу культурою. Діалог ‒ найкращий спосіб вирішувати конфлікти.
Приклади провокативних тверджень, які можна обговорити:
1. Шлюб між двома людьми різних культур завжди нещасливий.
2. Щастя окремої людини важливіше за щастя сім’ї.
3. Матері слід перебувати вдома перші три роки життя дитини.
4. Гомосексуалістам має бути дозволено укладати шлюби (або всиновлювати дітей).
5. Після закінчення війни всі біженці обов’язково повинні повертатись у
свою країну.
6. Чи має бути дозволено катувати терористів?
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Тренінговий модуль «6 кроків до толерантністі»

147

7. Свобода слова ніколи не повинна обмежуватися, навіть коли це слово
ненависті.
8. Смертна кара повинна бути дозволена.
Обговорення вправи:
‒ Що ви відчували, коли опинялися в меншості?
‒ Чи не відчували ви спокуси поміняти думку під тиском більшості?
‒ Чи на всі питання, про які люди сперечаються, можна відповісти однозначно?
‒ Як ви ставитеся до людини, з думкою якої ви незгодні?
‒ Добре чи погано мати власну думку?
Міні-лекція «Аргументація як процес комунікації між людьми».
Аргументацію можна визначити як процес комунікації між людьми, в
якому використовується обґрунтування для переконання інших. У такій комунікації потрібні аргументи.
Аргумент ‒ це твердження, за допомогою якого людина обґрунтовує
певне положення з метою переконання іншого в його істинності. Кожен аргумент має певну структуру. Обов’язковими елементами є теза, докази та
обґрунтування.
АРГУМЕНТ = ТЕЗА + ДОКАЗИ + ОБГРУНТУВАННЯ
Теза ‒ це положення, яке треба обґрунтувати і довести.
Докази ‒ приклади, факти, посилання, за допомогою яких доводиться
істинність тези.
Обґрунтування ‒ пояснення суттєвого зв’язку між тезою і доказами.
Від тези до аргументів можна поставити питання «Чому?», а аргументи
відповідають: «Тому що».
Наприклад: «Телевізор дивитися корисно» ‒ теза нашого виступу. Чому?
Аргументи: тому що:
1) по телевізору ми дізнаємося новини;
2) по телевізору повідомляють прогноз погоди;
3) по телевізору ми дивимося навчальні передачі;
4) по телевізору показують цікаві фільми і т. д.
Аргументи, які наводить оратор, бувають двох типів: аргументи «за»
(за свою тезу) й аргументи «проти» (проти чужої тези). Аргументи «за»
повинні бути:
‒ правдивими, спиратися на авторитетні джерела;
‒ доступними, простими і зрозумілими;
‒ максимально близькими до думок, які встановилися в аудиторії;
‒ відображати об’єктивну реальність та відповідати здоровому глузду.
Аргументи «проти» повинні переконати аудиторію в тому, що аргументи,
наведені у підтримку тези, слабкі, не витримують критики. Важливе правило аргументації: аргументи треба наводити в системі. Це означає, що треба
продумати, з яких аргументів почати, а якими закінчити.
Навчитись формулювати думку в чіткій і короткій формі, переконливо аргументувати свою позицію, «ефективно» подавати інформацію (діалог, виступ, листування), аргументовано відповідати на запитання дозволяє
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Метод прес:
Позиція
«Я вважаю, що…»
Пояснення (причина появи позиції)
«Тому, що…»
Підтримка (факти, цифри, приклади, цитати,
«Наприклад…»
посилання…)
Висновок
«Отже…»
Відпрацювати презентаційні навички, вміння аргументовано переконувати допоможуть такі вправи.
Вправа «Переконай Іллю Муромця»
Інструкція: Вся група ділиться на команди по 3‒4 чоловіки, крім одного
учасника, який буде грати роль Іллі Муромця. Тренер розповідає групі свій
варіант казки, в якій Ілля Муромець бачить на роздоріжжі камінь, на якому
написано: «Ліворуч підеш ‒ коня втратиш, праворуч підеш ‒ голову втратиш,
прямо підеш ‒ одруженим будеш». У цій вправі кожній команді потрібно
буде переконати Іллю Муромця, що слід піти саме в її напрямку.
Перша команда буде вмовляти Муромця поїхати наліво, друга ‒ направо, а третя ‒ прямо. У кожного напрямку є свої переваги, адже навіть у варіанті «голову втратиш» можна згадати про ті пригоди, які чекали в казці
богатиря, що вибрав цей шлях, або пояснити, що насправді він втратить голову від кохання. Командам потрібно показати саме їхнє спрямування у
максимально вигідному світлі.
Групам дається 10 хвилин на підготовку, після чого один представник від
кожної групи виступає перед Іллею Муромцем. Муромець вирішує, куди
він поїде, і дає зворотний зв’язок про те, що йому сподобалося, а що не
сподобалося в кожному виступі.
Тренер звертає увагу на правильність аргументації, виправляє помилки.
Вправа «Залізничний експрес»
Інструкція: Вам знадобиться список пасажирів. Кожному учаснику буде
надано список. Питання звучить так: «З ким із цих людей ви б найменше
хотіли опинитися в одному купе поїзда?» Учасники повинні визначити три
найбільш небажаних для себе особи і три найбільш бажаних. Потім учасники діляться на групи по три особи. Кожна група ‒ купе. Мета ‒ проранжирувати список, з тим щоб обрати четвертого супутника. Після цього група
збирається разом. Обговоріть різні варіанти вибору.
Список:
‒ ромка;
‒ гомосексуаліст;
‒ скінхед;
‒ людина, хвора на СНІД;
‒ неохайно вдягнена жінка з маленькою дитиною;
‒ прочанин єврей-хасид;
‒ селянин з валізою, з якої дуже неприємно тхне;
‒ студентка з Африки;
‒ підліток, схожий на наркомана;
‒ колишній ув’язнений;
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‒ жінка-мусульманка з Північного Кавказу у хіджабі;
‒ демобілізований із фронту вояк;
‒ інвалід зі складеною коляскою;
‒ кришнаїт;
‒ китаєць, який споживає їжу з дивним запахом;
‒ людина, що говорить незрозумілою мовою.
Обговорення:
1. Чи важко було дійти спільної думки?
2. Чому у різних груп відповіді виявилися різними?
3. Чому іноді відповіді усіх груп збігалися?
4. Чому ви не хотіли їхати з певною людиною в одному купе?
1) Коли нами керує страх, коли ‒ бридливість, коли ‒ неприязнь?
2) Наскільки вони у кожному випадку обґрунтовані?
5. Чи можемо ми щось зробити з нашими почуттями в таких випадках?
А чи треба з ними щось робити?
6. Чи може будь-хто відмовитись їхати з нами в одному купе? А якщо події відбуваються в іншій країні?
7. Як ми чинимо, коли потрапляємо в одне купе з небажаною людиною?
8. Чи траплялися ситуації, коли ви (або хтось у вашій присутності) поводились ганебно з людьми, які вам не подобаються?
9. Чи винні ті, з ким ми не хочемо їхати?
10. Що вони відчують, якщо побачать наше невдоволення?
11. Як найкраще вчинити в таких випадках?
Підсумок
Заключна вправа «Автобусна зупинка»
Інструкція: на 4 стінах тренінгової кімнати треба повісити паперові
аркуші, у верхньому куті яких написати незакінчені речення. Наприклад:
«З цієї хвилини я буду...», «Спасибі...», «Цей тренінг для мене...», «Найважливіше ‒ це...», «Сьогодні я зробив відкриття, що...» тощо. Всі учасники діляться на 4 групи і вирушають у подорожі по цих зупинках. По 2‒3 хвилинки перебувають на кожній і пишуть продовження речення. Потім можна
дати ще пару хвилин, щоб учасники подивилися на всі аркуші.
Джерела та література:
1. Аксельрод А., Любарская Е. Мир различий: Сборник упражнений для
учащихся общеобразовательных школ. ‒ Москва, 2003. ‒ 64 с.
2. Безпалько О., Савич Ж. Спілкуємось та діємо: Навч.-метод.посіб. ‒ К. :
Навч. книга, 2002. ‒ 112 с.
3. Вчимося бути толерантними: тренінговий курс для молоді / упор.
О. Собченко, А. Донець, В. Дьомкіна. ‒ Донецьк, 2008. ‒ 46 с.
4. Ми ‒ громадяни: навчальний посібник з громадянської освіти за ред.
О. І. Пометун. ‒ Київ, 2001. ‒ 2006 с.
5. Навчаємось дебатувати: навч.-метод. посібник / за заг. ред. М. Масютіної. ‒ Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. ‒ 202 с.
6. Николаева Е. И. 111 баек для детских психологов. ‒ СПб. : Питер,
2010. ‒ 160 с.
7. Овсієнко Н. М. Розробка уроку: «Толерантність. Відчуття меншості».
8. Психодиагностика толерантности личности / под ред. Г. У. Солдатовой,
Л. А. Шайгеровой. ‒ М. : Смысл, 2008. ‒ 172 с.
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9. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков: программы, групповые занятия, проектная деятельность / авт.-сост. С. А. Пырочкина, О. П. Погорелова. ‒ Волгоград : Учитель, 2008. ‒ 123 с.
10. Скрипюк И. И. 111 баек для тренеров: истории, мифы, сказки, анекдоты. ‒ СПб. : Питер, 2006. ‒ 176 с.
11. Солдатова Г. У., Шайгерова А. А., Шарова О. Д. Жить в мире с собой и
другими: Тренинг толерантности для подростков. 2-е изд., стер. ‒ М. : Генезис, 2001. ‒ 112 с. : илл.
12. Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічному мовленню. Посібник для вчителів. ‒ Київ : СПД Кузьменко, 2006. ‒ 126 с.
13. Вергелес О. П. Розробка тренінгу толерантності для учнів 9‒11 класів
«Вчимося толерантному спілкуванню», 2010 р.
14. Фопель К. Как научить детей сотрудничать, часть I. ‒ М., 2000.
15. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. ‒ М., 2003.
16. Формирование межэтнической толерантности личности обучающихся в воспитательной среде образовательных учреждений: Методические
рекомендации / авт.-сост. Кречетникова А. В., Нарыгин А. А., Панюшкина
Е. В. ‒ Ханты-Мансийск, 2010. ‒ 106 с.
17. Формирование навыков толерантного поведения: Сборник методических материалов / Центр «Молодёжь за свободу слова»; Отв. ред. М. И. Кохановская. ‒ Калининград : Изд-во ИП А. В. Шувалова, 2009. ‒ 80 с.
18. Энвер Джулиман, Лилиан Юрт. Стройте мосты, не стены: Методическое пособие для некоммерческих организаций, занимающихся вопросами
правового просвещения. ‒ Архангельск : АРОО «Рассвет», 2010. ‒ 447 с. :
ил., фото.
19. Веб-сайти:
http://www.tolerance.ru;
http://slovopedia.org.ua/39/53409/260954.html;
http://azps.ru; http://obuchenie.centeruspeh.com/uprajneniya.html

Додаток 1 до теми № 1

Визначення толерантності
Великими літерами красиво напишіть ці визначення на аркушах ватману таким чином: на одній стороні слова «Толерантність ‒ це...», а на іншій ‒
визначення. Перед початком заняття прикріпіть ці аркуші на дошку або на
стіну так, щоб на лицьовій стороні було написано «Толерантність ‒ це...».
Після виступів представників підгруп поверніть їх іншою стороною. Визначення толерантності:
1. Співпраця, дух партнерства.
2. Готовність миритися з чужою думкою.
3. Повага людської гідності.
4. Повага прав інших.
5. Прийняття іншого таким, яким він є.
6. Здатність поставити себе на місце іншого.
7. Повага до права бути іншим.
8. Визнання різноманіття.
9. Визнання рівності інших.
10. Терпимість до чужих думок, вірувань та поведінки.
11. Відмова від домінування, заподіяння шкоди та насильства.
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Додаток 2 до теми № 1

Що таке толерантність: історична довідка
Толерантність ‒ повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття
культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської
особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Толерантність ‒ це єдність
у різноманітті.
Толерантність ‒ не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба.
Толерантність ‒ це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від війни до культури миру.
Толерантність ‒ це не поступка, поблажливість чи потурання.
Толерантність ‒ це передусім активна позиція, що формується на основі
визнання універсальних прав та основних свобод людини (ст. 1 Декларації
принципів толерантності).
Вчені не дійшли єдиної думки щодо виникнення у світовій культурі терміна «толерантність». Дехто пов’язує його появу з підписанням Нантського
едикту, коли протестанти і католики знайшли компроміс між своїми конфесіями. Цій події передувала одна з найкривавіших ночей у світовій історії ‒
Варфоломіївська.
Важливою главою в історії толерантності також вважають кромвельський
період англійської історії (XVII ст.). На той час серед різних пуританських
сект, що входили до армії Кромвеля, були дві ‒ індепенденти та левелери,
що відстоювали засади свободи та терпіння. Згідно з їхніми поглядами,
жодне з тверджень не може бути настільки непогрішним, щоб йому в жертву можна було принести інші переконання, що існують у суспільстві. Джон
Солтмарш, один із захисників толерантності в епоху Кромвеля, говорив:
«Твої погляди будуть настільки ж темними для мене, як і мої погляди для
тебе, доки Господь не відкриє нам очі».
В умовах релігійного плюралізму і релігійної толерантності в Англії було
досягнуто миру і всезагальної атмосфери милосердя.
Епоха Відродження (XVIII ст.), яку часто наділяють духом толерантності,
породила дуже небезпечний якобінський фанатизм раціоналістичного
типу. Найвизначнішим представником толерантності в ті часи був Вольтер.
Йому присвоюють вислів: «Я не згоден з тим, що ви говорите, але віддам
своє життя, захищаючи ваше право висловити свою думку». У цьому афоризмі ‒ класична теорія толерантності.
Як бачимо, проблема толерантності вперше виникла у західній цивілізації саме на релігійному рівні, а релігійна толерантність поклала початок
усім іншим свободам, що мають місце у демократичному суспільстві.
Для української мови поняття «толерантність» відносно нове й однозначного тлумачення поки що не має. Для того щоб краще зрозуміти походження цього слова, пропонуємо вам невеликий лінгвістичний екскурс:
tolerancia (іспан.) ‒ здатність визнавати відмінність від власних ідеї чи
помислів;
tolerance (франц.) ‒ ставлення, під час якого людина визнає, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама;
tolerance (англ.) ‒ готовність бути терплячим;
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kuan rong (китай.) ‒ дозволяти, приймати, бути щодо інших милосердним;
tasamul’ (араб.) ‒ прощення, милосердя, м’якість, терпіння, чуйне ставлення до інших;
терпіння ‒ здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, життєві негаразди тощо. Уміння довго та спокійно витримувати щось нудне, неприємне, небажане тощо.

Додаток 3 до теми № 1

ДЕКЛАРАЦІЯ
принципів толерантності
Держави-члени Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури, що зібралися в Парижі на двадцять восьму сесію Генеральної
конференції 25 жовтня ‒ 16 листопада 1995 р.,
Преамбула
пам’ятаючи про те, що Статут Організації Об’єднаних Націй проголошує:
«Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості врятувати прийдешні
покоління від лиха війни... знову утвердити віру в основні права людини, в
гідність та цінність людської особистості... і з цією метою виявляти терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди»,
нагадуючи про те, що в Преамбулі Статуту ЮНЕСКО, затвердженого
16 листопада 1945 р., підкреслюється, що «мир має ґрунтуватися на інтелектуальній та моральній солідарності людства»,
нагадуючи також про те, що у Загальній декларації прав людини проголошується, що «кожна людина має право на свободу думки, совісті та віросповідання» (стаття 18), «на свободу переконань і на їхнє вільне висловлювання» (стаття 19) і що освіта «повинна сприяти взаєморозумінню,
толерантності та дружбі між усіма народами, расовими і релігійними групами» (стаття 26),
беручи до уваги відповідні міжнародні акти, в тому числі:
‒ Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
‒ Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
‒ Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
‒ Конвенцію про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього;
‒ Конвенцію про права дитини;
‒ Конвенцію 1951 р. щодо статусу біженців та Протокол 1967 р. стосовно
статусу біженців, а також регіональні правові акти в цій галузі;
‒ Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
‒ Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження і покарання;
‒ Декларацію про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації
на основі релігії та переконань;
‒ Декларацію щодо прав осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних або мовних меншин;
‒ Декларацію щодо заходів з ліквідації міжнародного тероризму;
‒ Віденську декларацію та Програму дій Всесвітньої конференції з питань прав людини;
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‒ Декларацію та Програму дій, ухвалених під час Всесвітньої зустрічі на
вищому рівні в інтересах соціального розвитку, що відбулася в Копенгагені;
‒ Декларацію ЮНЕСКО про раси та расові забобони;
‒ Конвенцію та Рекомендацію ЮНЕСКО про боротьбу з дискримінацією
в галузі освіти;
пам’ятаючи про цілі проголошених ООН третього Десятиріччя дій по боротьбі проти расизму та расової дискримінації, Десятиріччя освіти в галузі
прав людини та Міжнародного десятиріччя корінних народів світу,
враховуючи рекомендації регіональних конференцій, проведених згідно з резолюцією 27С/5.14 Генеральної конференції ЮНЕСКО в рамках проголошеного Організацією Об’єднаних Націй Року толерантності, а також
висновки і рекомендації інших конференцій та нарад, організованих країнами-членами в рамках програми Року толерантності,
відчуваючи занепокоєння у зв’язку з актами нетерпимості, насильства,
тероризму, ксенофобії, агресивного націоналізму, расизму, антисемітизму,
відчуження, маргіналізації та дискримінації щодо національних, етнічних,
релігійних і мовних меншин, біженців, робітників-мігрантів, іммігрантів та
соціально найменш захищених груп у суспільстві, а також актами насильства та залякування щодо окремих осіб, які реалізують своє право на свободу думки і висловлювання переконань, проявами, що почастішали останнім часом і становлять загрозу зміцненню миру та демократії на національному і міжнародному рівнях,
звертаючи особливу увагу на обов’язок країн-членів розвивати та забезпечувати поважання прав людини та основних свобод для всіх без винятку,
незалежно від їхньої раси, статі, мови, національної належності, релігії або
стану здоров’я, і боротися з проявами нетерпимості, приймають та урочисто проголошують цю Декларацію принципів толерантності, сповнені рішучості зробити все необхідне для утвердження ідеалів толерантності в
суспільстві, оскільки толерантність є не тільки важливим принципом, а й
необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку всіх народів, ми проголошуємо таке:
Стаття 1 ‒ Поняття толерантності
1.1. Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого
різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення
людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність ‒
це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична
та правова потреба. Толерантність ‒ це те, що уможливлює досягнення
миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру.
1.2. Толерантність ‒ це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність ‒ це передусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність у жодному разі не може бути виправданням посяганню на ці основні цінності.
Толерантність повинні виявляти кожна людина, групи людей та держави.
1.3. Толерантність ‒ це обов’язок сприяти утвердженню прав людини,
плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії та правопорядку. Толерантність ‒ це поняття, що означає відмову від догматизму й
абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнародно-правових актах у галузі прав людини.
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1.4. Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх
або прийняття чужих переконань. Це означає, що кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке саме право за іншими. Це означає визнання того, що люди з природи своєї відрізняються зовнішнім виглядом,
становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати
свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим.
Стаття 2 ‒ Державний рівень
2.1. На державному рівні реалізація принципу толерантності передбачає
існування справедливого та неупередженого законодавства, дотримання
правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм. Необхідно
також, щоб економічні і соціальні можливості були доступними для кожної
людини без будь-якої дискримінації. Відчуження і маргіналізація можуть
стати причиною пасивності, ворожості та фанатизму.
2.2. Для того щоб зробити суспільство толерантнішим, державам слід
ратифікувати існуючі міжнародні конвенції з питань прав людини і в разі
потреби розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві
рівноправних відносин і рівних можливостей для всіх груп і кожної окремої
людини.
2.3. В інтересах міжнародної злагоди принципово важливо, щоб кожна
людина, громада та нація усвідомлювали та поважали багатокультурний
характер людського співтовариства. Без толерантності не може бути миру,
а без миру неможливі розвиток і демократія.
2.4. Нетолерантність може набувати форми маргіналізації соціально
найменш захищених груп, їхнього вилучення із суспільного та політичного
життя, насильства і дискримінації щодо них. Як проголошує Декларація про
раси та расові забобони, «Всі люди та групи людей мають право відрізнятися одне від одного» (стаття 1.2).
Стаття 3 ‒ Соціальні аспекти
3.1. Толерантність особливо важлива в сучасному світі, який характеризується глобалізацією економіки і зростаючою мобільністю, швидким розвитком комунікації, інтеграції та взаємозалежності, великомасштабними
міграційними процесами і переміщенням населення, урбанізацією і трансформуванням соціальних моделей. Оскільки кожна частина світу характеризується різноманіттям, ескалація нетерпимості та розбрату потенційно
загрожує всім регіонам. Від такої загрози неможливо відмежуватися національними кордонами, тому що вона має глобальний характер.
3.2. Толерантність необхідна у взаєминах між окремими особами, в сім’ї
та громаді. У школах, університетах та осередках неформальної освіти,
удома і на роботі необхідно формувати атмосферу толерантності, стосунки
відкритості, уважність одне до одного та почуття солідарності. Засоби комунікації здатні відіграти конструктивну роль у сприянні вільному і відкритому діалогу та спілкуванню, роз’ясненню ваги толерантності та загроз, що
їх несе байдужість до проявів нетолерантності з боку груп та ідеологій.
3.3. У Декларації ЮНЕСКО про раси та расові забобони проголошується, що слід вживати необхідних заходів з метою забезпечення рівності у
праві на гідність та інших правах окремих осіб і груп людей. У цьому
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зв’язку особливу увагу слід зосередити на найменш соціально захищених
групах, які перебувають у несприятливих соціальних чи економічних умовах, для того щоб надати їм правового та соціального захисту, зокрема в
житлових питаннях та питаннях зайнятості, охорони здоров’я, забезпечити
повагу до самобутності їхньої культури та цінностей, сприяти їхньому соціальному і професійному зростанню та інтеграції, зокрема засобами освіти.
3.4. Для розв’язання цього глобального завдання необхідно здійснювати відповідні наукові дослідження та створювати інформаційні мережі з
метою координації діяльності міжнародного співтовариства, у тому числі
залучати соціальні науки до проведення глибинного аналізу причин такого
становища та до ефективних протидій негативним явищам, а також здійснювати наукові дослідження та моніторинг із метою сприяння виробленню політичних рішень та нормативній діяльності держав-членів.
Стаття 4 ‒ Виховання
4.1. Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню реалізацію
та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших.
4.2. Виховання в дусі толерантності слід розглядати як невідкладне завдання; у зв’язку з цим необхідно сприяти розробці навчальних методик
для формування толерантності на систематичній і раціональній основі, розкриваючи культурні, соціальні, економічні, політичні та релігійні чинники
нетерпимості, що призводять до насильства і відчуження. Політика і програми в галузі освіти повинні сприяти покращанню взаєморозуміння, зміцненню солідарності і толерантності у спілкуванні як між окремими особами,
так і між етнічними, соціальними, культурними, релігійними і мовними групами та націями.
4.3. Виховання в дусі толерантності має бути спрямоване на протидію
негативним впливам, які викликають страх та відособлюють від інших.
Воно повинне розвивати в молоді здібності до незалежного мислення, критичної оцінки та формувати високі моральні критерії.
4.4. Ми заявляємо про свою готовність підтримувати і втілювати в життя
програми наукових досліджень у галузі соціальних наук та виховання в дусі
толерантності, прав людини та ненасильства. Це означає, що слід приділяти особливу увагу питанням підвищення рівня педагогічної підготовки, навчальних планів, змісту підручників і занять, удосконалення інших навчальних матеріалів, застосовуючи нові освітні технології з метою виховання
чуйних і відповідальних громадян, відкритих до сприйняття інших культур,
здатних цінувати свободу, поважати людську гідність та індивідуальність,
запобігати конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими засобами.
Стаття 5 ‒ Готовність до дій
Ми зобов’язуємося сприяти формуванню психології толерантності та ненасильства, використовуючи для цього програми та заклади в галузі освіти,
науки, культури і комунікації.
Стаття 6 ‒ Міжнародний день толерантності
Для того щоб піднести громадську свідомість, звернути увагу на небезпеку, приховану в нетерпимості, протидіяти її проявам, сприяти формуванню психології толерантності та вихованню в її дусі, ми урочисто проголошуємо 16 листопада щорічним Міжнародним днем толерантності...
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Додаток 4 до теми № 2

Стаття 2 Загальної декларації прав людини (1948). Кожна людина має
право на громадянство.
Стаття 15 Загальної декларації прав людини (1948). Кожна людина має
право на свободу думки, совісті і релігії, це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими,
прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні
релігійних чи ритуальних обрядів.
Стаття 18 Загальної декларації прав людини (1948). Кожна людина має
право на свободу переконань і на вільне їхнє виявлення, це право включає
свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і
незалежно від державних кордонів.
Стаття 19 Загальної декларації прав людини (1948). У тих державах, де
існують етнічні, релігійні або мовні меншини чи особи з числа корінного
населення, дитині, яка належить до таких меншин або корінного населення, не може бути відмовлено у праві разом з іншими членами своєї групи
користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її
обряди, а також користуватися рідною мовою.
Стаття 30 Конвенції про права дитини (1989). Дитині повинні належати
всі зазначені у цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма
дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім’ї.
Принцип І. Декларація прав дитини (1959). Усім дітям повинна бути забезпечена можливість визначити себе як особистість і реалізувати свої
можливості в безпечних і сприятливих умовах, в середовищі сім’ї або опікунів, що забезпечують їхній добробут. Вони повинні бути підготовленими
до природного життя у вільному суспільстві. 3 ранніх років слід заохочувати їх до участі у культурному житті їхніх країн.
Завдання Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і
розвитку дітей (1990). Важливо прагнути до створення сприятливих умов
для життя підлітка у суспільстві, розвитку його особистості, освіти, котрі повинні максимально відвернути можливість здійснення злочинів і правопорушень.
П. 1.2 Пекінських правил (Мінімальних стандартних правил ООН щодо
здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх), 1984 р.
Незважаючи на відмінність правових систем, Правила повинні застосовуватися неупереджено і однаково до всіх підлітків, незалежко від національної чи расової приналежності, соціального походження, релігійних або
політичних переконань.
Масютіна М. Е., м. Бердянськ, Запорізька область
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Насилля в школі. Як його уникнути чи протидіяти?
(до теми № 21)
Мета, завдання:

Ознайомити з видами, формами прояву насильства в
суспільстві. Забезпечити необхідними теоретичними
знаннями і даними про насильство у світі. Усвідомити
можливість різних стилів реагування, навчитися ефективних способів вираження невдоволення. Сприяти створенню безпечного середовища в школах.
Очікувані
Учні ознайомляться з тим, що таке булінг, та його основнирезультати:
ми рисами, зможуть висловлювати свою точку зору на
ситуації застосування насилля у школі, застосовувати методи та прийоми протидій насильству у школі. Зрозуміють
важливість різних способів вираження негативних емоцій як одного із засобів протидії булінгу. Усвідомлять цінність створення безпечного середовища в школі, дома та
у дворі для ефективної міжособистісної взаємодії.
Ключові слова: Булінг, кібербулінг, мобінг, аб’юзер, хейзінг.
Обладнання:
Фліпчарт з блоком або аркуші ватману, маркери, проектор, ноутбук, екран, роздатковий матеріал, папір, ножиці, скотч та клей.
Методи:
Метод «мікрофон», «мозковий штурм», робота з текстами, робота в групах, робота в парах.
Учасники:
5–11 кл., або 10–17 років.
Актуалізація
(10 хв.)

Вчитель показує дітям два однакових на вигляд яблука
(але одне з них він перед початком заняття кинув на
підлогу). Діти, говорячи про яблука, описують їх однаково: вони червоні, одного і того ж розміру і досить соковиті для того, щоб їх можна було з’їсти.
Вчитель бере те яблуко, яке кинув, і каже дітям, як воно
йому не подобається. «Я думаю, воно огидне. У нього
жахливий колір, а стебло занадто коротке. Мені воно
не подобається, тому не повинно подобатися і вам».
Вчитель пускає яблуко по колу, і на його прохання діти
«ображають» фрукт. «У тебе немає запаху, напевно, в
тобі є черв’яки, я навіть не знаю, навіщо ти існуєш».
Потім вчитель пускає по колу інше яблуко, якому всі
школярі кажуть хороші слова: «Ти чудове, шкірка красива, який у тебе гарний колір».
Учитель забирає обидва фрукти, обговорюючи з дітьми
зовнішній вигляд ще раз: яблука не змінилися. І тоді
він розрізає їх. Те, якому всі говорили хороші слова,
чисте, соковите і свіже. Те яблучко, якому говорили погані слова, всередині побите, ніби в синцях.
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Вчитель пояснює: «Те, що ми побачили всередині цього яблука, – забиті місця, кашка, – це те, що відбувається всередині кожного з нас, коли хтось утискає нас своїми словами або діями».
Коли діти стикаються з булінгом, вони жахливо почуваються, але часто не показують або не кажуть іншим,
як вони себе почувають. «Якби ми не розрізали те
яблуко, ми б ніколи не дізналися, скільки завдали
йому болю. Ми можемо навчитися того, що не можна
говорити погані слова одне одному і треба обговорювати, які почуття викликають наші слова та дії в інших.
Ми можемо навчити слабких, маленьких «стояти горою» одне за одного і зупиняти булінг в будь-якій формі. «Язик без кісток, проте він може розбити серце.
Будьте обережні зі своїми словами!»
Робота в групі
«Асоціації». Методом «Мікрофон» опитайте учасників,
(5–7 хв.)
які асоціації викликає у них слово «булінг». Записуємо
на фліпчарті.
Теоретичний
Розповідь вчителя про масштаби насилля. Див. додаток № 1.
блок
(5–7 хв.)
Робота з терміном «булінг». Див. додаток № 2, додаток № 3.
Варіант 1
Можливий інший варіант проведення заняття: можна
комбінувати різні блоки та вправи (залежно від віку та
специфіки класу).
Насилля у школі. 1. Запропонуйте учасникам подумати індивідуально
Мозковий штурм над тими видами насилля, знущання, які вони спостерігали у школі, та записати їх.
(15 хв.)
2. Запропонуйте дітям об’єднатися в пари та поділитися з партнером написаним. Нехай виберуть 3–4 види
знущань, які партнери вважатимуть найчастішими та
найпринизливішими.
3. Нехай кожна пара зачитає по одному виду знущань
вголос. Рухайтесь по колу 2–3 рази. Записуйте на дошці ті види знущань, які називають пари.
4. Виберіть 1–3 найбільш поширених види знущань у
школі. Якщо необхідно, проголосуйте.
Формування на- 1. Об’єднайте учасників у трійки, запропонувавши їм
вички протидіяти полічити себе, наприклад: ранок-день-вечір.
знущанням
2. Нехай трійки, які утворилися, сядуть обличчям одне
у школі
до одного, утворивши декілька кіл.
(15 хв.)
3. Запропонуйте кожній трійці попрацювати з конкретною ситуацією.
4. Роздайте трійкам по одній ситуації «Дражняться або
знущаються?» на робочих картках. Див. робочі картки
(додаток № 4).
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Насилля в школі. Як його уникнути чи протидіяти?

159

5. Прослухайте звіт про пророблену роботу кожної трійки. Подякуйте усім.
6. Запропонуйте учасникам узагальнити результати роботи трійок. Підведіть групу до думки про те, що знущанням можна та потрібно конструктивно протидіяти.
Варіант 2
Можливий інший варіант проведення заняття: можна
комбінувати різні блоки та вправи (залежно від віку та
специфіки класу).
Актуалізація
Перегляд відеоролика про насилля (див. https://youtu.
(10 хв.)
be/s5dHRDM1cE4), прослуховування пісні «Не смійся з
мене» («Don’t Laugh At Me»). Обговорення (слова пісні – додаток № 5).
Вправа «Надірва- Див. додаток № 6.
не серце» (10 хв.)
Вправа«Слухаємо – Див. додаток № 7.
не слухаємо», спрямована на активне
слухання (5 хв.)
Вправа, спрямо- 1. Розподіліть учасників на 7 груп.
вана на набуття
2. Зачитайте текст: «Аліса – новенька дівчинка в класі.
досвіду протидії Одного разу вона сказала вчительці, що потрібно щось
кепкуванням.
зробити, щоб припинити кепкування та знущання на її
Вправа «Допомо- адресу з боку однокласників».
жіть Алісі» (20 хв.) 3. Запропонуйте одному з членів кожної групи взяти на
себе роль Аліси, а решті – підготувати та показати сценку, яка продемонструє способи допомоги Алісі.
4. Запропонуйте кожній групі продемонструвати один
зі способів:
– Встати та пересісти на інше місце;
– Ігнорувати кепкування;
– Розмовляти з друзями;
– Знову звернутись до вчителя;
– Сказати однокласникам, щоб вони припинили свої
кепкування;
– Сказати одноліткам, що їй неприємні їхні знущання;
– Сказати собі: «Заспокойся» та порахувати до 10.
5. Всі разом подивіться сценки кожної групи.
6. Запропонуйте учасникам узагальнити результати
вправи.
Вправа «Турботли- Намалюйте турботливу істоту, якою ви її бачите, на
ва істота». Створен- власний розсуд (серце, коло, стріли та ін.).
ня території без на- В середині графічно позначте поведінку, відносини
силля у себе вдо- (слова та дії), які ви хочете бачити у своєму класі, а зома, у дворі, в класі вні – ті, які не хочете.
(школі) (20 хв.)
Презентуйте свою роботу в групі.
Підсумковий етап
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Що допомагає
нам протидіяти
насиллю? Обговорення
Вправа: «Невидима межа»
Домашнє завдання.
Запам’ятайте

1. Вираження почуттів.
2. Турбота, співчуття і співпраця.
3. Творче вирішення конфліктів.
4. Розмаїття.
Додаток № 8
Безкоштовна національна «Гаряча лінія» з питань насильства в сім’ї та захисту прав дітей – 0-800-500-335,
для операторів мобільного зв’язку (МТС, Лайф, Київстар) – 386.
Безкоштовна національна дитяча «Гаряча лінія» –
0-800-500-225.

Додаток № 1
ЮНІСЕФ повідомляє про жахливі масштаби насилля щодо дітей

Про це йде мова в доповіді ЮНІСЕФ «Приховане в усіх перед очима» (вересень 2014). В ній наведена інформація щодо насилля стосовно дітей,
яка була зібрана в 190 країнах світу.
Ця найбільш повна підбірка даних про насилля щодо дітей свідчить про
жахливі масштаби цього згубного для здоров’я та гідності людини явища.
Діти зазнають фізичних та сексуальних наруг, а також травмуючого емоційного впливу. В багатьох країнах та спільнотах насилля щодо дітей вважається припустимим, у тому числі з огляду на сталі традиції.
Мільйони дітей у різних країнах світу зазнають насилля. Вони стають
жертвами вбивць, ґвалтівників та торговців «живим товаром». Багато дітей
страждають від фізичної та психологічної жорстокості своїх близьких, у тому
числі у власному домі та школі. Кожна п’ята жертва вбивства у світі – це
дитина або підліток у віці до 20 років. У 2012 році було убито приблизно
95 тисяч дітей.
Близько 17% дітей у 58 країнах світу зазнають жорстоких фізичних покарань. Дітей б’ють по голові, по вухах, по обличчю, при цьому ці покарання
мають тяжкий та регулярний характер. У всьому світі троє дорослих з десяти вважають фізичні покарання необхідними у вихованні дітей.
Найбільш поширена форма сексуального насилля щодо дітей – знущання в кіберпросторі.
Мільйони дітей регулярно зазнають знущань у школі. В країнах Європи
та Північної Америки майже третина школярів у віці від 11 до 15 років повідомляють про те, що знущаються над іншими дітьми.
Експерти зазначають, що наслідки насилля не згладжуються багато років та часом позначаються на житті декількох поколінь. У дітей, які зазнали
насилля, більша ймовірність стати безробітними, жити в бідності та вчиняти насилля щодо інших.
«Насилля стосовно дітей вчиняється щодня, скрізь. Проте воно не є неминучим… Його можна попередити. Для цього ми не повинні дозволити насиллю залишитись у тіні», – зазначив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.
Посилання на доповідь англ. : http://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_
plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf
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Додаток № 2
Словник
Аб’юзер (з англійскої abuse – насилля, abuser – людина, яка вчиняє насилля) – ґвалтівник, злочинець, людина, яка вчиняє насилля.
Кібербулінг (cyber-bullying інтернет-цькування) – підлітковий віртуальний
терор, дістав свою назву від от англійского слова bull – бик, зі спорідненими
значеннями: агресивно нападати, роз’ятрювати, задирати, доскіпуватися,
провокувати, дошкуляти, тероризувати, цькувати. На молодіжному слензі
поширене дієслово аналогічного походження – бикувати. Кібер-булінг часто безпідставно плутають з мобінгом, або масовим цькуваннянням (від
mob – натовп), хоча насправді агресивна поведінка, яка позначається цими
двома поняттями, має різні соціально-психологічні механізми.
Мо́ бінг (з англ. mob – натовп) – форма психологічного насилля у вигляді
цькування співробітника в колективі, як правило, з метою його подальшого звільнення. Мобінг, який здійснюється в інформаційному просторі через інформаційно-комунікаційні канали та засоби, називається кібермобінгом. Прояви мобінгу: бойкот, дошкуляння, кепкування, дезінформація,
доноси, завдавання шкоди здоров’ю, дрібні крадіжки або псування особистих речей.
Хейзинг (з англ. hazing) – ритуалізоване жорстоке або принизливе поводження під час ініціації при вступі до певної групи та подальша підтримка
ієрархії в цій групі. Проблема хейзингу існує у шкільних, університетських,
спортивних, армійських товариствах. Ті прояви дідівщини, які пов’язані не з
експлуатацією жертв, а з приниженням їхньої гідності, належать до хейзингу.

Додаток № 3

Матеріал для вчителя
Англійське слово «булінг» (bullying, від bully – хуліган, забіяка, задирака,
грубіян, ґвалтівник) позначає різновид насильства: залякування, фізичний
або психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати в іншого страх
і таким чином підпорядкувати його собі.
Цькування (булінг, від англ. bully – задирати, залякувати) – агресивне переслідування одного з членів колективу (особливо колективу школярів і
студентів, але також і співробітників) з боку інших членів колективу або
його частини.
Як прояви булінгу фахівці розцінюють образи, погрози, фізичну агресію,
постійну негативну оцінку жертви й її діяльності, відмова в довірі та делегуванні повноважень і т. п.
На думку більшості дослідників, булінг включає чотири головні компоненти:
– агресивна і негативна поведінка;
– вона здійснюється регулярно;
– вона відбувається у відносинах, учасники яких мають неоднакову владу.
– ця поведінка є навмисною.
Розрізняють два типи булінгу: безпосередній, фізичний, і непрямий,
який інакше називають «соціальною агресією». Ця поведінка має свої вікові, статеві (гендерні) та інші психологічні закономірності.
Найчастіше мова йде про відносини, що складаються в дитячому середовищі, але булінг часто практикують і дорослі. За ним стоїть дисбаланс
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влади, що дозволяє одній дитині підпорядкувати собі іншу, причому така
взаємодія між двома або кількома дітьми неодноразово повторюється
протягом тривалого часу. Ця специфічна форма агресії, особливо характерна для середнього дитинства і для молодших підлітків, завжди спрямована
проти одних і тих же дітей. При переході з початкової школи в середню булінг дещо слабшає, але у деяких дітей це – стійка особистісна риса, з віком
змінюються лише форми її прояву.
Хлопчики і дівчатка користуються різними формами булінгу. Якщо хлопчики частіше вдаються до фізичного насильства (стусани, штовхани і т. п.),
то дівчатка охочіше користуються непрямими формами тиску (поширення
чуток, виключення з кола спілкування). Втім, ця різниця відносна, і схоже,
що вона зменшується.

Додаток № 4

Робоча картка 1.
Олекса найменший у класі та дуже сором’язливий. Він не має друзів.
Щоб привернути до себе увагу, Олекса часто встряє в чужі розмови та дошкуляє дітям. Сашко високий та сильний. Він вирішив провчити Олексу.
Що може трапитись?
Що відчуває кожен учасник ситуації?
Як можуть бути подолані ці труднощі?
Робоча картка 2.
Олег, Борис, Яніс та Даня часто грають у футбол. Олег дуже добре грає.
Олег часто доскіпується до Дані. Даня пропускає м’яч і хлопцям доводиться
довго чекати, поки він принесе м’яч. Коли Олег висловлюється грубо на
адресу Дані, той зводить все на жарт, як тільки може. Одного разу, після
дуже грубого зауваження, Даня побіг за м’ячем та не повернувся.
Що відчуває Даня, коли Олег робить йому зауваження?
Чому Олег не припиняє доскіпуватись до Дані?Чи це справедливо? Який
в цьому сенс?
Що може трапитися в цій ситуації?
Що б ви зробили, якби були на місці Олега та Дані.
Робоча картка 3.
Арслан займається спортом та дуже симпатичний, але заїкається. Деякі
діти з класу дражнять Арслана, а друзі Арслана через це сердяться. Одного
разу вони прийняли рішення розібратися з тими, хто його дражнить.
Що може трапитись?
Що відчуває кожен учасник ситуації?
Як можуть бути подолані ці труднощі?
Робоча картка 4.
Світлана весела, гарна дівчинка. Мама Світлани – власниця невеликого
магазинчика, в якому продаються старі речі (секонд-хенд), на краю міста.
Над Світланою кепкують, через це й вона зненавиділа школу.
Що може трапитись?
Що відчуває кожен учасник ситуації?
Як можуть бути подолані ці труднощі?
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Робоча картка 5.
Сергій високий та сильний хлопчик як для підлітка свого віку, але не
дуже кмітливий. До того ж він відчуває себе маленьким, тому що так до
нього ставиться його батько – сильний та владний чоловік. Сергій почав
знущатись над деякими однокласниками, які менші за нього на зріст.
Що може трапитись?
Що відчуває кожен учасник ситуації?
Як можуть бути подолані ці труднощі?
Робоча картка 6.
Кожного дня Армен, який навчається у п’ятому класі, стикається з хлопцями з восьмого класу, яку кепкують з нього. Армен маленький на зріст,
йому важко познайомитися з дітьми, та у нього мало друзів.
Які наслідки цих зіткнень?
Що це? Хлопці просто дражнять його чи знущаються?
Якщо ви побачите щось подібне, то що будете робити?
Робоча картка 7.
Оксана з шостого класу була в туалеті. Дві дівчинки з дев’ятого класу почали вимагати у неї гроші. Вона сказала, що грошей у неї немає. Тоді вони
почали штовхати її. З того часу, як тільки вони бачать Оксану, кепкують над
нею.
Що ви зробили б, якби були Оксаною?
До яких наслідків може призвести ця ситуація?
Що це? Дівчата просто дражнять чи знущаються?
Робоча картка 8.
Хлопчаки з 7-А дуже дружні. Всі вони мають прізвиська, але переважно
необразливі.
Які прізвиська мають хлопці вашого класу?
Чи завжди вони необразливі?
Чи можуть прізвиська завдавати болю?
Що б ви зробили, якби хтось дав би вам образливе прізвисько?
Яких прізвиськ не має бути?
Робоча картка 9.
Фанг приїхав із Китаю – він єдиний хлопчик азіатського походження в
класі. Батько радить йому ігнорувати неприємні висловлювання однокласників на свою адресу. Нещодавно декілька хлопчиків почали кидати в нього камінці.
Що ви відчували б, якби були Фангом?
Чи звернулися б ви за допомогою у школі?
Які можуть бути наслідки цієї ситуації?
Не смійся з мене
Ти з дитинства пам’ятаєш, коли тобі услід
Слова образливі кричали, бо ти не такий, як всі.
І це з роками не минає, не зітреться ніяк,
І ніби ти – це я.

Додаток № 5
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Я мов малюк сумний, той самий, що останній між усіх,
Ніби самотня юна мама, услід якій лунає сміх,
немов хлопчина в окулярах чи у брекетах дівча,
В усіх прохання у очах:
Не смійся з мене, мені болить,
Ти уяви собі хоча б на мить,
Що я – це ти, а ти – це я
І весь наш світ лише одна сім’я.
Не смійся з мене...
Хтось як безпомічний каліка, якого ти не помічав.
Він не просив би зроду-віку, якби усього вдосталь мав.
І ми однаково самотні, коли самотньо на душі,
Тому скажи:
Приспів.
Товстий! Рудий!
А хтось малий. Заїка хтось...
А ти який?
«Don’t Laugh At Me»
I’m a little boy with glasses
The one they call a geek
A little girl who never smiles
‘Cause I have braces on my teeth
And I know how it feels to cry myself to sleep
I’m that kid on every playground
Who’s always chosen last
A single teenage mother
Tryin’ to overcome my past
You don’t have to be my friend
But is it too much to ask
Don’t laugh at me
Don’t call me names
Don’t get your pleasure from my pain
In God’s eyes we’re all the same
Someday we’ll all have perfect wings
Don’t laugh at me
I’m the beggar on the corner
You’ve passed me on the street
And I wouldn’t be out here beggin’
If I had enough to eat
And don’t think I don’t notice
That our eyes never meet
Don’t laugh at me
Don’t call me names
Don’t get your pleasure from my pain
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In God’s eyes we’re all the same
Someday we’ll all have perfect wings
Don’t laugh at me
I’m fat, I’m thin, I’m short, I’m tall
I’m deaf, I’m blind, hey, aren’t we all
Don’t laugh at me
Don’t call me names
Don’t get your pleasure from my pain
In God’s eyes we’re all the same
Someday we’ll all have perfect wings
Don’t laugh at me
Вправа «Надірване серце»

Додаток № 6

Мета:

Розвинути співчуття у дітей; виробити усвідомлення дій,
спрямованих на пригнічення і підтримку; сформувати переваги позитивної взаємодії;
створити загальний перелік слів на позначення поведінки
пригнічення і підтримки, нехтування і схвалення.
Обладнання: Велике паперове серце; липка стрічка (маскувальна чи прозора); розповідь про дитину, яку пригнічували її батьки, рідні брати чи сестри, учителі й/або однолітки.
Дії:
Прикріпіть велике паперове серце до грудей і попросіть дітей відгукнутися на розповідь «Надірване серце». Запропонуйте їм висловити незгоду (опустити великий палець
униз) щоразу, як вони почують про випадок пригнічення.
Як тільки ви побачите цей знак – відразу відривайте невеликий шматок паперового серця від грудей і кидайте його
на землю.
Слова вчите- Розповідь «Надірване серце»:
ля:
Якось уранці в кімнаті Петрика звично продзвонив будильник, але хлопчик не підвівся з ліжка. Хвилин через десять
його мама прочинила двері в кімнату. «Ну ж бо, поквапся! –
сказала вона. – Знову спізнишся до школи. Ледацюго!»
(РОЗРИВ) «Мамо, я захворів», – відповів Петрик. «І чому ти
завжди поводишся як маленький? (РОЗРИВ) – відповіла
мама. – Тобі завжди погано, коли в розкладі є фізкультура.
Вставай і збирайся! Твій брат уже майже готовий». Петрик
швидко вдягнувся і вийшов на кухню. Його старший брат
Андрій щойно закінчив снідати. «Я пішов, мамо», – сказав
Андрій. «Зачекай на Петрика», – попрохала мама. «Цей телепень (РОЗРИВ) завжди спізнюється, – заперечив Андрій. –
Я не хочу пропустити автобус». Однак хлопці – старший брат
і Петрик – встигли на автобус саме вчасно. Та коли двері зачинилися й автобус рушив, Петрик згадав, що його домашнє
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завдання залишилося в кімнаті. Петрик запитав водія, чи не
можна зачекати, поки він збігає по домашнє завдання. «Ти
що, дурний? (РОЗРИВ) Це тобі не таксі. Ще й за запізнення
одержиш». (РОЗРИВ). Прийшовши до школи, Петрик попередив учительку, що забув домашнє завдання вдома. Вона
сказала: «Це вже вчетверте за місяць, Петрику. Ти взагалі
сідав за уроки? Я починаю думати, що ти мені брешеш.
(РОЗРИВ) Боюся, мені доведеться поговорити про це з твоїми батьками».
Петрик любив спортивні ігри, але ненавидів фізкультуру, бо
був найменшим серед хлопців. Того дня вони мали грати на
уроці в баскетбол, який Петрик терпіти не міг. Учитель попросив дітей розділитися на дві команди – «Левів» і «Тигрів». За десять хвилин кожна з команд нараховувала по
десять гравців, і тільки Петрик залишився сам-один. (РОЗРИВ). Капітан команди «Леви» сказав: «Ми його не хочемо –
він погано грає». (РОЗРИВ) «Який із нього тигр? Він радше
наляканий кіт!» (РОЗРИВ) – додав капітан команди «Тигри»,
і всі хлопці розреготалися. (РОЗРИВ). Зрештою вчитель призначив Петрика до команди «Леви». Але хлопець усю гру
просидів на лаві запасних, бо капітан не допустив його до
гри. (РОЗРИВ).
Того дня після уроків брат Петрика Андрій грав поблизу будинку з друзями у футбол. Порівняно з баскетболом Петрикові значно більше подобався футбол. Це була його
улюблена спортивна гра. Тому Петрик попросив Андрія взяти його до команди. Але Андрій відмовив. «Нізащо, – заявив
він. – Ти все зіпсуєш». (РОЗРИВ). Мама хлопців почула це і
сказала: «Тобі слід прийняти брата до гри, Андрію». – «Але
ж, мамо, він такий незграбний, (РОЗРИВ) – відказав Андрій. – І весь час плутається під ногами». (РОЗРИВ).
Завдання:
Запитайте, як, на думку дітей, зараз почувається Петрик.
Чому він так почувається? Яким чином на нього могло б
вплинути таке ставлення день у день? Попросіть учнів придумати підбадьорення для Петрика. (Що б ви могли б сказати йому, щоб він почувався краще?) Попросіть клас схвально
оцінити підбадьорення (підняти великий палець догори).
Поцікавтесь, як, на думку дітей, Петрик почувався б тепер,
вислухавши всі ваші підбадьорення?
Обговорення: Запитайте, що саме діти хотіли б запам’ятати з цієї вправи.
Відповіді підсумуйте.

Додаток № 7

Вправа «Слухаємо – не слухаємо»
Мета:
Дати можливіть відчути та зрозуміти, наскільки важливо,
щоб тебе почули, розвивати навчики активного слухання.
Обладнання:
Вільне приміщення, стільці.
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Слова вчителя: Активне слухання допоможе зняти напруженність, запобігти гострим конфліктам, створити атмосферу добра та
комфорту.
Дії:
Об’єднати учасників у пари. Вправа виконується протягом
2 хв.
Завдання:
Об’єднуємося в пари і розповідаємо одне одному щось
важливе, що сталося за останній місяць. Перший розповідає, а другий не слухає. Потім міняємося ролями: другий
розповідає, а перший – не слухає. У другій фазі вправи використовуємо тактику активного слухання. Партнери так
само міняються ролями.
Поради:
Відповіді при обговоренні бажано фіксувати на дошці чи
на папері фліпчарту.
Обговорення: – Як ви себе почували, коли вас слухали/не слухали?
– Яка роль (того, що говорить, чи того, що слухає) була
важчою?
– Який вплив справляли різні дії «того, хто слухає»?
Як важливо слухати!!! Навіть, якщо розмова триває недовго… і як боляче, коли вас ігнорують навіть 1 хвилину!!!
Вправа «Невидима межа»
Мета:
Обладнання:
Слова
вчителя:

Дії:

Додаток № 8

Сформувати чутливість до упередженого ставлення, кепкування, глузування та інших видів негативної поведінки.
М’які предмети (шарф, хустинка), речі з ґудзиками (куртка,
сорочка), голка з ниткою тощо.
Завдяки цій вправі ми дізнаємося, як кривдимо одне одного і як відмінності можна іноді використовувати, щоб розмежувати нас. Найкраще працювати над завданням у цілковитій тиші. Виконуючи його, дехто з вас може засмутитись
або розсердитись. Тому ми маємо поважати одне одного й
виявляти небайдужість до ближнього. Щоб не порушити
відчуття безпеки, сміх і розмови визнаймо неприпустимими. Піднесіть руку, якщо ви не погоджуєтеся з правилом
заборонити розмови, перешіптування, сміх. Якщо хтось забуде про нього, будь ласка, м’яко нагадайте йому. У вас можуть навернутися сльози на очі. Пам’ятайте, всі наші почуття важливі. Якщо вам сумно, це цілком природно. До кінця
вправи ми працюватимемо всі разом. Ви повинні сидіти із
заплющеними очима. Я зараз назву групу, і якщо ви належите до неї, то повинні піднятися і тоді можете подивитися
на тих, хто стоїть поруч із вами. Але тільки ті, хто стоїть, можуть розплющувати очі. Інші – ні.
Учні сидять із заплющеними очима, але якщо встають, то
тоді можуть розплющити очі і подивитися на тих, хто стоїть
поруч. Усі інші повинні сидіти із заплющеними очима.
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Завдання:

Вставайте, якщо:
– з тебе коли-небудь глузували, тебе дражнили чи обзивали;
– тебе останнього запрошували до гри чи спортивної команди або ж ти почувався покинутим чи вигнанцем зі спільного проекту;
– тебе дражнили чи насміхалися з тебе тільки тому, що ти –
дівчинка;
– з тебе чи з когось, хто тобі небайдужий, глузували через
релігійні переконання;
– з тебе чи когось, до кого ти небайдужий, глузували чи ставилися до вас упереджено через колір шкіри;
– тебе дражнили через твій акцент або голос чи через те,
що ти не вмієш співати;
– ти, хтось із членів твоєї родини чи друзів має явну або
приховану ваду;
– ти коли-небудь бачив, як когось дражнять, обзивають чи з
когось насміхаються;
– ти – хлопчик, і тобі казали, що ти не маєш плакати, виказувати емоції та боятися;
– ти коли-небудь почувався покинутим, небажаним, наляканим;
– з тебе чи з когось, хто тобі небайдужий, сміялися через
окуляри, брекети, слуховий апарат або через одяг, твій
зріст, статуру, розміри чи форму тіла;
– тобі коли-небудь казали, що ти погана, невдячна, недобра, ні на що не здатна дитина;
– на тебе тиснули друзі чи хтось із дорослих, пропонуючи
зробити щось, чого ти не хотів, а потім ти шкодував і відчував сором;
– ти коли-небудь соромився того, що говорив щиросердо,
поділився з кимсь своїми переживаннями, страхами, прихованими надіями чи мріями;
– хтось коли-небудь повівся з тобою підло, а ти не зміг чи
побоявся сказати про це;
– ти коли-небудь спостерігав, як когось кривдять, але не
сказав і не зробив нічого, бо був занадто наляканий;
– ти вважав щось неправильним і хотів висловити свою
думку, але почувався незручно, був занадто сором’язливий
або наляканий, щоб щось сказати.
Обговорення: Проведіть обговорення з усім класом, ставлячи запитання:
– Які у вас виникали почуття під час проведення цієї вправи?
– Яка частина була для вас найважчою?
– Що нового ви про себе дізналися? Про інших?
– Що з того, що ви зараз відчули, ви хотіли б запам’ятати?
– Що ви розповіли б іншим про цей досвід (якщо взагалі виникає таке бажання)?
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Насилля в школі. Як його уникнути чи протидіяти?

Підсумки:

169

Слова вчителя: «Коли ви вставали, це не робило вас менш
вартими поваги й турботи. Насправді, можливо, в багатьох
випадках cаме ви найдужче потребували поваги чи турботи. Дехто зібрав усю свою мужність, щоб перетнути межу.
Якщо ви помітили, багато хто вставав кілька разів. Кожен із
присутніх знає, як це – почуватися скривдженим, бачити,
як когось кривдять, і не вступитися за нього. Однак, можливо, ми забули ці болючі почуття, бо заховали їх глибоко
всередині. Якщо ми пам’ятатимемо, чим поділилися сьогодні – тим, що всі ми зазнавали кривди, – то, сподіваюся,
зможемо навчити інших дотримуватися правил нашої території “Ні – неповазі” й переконатися, що ніхто не страждає від знущань».

Джерела та література:
1. Не смійся з мене (Don’t Laughtatme)[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://youtu.be/s5dHRDM1cE4
2. Аудмайер К. Все на одного: Как защитить ребенка от травли в школе =
Du Er Viktigere Enn Du Tror. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 152 с.
3. Лейн Д. А. Школьная травля (буллинг) // Детская и подростковая психотерапия / Под ред. Дэвида Лейна и Эндрю Миллера. – СПб. : Питер, 2001. –
С. 240–274.
4. Способы остановить буллинг. – https://youtu.be/TxHODhel1xY
5. Прикуль Л. В. Психологический практикум и тренинг: профилактика
насилия в семье и школе. – Из-во «Учитель», 2009. – 217 с.
6. Предупреждение насилия в школе. Руководство для тренеров. Составитель: О. Л. Романова. – Режим доступа : http://www.hesp.ru.
Медвєдєва Г. О., м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
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На що я витрачаю час. Моє дозвілля
(до теми № 5, 11)
Мета, завдан- Активізація особистісного потенціалу учнів, формування поня:
треби в здоровому та активному способі життя; профілактика асоціальної й девіантної поведінки та ознайомлення
учнів з конструктивними моделями поведінки без застосування фізичного та психологічного насильства до себе та
інших. Залежності та протидія їм. Розвиток соціальної адаптації, навичок взаємодії із соціальним оточенням (батьки,
дорослі, однолітки). Розвиток креативності, забезпечення
зайнятості та структурування поза навчальним часом підлітків.
Очікувані
Учні ознайомляться із сучасними практиками та підходами
результати:
управління часом; зможуть застосовувати сучасні офлайнові
та онлайнові інструменти планування, матимуть уявлення про
різні можливості для проведення дозвілля, вмітимуть складати карту-схему основних «точок» дозвілля кожної громади; розуміють цінність часу як капіталу людського життя;
навчаться з повагою ставитися до свого та чужого часу.
Ключові сло- Дозвілля, веб-планувальники, хронодекс, вільний час, таймва:
менеджмент, особистісна ефективність.
Обладнання: Фліпчарт із блоком або аркуші ватману, маркери, проектор,
ноутбук, екран, роздатковий матеріал.
Методи:
«Мікрофон», робота в групах, метод проектів, інтерактивні
методи (метод незакінченого речення).
1. Актуалізація. Вчитель може прочитати «Вірш про людину і її годинник»
С. Баруздіна мовою оригіналу або в українському перекладі Т. Захарової:
Веде годинник лік секундам, хвилини стереже,
Нікого він не підведе, хто час свій береже.
Секунда, дві – за роком рік…
Життя іде вперед.
То все роби й зважай на час,
І все чудово буде в нас!
Годинник – друг твій, з ним працюй,
Учись, відпочивай.
Із друзями потеревень
І книг не забувай!
А ввечері, в потрібний строк
Лягай у ліжко на бочок.
І, засинаючи, скажи:
– Дякую, мій день, іди!
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***
Часы ведут секундам счёт,
Ведут минутам счёт.
Часы того не подведут,
Кто время бережёт.
За часом час, за годом год –
Часы всегда идут вперёд.
Все надо делать по часам,
Тогда доволен будешь сам.
С часами дружба хороша,
Работай, отдыхай,
Уроки делай не спеша
И книг не забывай!
Чтоб вечером, ложась в кровать,
Когда наступит срок,
Ты мог уверенно сказать:
– Хороший был денёк!
Дозвілля – це, з одного боку, вільний час, а з другого –
якесь заняття для душі. Що ви розумієте під словами
«вільний час»?
– Якими словами-синонімами можна замінити цей вислів?
(Дозвілля, відпочинок)
2. Вправа
Мета: Допомогти зосередитися на темі заняття, сформу«Метод не- лювати важливе, виділити істотне в розглянутому питанні,
закінченого виявити усвідомлювані й неусвідомлювані установки люречення».
дини.
Обладнання, учасники: Учасники вільно сидять на стільцях.
Слова вчителя:
Вам необхідно закінчити речення одним або декількома
словами.
Дії: Учасники по черзі закінчують кожну фразу: перша
фраза – одне коло, друга фраза – друге коло й т. д.
Завдання: Закінчити фразу:
Вільний час – це…
У вільний час я…
У вільний час я найбільше люблю…
Поради: Можливий письмовий варіант проведення.
Обговорення:
– Про що задумалися в ході вправи?
– Чому одні люди говорять одне, а інші – інше?
– Що ви зрозуміли для себе під час цієї вправи?
2а. Вправа
Мета: Допомогти зосередитися на темі заняття, сформу«Мікрофон» лювати важливе, виділити істотне в розглянутому питанні,
(як варіант). виявити усвідомлені/неусвідомлювані установки людини.
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Обладнання, учасники: Учасники вільно сидять на стільцях.
Слова вчителя: Вам необхідно коротко висловитися з
цього питання.
Дії: У руках учителя «мікрофон». Той, у чиї руки він потрапить, повинен протягом 30 сек. висловитися з питання
«Що означає для мене “вільний час”?».
Завдання: Монолог з цього питання протягом 30 сек.
Поради: Мікрофон можуть передавати учасники одне одному. (Чию думку ти хотів би почути?) Мікрофон може
передавати сам учитель.
Обговорення:
– Про що задумалися в ході вправи?
– Чому одні люди говорять одне, а інші – інше?
– Що ви зрозуміли для себе під час цієї вправи?
3. Теоретична Або ви керуєте вашим днем, або ваш день буде керувати
частина.
вами – ця думка належить Джиму Рону. Послухайте моСлова вчите- вою оригіналу вірш С. Маршака про плин часу.
ля.
Мы знаем: время растяжимо. Оно зависит от того,
Какого рода содержимым вы наполняете его.
Бывают у него застои, а иногда оно течет
Нагруженное и пустое, часов и дней напрасный счет.
Пусть равномерны промежутки,
что разделяют наши сутки,
Но, положив их на весы, находим долгие минутки
И очень краткие часы…
Переклад:
Ми знаємо, що час розтяжний. І він залежить від того,
Якою справой, як і скільки наповнюєте ви його.
Бувають і в нього застої, та зазвичай наш час тече.
Годин і днів марний рахунок – все переповнене, але пусте…
Та рівномірні ці проміжки, що розділяють нам добу,
Хвилинам добавляють ніжки, годинам зменшують лічбу.
Чи замислюєтеся ви наприкінці дня, що відбулося у вашому житті?
Спробуйте це зробити, наприклад, сьогодні ввечері, а допоможе вам у цьому невеличка пам’ятка-рекомендація.
У кінці кожного дня задумайтеся про те, що було у вашому сьогоднішньому дні. Щоб жоден з параметрів не випав, використовуйте для цього свої пальці:
1. Мізинець – думки, інформація (Що нового я сьогодні
дізнався/дізналася?).
2. Безіменний – близькість до мети (Що я сьогодні зробив/зробила на шляху до мети?).
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управляти
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4. Робота
в парах.

4а. Вправа за
методикою
«Карусель»
(як варіант).
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3. Середній – стан (У якому емоційному стані я сьогодні
перебував/перебувала? Як боровся/боролася з негативом?).
4. Вказівний – послуга, співпраця, допомога (Що я сьогодні зробив/зробила корисного? Як змінилися мої стосунки
з колегами?).
5. Великий – бадьорість, здоров’я (Що я зробив/зробила,
щоб добре себе почувати та бути в хорошій формі?).
Словничок
«Тайм-менеджмент» – це управління часом, або організація часу.
Тайм-менеджмент заснований на чотирьох основних
принципах:
– вміння працювати з цілями;
– розподіл пріоритетів;
– знання інструментів планування;
– напрацювання звичок.
Помічники в плануванні: паперові щоденники і веб-планувальники. Хто використовує? Хто планує свій вільний час?
Додаток № 1.
Що нам заважає? «Пожирачі часу». Додаток № 2.
Складіть свій список «пожирачів часу» з 5 пунктів. Поділіться з сусідом і відзначте збіги. Назвіть ваші збіги. (Учитель зазначає підсумок роботи в парі на папері (фліпчарті)
або дошці).
Обговорення: Що зустрічається найчастіше? Чому? Про
які «пожирачі» часу ви почули вперше? Що змусило задуматися? Що будете робити після сьогоднішнього заняття?
Що будете робити прямо зараз?
Мета: Уміння встановити контакт, обговорення питання,
фокусування на найбільш очевидних «пожирачах» часу,
саморозкриття учасників.
Обладнання: Вільне приміщення.
Слова вчителя: Обговоріть У парах з різними людьми, що
«пожирає» наш час. Відзначте моменти, які у вас У парі
збіглися. Зверніть увагу на те, що вас відрізняло в цьому
питанні.
Дії: Усі члени групи стають за принципом «каруселі», тобто обличчям одне до одного, й утворюють два кола: внутрішнє нерухоме (учасники стоять спиною до центру кола)
і зовнішнє – рухливе (учасники розташовані обличчям до
центру кола).
За сигналом ведучого всі учасники зовнішнього кола
роблять одночасно один крок вправо й опиняються перед новим партнером. Таких переходів буде кілька.
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Завдання: Час на встановлення контакту, вітання та проведення бесіди 2–3 хвилини. Потім ведучий дає сигнал,
учасники протягом однієї хвилини повинні закінчити розмову, попрощатися й перейти до нового партнера.
Поради:
– Чітко стежте за дотриманням часу й теми бесіди;
– розподіліть ролі: один розповідає, інший слухає;
– обмінюємося ролями (внутрішнє і зовнішнє коло).
Обговорення:
– Які моменти відзначали майже всі учасники?
– Що здалося незвичайним? Чому?
– Який урок особисто для себе ви винесли під час цієї
вправи?
5. Як спланува- Робота в групах. «Мій ідеальний вільний день». Планути свій робо- вання здійснюється відповідно до рекомендацій. Додаток № 3.
чий час?
Представлення результатів.
Метод
проектів.
Обговорення:
Чому він ідеальний? Що в ньому позитивного, що негативного? Наскільки важко буває витримати такий день і
чому? Що заважає жити за режимом?
Теоретична частина. Поради щодо планування.
Додаток № 4, додаток № 5.
6. Підсумкова Уявіть карту вашого населеного пункту з нанесенням місць
дозвілля, де можна з користю провести вільний час. Врачастина.
Робота в гру- ховуйте, де, коли і як.
пах. Метод Обговорення:
проектів.
Чи дізналися ви для себе щось нове? На які нові ідеї цікавого дозвілля вас надихнули результати проектів? Чи змогли б ви самі запропонувати якісь нові ідеї організації
дозвілля для молоді у своєму населеному пункті?
Чого корисного ви дізналися на нашій зустрічі?

Додаток № 1
Одними з найбільш затребуваних офісних програм, після текстових редакторів, є планувальники. Міні-план – персональний веб-планувальник:
безпечно зберігає справи, становить календарі, розуміє людську мову і не
дає вам запізнитися.
Створення списку справ і завдань – вельми корисна звичка. В епоху комп’ютерів, смартфонів і планшетів це вже не м’яті папірці із записами, написаними похапцем, які легко втратити. Списки справ в електронному вигляді
зручно сортувати, розподіляти за категоріями й присвоювати їм мітки, а також налаштовувати нагадування. Списки справ, або todo-листи, – зручна
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річ, яка спрощує повсякденне життя. Більшість таких програм – або мобільні додатки, або веб-сервіси (Any.DO, LeaderTask 20, 2Do: TodoList |
TaskList, Wunderlist та ін.).
Chronodex – це унікальний щоденник, який має кілька особливостей,
що кардинально його вирізняють серед аналогів. Chronodex дозволяє оперувати більш ієрархічною структурою. У центрі сторінки зображене коло,
по якому нанесено час. Ви просто напишіть свої справи десь поруч на аркуші, після чого проведіть лінію до потрібного відрізка часу. Використання
кола дозволяє більш об’єктивно поглянути на свій розпорядок дня, а
можливість писати практично необмежену кількість елементів дозволить
додавати навіть найдрібніші деталі, які непотрібно тримати в голові. Використання циферблата дозволяє більш точно планувати свої справи, а також порівнювати їх між собою, що в класичному щоденнику практично
неможливо.

Додаток № 2

Позбавтеся «пожирачів» часу: безглуздих телефонних розмов (пам’ятайте – телефон призначений для домовленості про зустріч, уточнення питання протягом 2–5 хвилин, а не розмов про життя на півгодини й більше),
комп’ютерних посиденьок, безконтрольного перегляду телевізора.
Телевізор насправді страшний пожирач часу. Це нікому не приємно визнавати, але залежність від телевізора є в багатьох людей. І ця залежність
вже переросла в рабство від телевізора. Людина витрачає 10–15 років життя з 70 на телевізор. За 15 років можна стати висококласним фахівцем,
сформувати собі гарну фігуру, об’їхати півсвіту, вивчити кілька іноземних
мов, та багато чого можна зробити за 10 років без телевізора!
Колись дитиною я дивилася передачу про дітей-вундеркіндів. І в батьків
дуже обдарованого хлопчика запитали, як їм вдалося настільки розвинути
дитини, в чому секрет. На що батьки відповіли: «У нас звичайнісінька дитина. Просто у нас у будинку немає телевізора». Тоді мені здавалося життя
без телевізора чимось неймовірним і жахливим. Зараз я доросла, у мене є
дитина. Батьки однокласників моєї дочки запитують:
– Як ти займаєшся з дитиною, що у вас стільки років поспіль перше місце з успішності в гімназії й призові місця з усіх навчальних олімпіад?
– Усе просто: я сім років тому позбулася телевізора, а на комп’ютері
стоїть пароль.

Додаток № 3

Вільний час можна розділити на 5 груп:
1. Дії фізичні (заняття спортом, турпохід тощо).
2. Дії практичні (робота по дому, господарські справи, відвідування
гуртків).
3. Дії культурно-мистецькі (відвідування кінотеатрів, музеїв і виставок,
театру тощо).
4. Дії інтелектуальні (додаткові інтелектуальні заняття, що приносять задоволення: написання віршів, читання книг у вільний час, розв’язання кросвордів і ребусів, захоплення тощо).
5. Дії, пов’язані з соціальним ставленням (допомога близьким: доглядати за дитиною, допомагати бабусі з дідусем тощо).
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Додаток № 4

– Підходу Тіма Феріса відповідає техніка планування 1–3–5. Її суть проста: в список справ вноситься одна важлива справа, три середніх і п’ять
дрібних. Усього – дев’ять. Вони апріорі розподілені за терміновістю, що допомагає позбутися відчуття авралу.
– «Біфштекс зі слона». Чим більше завдання (написати дисертацію, вивчити іноземну мову тощо) і чим жорсткіший дедлайн, тим складніше приступити до його виконання. Лякає саме масштабність: незрозуміло, з чого
починати, чи вистачить сил. Такі завдання називаються «слонами». Єдиний
спосіб «з’їсти слона» – готувати з нього «біфштекси», тобто розбити велику
справу на кілька маленьких.

Додаток № 5
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Україна, яку ми не знаємо.
Українці, які нас здивували
(До теми № 22, 27, 28, 29)
Мета і завдання:
Очікувані результати:

Ключові слова:
Обладнання:
Методи:

Провокація інтересу до культурної спадщини країни, до
наших талановитих співвітчизників і сучасних досягнень.
Формування позитивного бачення своєї країни й відчуття національної гідності.
Учні будуть мати навички проектної діяльності, більш
позитивне бачення своєї країни й відчуття єдиної родини. Набудуть сталого інтересу до культурної спадщини країни й сучасних досягнень. Зрозуміють важливість
вивчення матеріальної і нематеріальної культурної спадщини своєї країни. Зможуть позитивно оцінювати минулі та сучасні надбання. Матимуть мотивацію докласти
власних зусиль до культурної, наукової та економічної
розбудови своєї країни.
Україна, українці, громадянська ідентичність, Батьківщина.
Фліпчарт із блоком паперу або аркуші ватману, маркери, проектор, ноутбук, екран, роздатковий матеріал.
Робота с текстами, робота в групах, метод проектів,
технології критичного мислення.

1. Актуалізація. Вирушаємо у подорож. Україна, яку ми не знаємо і яку
знову відкриваємо для себя.
Дивись відеоролик: неймовірне відео про красу українПерегляд
відео без ко- ської землі [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://youtu.be/hgkRguImrT4
ментарів.
Інформаційне Україна – це історична й культурна скарбниця, яка ствоповідомлен- рювалася протягом тисячоліть мешканцями нашої країни. В Україні розміщено більше 125 тисяч історичних,
ня.
археологічних пам’яток, зразків мистецтва, безліч музеїв, які зберігають більше 10 мільйонів експонатів, 14 тисяч пам’яток архітектури, понад 1000 об’єктів паркового мистецтва, 46 історичних культурних заповідників.
Деякі об’єкти мають світове значення. Так, до переліку
світової культурної спадщини ЮНЕСКО внесені КиєвоПечерська лавра, Софія Київська, Херсонес Таврійський,
центр міста Львова (всього близько 200 пам’яток архітектури). Сьогодні вивчається питання про поповнення
цього переліку іншими національними українськими
надбаннями.
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Використати прийом ЗХД (знаю – хочу дізнатися – дізнався).
Цей прийом графічної організації матеріалу допоможе
зібрати вже наявну по темі інформацію, розширити
знання з досліджуваного питання, систематизувати їх.
Використовується для актуалізації наявних знань і підвищення мотивації до вивчення нового.
Учням до початку читання фронтально пропонується
питання: «Що ви знаєте або думаєте про тему нашого
заняття?» Усі запропоновані формулювання записуються в стовпчик «Знаю» для загального уявлення, без коригування і без оцінювання. Потім пропонується питання: «Що б ви хотіли дізнатися?» Ці формулювання
записуються у стовпчик «Хочу дізнатися». Записуються
відомості, поняття, факти тільки своїми словами, не цитуючи підручник чи інший текст, з яким працювали. Записи залишаються на дошці до кінця заняття. На стадії
рефлексії перевіряються і коригуються перший і другий
стовпчики таблиці і заповнюється третій стовпчик «Дізнався». Додаток № 1.
Слова учите- Можливо, вам відомі видатні діячі українського похоля:
дження – адже багато українців виїхали в Австралію,
Америку, Ізраїль, Італію, Канаду, Німеччину, Францію
тощо. Впевнена/ий, що наші співвітчизники позитивно
вплинули на розвиток економіки, культури інших країн,
а також науки і технологій, варто тільки придивитися.
Отже, яких відомих у світі українців ви знаєте?
3. Робота в гру- Завдання: на фліпчарті напишіть прізвища п’ятьох випах.
датних українців та поясніть свій вибір. Додаток № 2
(для вчителя).
4. Практична
Вправа «Місто, що спить». Додаток № 3.
робота.
Слова вчите- – Україна – це не тільки талановиті люди. Ми можемо
ля:
пишатися багатьма досягненнями і шедеврами. Україна – це най-най...
– Площа Свободи в Харкові – найбільша площа Європи.
– Найдовша набережна в Європі розташована в м. Дніпрі. Її довжина становить 30 км.
– Хрещатик є найкоротшою центральною вулицею столиці в Європі. Починається вона від Європейської площі,
проходить через Майдан Незалежності і закінчується
Бессарабською площею. Довжина Хрещатика складає
1225 метрів.
– Станція метро «Арсенальна» у Києві є найглибшою у
світі – 105,5 метра.
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– Українська трембіта є найдовшим музичним інструментом.
– Протяжність найдовшого тролейбусного маршруту в
світі складає 86 кілометрів, а проходить він в Криму між
Сімферополем і Ялтою.
(Більше тут: https://ru.tsn.ua/ukrayina/10-samyh-neobychnyhfaktov-ob-ukraine-382952.html)
Вправа «Так, я пишаюся своєю країною». Додаток № 4.

5. Практична
робота.
Рефлексія.
6. Завдання
для самостійної або групової роботи
у позашкільний час (за
бажанням
дитини).

Обговорення підсумків зустрічі. Повернення до завдання «Знаю – хочу дізнатися – дізнався/дізналася».
Зробіть проект «Україна, якою я пишаюся».

Додаток № 1
Знаю
З

Хочу дізнатися
Х

Дізнався/Дізналася
Д
Заповнюється наприкінці заняття

Додаток № 2

Матеріал для вчителя.
Відомі українці
Тарас Григорович Шевченко (1814–1861) – український поет, філософ,
прозаїк, графік, художник, фольклорист, політик, громадський діяч і, як кажуть самі українці, духовний батько сучасного українського народу.
Григорій Сковорода (1722–1794) – педагог, поет, просвітитель, філософ,
автор трактатів, байок, пісень.
Сергій Прокоф’єв – всесвітньо відомий композитор, українець за походженням, який народився 23 квітня 1891 р. в селі, яке сьогодні називається
Сонцівка і розташоване в Донецькій області. Автор відомих балетів, опер,
симфонічних оркестрів, п’єс і етюдів. Всесвітню славу принесли балет «Попелюшка», «Ромео і Джульєтта», опера «Борис Годунов». Учитель видатних
музикантів Святослава Ріхтера та Мстислава Ростроповича.
Микола Лисенко – український композитор, автор опер «Тарас Бульба»,
«Наталка Полтавка», «Енеїда», автор дитячих опер та оперет, народився
10 березня 1842 року в Полтавській губернії.
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Ілля Рєпін (народився 5 серпня 1844 року в Харківській губернії) – відомий живописець, портретист, автор полотен на історичну та побутову тематику. Найвідоміші твори – «Запорожці пишуть листа турецькому султану»,
«Іван Грозний і син його Іван», «Садко» тощо.
Петро Чайковський (1840–1893) – всесвітньо відомий композитор. Має
українське коріння з боку батька. Він автор численних опер («Євгеній Онєгін», «Мазепа»...), балетів («Лускунчик», «Лебедине озеро», «Спляча красуня»), концертів, симфоній і альбомів.
Михайло Грушевський (1866–1934) – історик, організатор української
науки, професор, автор ілюстрованої історії України.
Євген Патон (1870–1953) – відомий вчений, професор, який вивчав зварювання і будівництво мостів, сформулював принципи розрахунку клепаних мостів.
Борис Патон (народився 27 листопада 1918 року) – всесвітньо відомий
вчений у сфері металургії і технології металів, академік, президент Національної АН України, автор технології зварювання тканин.
Микола Амосов (1913–2002) – видатний український лікар, учений у галузі серцево-судинної хірургії, біокібернетик.
Сергій Корольов (1906–1966) – геніальний український вчений родом із
Житомира, фахівець з ракетобудування і космонавтики, відомий конструктор перших космічних кораблів і штучних супутників Землі.
Відомі українські спортсмени:
Напевно, перш за все у світі знають гордість України – відомих українських боксерів братів Віталія та Володимира Кличків. Крім них, нашу країну
також уславили Сергій Бубка (стрибки із жердиною) та Лілія Подкопаєва
(спортивна гімнастика) з Донецька, Оксана Баюл (фігурне катання) з Дніпра; Яна Клочкова (плавання), Ганна Ризатдінова (художня гімнастика) та
Володимир Усик (бокс) із Сімферополя, Жанна Пінтусевич-Блок (біг) із Чернігівської області, Олег Блохін і Андрій Шевченко (футбол) з Києва, Марія
Музичук (шахи) зі Львова, Василь Ломаченко (бокс) з Одещини, художні гімнастки Лариса Латиніна (Херсон), Ірина Дерюгіна та Анна Безсонова (Київ).
Відомі українці, представники сучасного мистецтва:
Із сучасних зірок у всьому світі стали відомими українські співачки Руслана (Руслана Лижичко зі Львова) і Джамала (Сусана Джамаладінова із
Криму), які у 2004 та 2016 рр. здобули перемогу на конкурсі Євробачення.
Ольга Куриленко, яка сьогодні живе в Лондоні, також народилася в
Україні, в місті Бердянську. Вона відома ролями в кіно і участю в рекламі
кави Сarte Noіre.
Ще одна всесвітньо відома красуня, актриса, модель і модельєр Міла
Йовович народилася в Києві. Відома ролями в кіно і участю в рекламі
Revlon і l’Oréal (з 1998 року).
Славко Вакарчук і його гурт «Океан Ельзи», гурт «ВВ» та багато інших.
Відомі люди з українським корінням:
Українське коріння мають також письменник Микола Гоголь (Полтавщина, предки якого походили з видатних козацьких родів України, одним із
них був наказний гетьман Яків Лизогуб); автор однойменного словника Володимир Даль (Луганськ); лікар і вчений-біолог Ілля Мечников (Харківська
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область), який у 23 роки став доктором зоології; актор, поет і співак Олександр Вертинський (Київ); кінорежисер і автор 12 всесвітньо відомих кінофільмів Олександр Довженко (Чернігівщина), поетеса Ліна Костенко
(Київщина); а ще – Ігор Сікорський, засновник американського вертольотобудування (Київ); Квітка Цісик, відома американська співачка українського
походження, яка не тільки була голосом компанії Ford, а й виконала пісню в
оскароносному фільмі «You Lіght Up My Lіfe», та багато інших.
Вправа «Місто, що спить» (Н. С. Пряжніков, 2002).

Додаток № 3

Мета:

Підвищення рівня усвідомлення понять «громадянськість» і «громадянська позиція»; спонукати до активної участі особистості в соціальному житті; осмислення
конкретних способів соціальної самореалізації як громадянина своєї країни; позитивне бачення перспектив
розвитку країни.
Слова вчителя: В одному українському місті (селі), приблизно в такому
ж, як наше, якісь злі сили зачарували всіх жителів, перетворивши їх у млявих, майже сплячих істот. Щоб розбудити людей, необхідно якось запалити в них іскру життя.
Для цього потрібно запропонувати жителям прості і зрозумілі, але при цьому реалістичні проекти «наука і
освіта», «література і мистецтво», «пам’ятники історії й
архітектури», «наша країна у світі» і «куди далі?» (перспективи роботи в цьому напрямку).
За умовами гри наша група повинна протягом 30 хвилин розробити проекти за цими напрямками. Зараз ми
об’єднаємося в команди відповідно до перерахованих
тем, спробуємо запропонувати такі проекти; подивимося, що у нас вийде: чи зможемо ми розбудити жителів
міста/села. Але при цьому ми повинні виконати важливу умову: якщо хоча б один із проектів взагалі ніким не
розроблятиметься, то сплячі жителі навіть слухати нас
не захочуть, не те що прокидатися.
Дії:
Учасники працюють над проектами, обговорюють, результати представляють на фліпчартах.
Завдання:
Запропонувати проект за темою «Україна, яку ми не
знаємо» або «Українці, які нас здивували».
Поради:
Зверніть увагу, що загальна тональність роботи повинна
бути позитивною. Так, у нас є питання, які потребують
рішень, але зараз ми працюємо з тим хорошим, що у нас
є. Проекти повинні бути максимально реалістичними.
Обговорення:
• Що здалося найскладнішим у роботі?
• Які фактори сприяють реалізації вашого проекту?
• Які можуть перешкодити? Як цього уникнути?
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Вправа «Да, я пишаюся своєю країною» (35 хв.)
Мета:
Обладнання:
Слова вчителя:
Дії:

Завдання:
Поради:
Обговорення:
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Додаток № 4

Розвиток громадянської ідентичності та патріотичних
почуттів.
Невеликі аркуші паперу, аркуші А4, ножиці, приладдя
для малювання (олівці, фломастери, маркери).
Чи пишаєтеся ви своєю країною? Зараз ви отримаєте завдання закінчити речення «Так, я пишаюся своєю країною…».
Ведучий роздає учасникам листки паперу і пропонує їм
письмово три рази закінчити пропозицію «Так, я пишаюся своєю країною, тому що...».
Через 5 хвилин учасники повертаються в коло і по черзі
зачитують результати своєї роботи.
Потім учасники отримують приладдя для малювання та
аркуші білого паперу А4, вирізані у формі футболок.
Пропонується вигадати і намалювати на футболках зображення на тему: «Так, я пишаюся своєю країною».
Треба розмістити всі отримані зображення, незважаючи
на різний художній хист учнів і якість малюнка.
• Чи важливо для людини відчувати гордість за свою
країну? Чому?
• Чи важливо для держави, щоб його громадяни пишалися своєю країною? Чому?

Джерела та література:
15 приголомшливих фактів про Україну: А ми і не знали! [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://miridei.com/interesnye-idei/interesnye-istoricheskie-fakty/15_potryasayuschih_faktov_ob_ukraine/
© miridei.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
• Цікаві факти про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://s-tur.blogspot.ru/2013/06/Interesnye-fakty-Ukraina.html
• Відео: 20 цікавих фактів про Україну! [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://youtu.be/CegZw7RU9Vo
• Відео: З днем Конституції України! / Гарний кліп про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://youtu.be/MGv4q4aYUb0
• Відео: Моя Україна, красиве відео про Україну [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://youtu.be/iW7dK_XXQ48
• Цікаві факти про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http: //ukraine-for-business.com/ru/interesting-ukraine/52-interesting-factson-ukraine
• Неймовірне відео про красу української землі [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://youtu.be/hgkRguImrT4
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• Відео: Пісня про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://youtu.be/576v3EMLZF4
• Відомі в світі українці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //
ukraine-for-business.com/ru/interesting-ukraine/80-famous-ukrainians
• Шакула С. В. 100 великих українців. – 2010. – 496 с.
• 100 великих українців. – 2002. – 216 с.
• 22 винаходи українців, які відомі світові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://espreso.tv/article/2015/07/24/top_22_ukrayinskykh_vynakhody___bez_yakykh_by_ne_isnuvav_svit
• 10 маловідоміх українських художників зі світовими іменамі, які нам
варто знати (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vsviti.
com.ua/ukraine/41519
Медвєдєва Г. О., м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
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Люди з інвалідністю серед нас
(до теми № 13, 16)
Мета:

Ознайомитися з основними поняттями, які стосуються життя людей з інвалідністю, та кращими світовими практиками
інтеграції людей з інвалідністю.

Очікувані
результати:

Учні ознайомляться зі світовими практиками інтеграції людей з інвалідністю. Навчаться визначати фізичні, психологічні та інституційні бар’єри, що перешкоджають активній
участі осіб з інвалідністю у суспільному житті, а також шляхи їхнього подолання. Навчаться аналізувати споруди та
простір міста крізь призму безбар’єрного доступу.

Ключові слова: Людина з інвалідністю, інвалідність, «розумне пристосування», «універсальний дизайн».
Обладнання:

Фліпчарт із блоком або аркуші ватману, маркери, проектор, ноутбук, екран, роздатковий матеріал.

Методи:

«Стікери», «Асоціації», «Мікрофон», робота з документами
та текстами, робота в групах.

1. Актуалізація

Слова вчителя:
Інвалідність як соціальне явище притаманне кожній державі. На сьогодні рівень інвалідизації жителів планети сягає показника в понад мільярд осіб,
або 15%. В Україні чисельність осіб з інвалідністю
становить близько 3 мільйонів осіб, або понад 6%
від загальної чисельності населення нашої держави. Ці дані красномовно свідчать про гостроту та
поширеність проблеми інвалідності.

Варіант А
(5–7 хв.)

«Асоціації»
Методом «Мікрофон» опитайте учасників, які асоціації викликає у них словосполучення «людина з
інвалідністю».

2. Теоретичний блок Робота з документами та текстами.
Слова вчителя:
Погляди на проблему інвалідності мали різні підходи в кожному суспільстві і кожній державі. На
сьогодні в більшості розвинутих країн ставлення
до інвалідів знайшло своє відображення у законодавстві.
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Варіант А
(20 хв.)

Об’єднати учасників у групи. Роздати групам визначення № 1–4 (див. додаток № 1).
Завдання:
1. Ознайомитися з визначеннями, обговорити
їх.
2. Визначити, яке визначення, на вашу думку,
найбільше відповідає вашому уявленню про
поняття «людина з інвалідністю», аргументувати вибір.
3. Представити результати класу та навести аргументи, які пояснюють вашу думку.

Варіант Б, В

Слова вчителя:
Уявлення про «інвалідність», що сформувались у
різних країнах упродовж історичного розвитку
людства, окреслили п’ять найбільш поширених
визначень цього стану, які співіснують дотепер і
по-різному притаманні сучасним державам світу.
Усвідомлення, осмислення змісту поняття «інвалідність» має особливе значення як під час поточного ділового спілкування, так і в період визначення цілей і розробки планів та програм щодо
зміни соціальної політики стосовно осіб з фізичними та розумовими вадами.
(За необхідності ознайомити учасників із класифікацією – див. додаток № 2).

Варіант Б1
(20 хв.)

Об’єднати учнів у групи. Роздати кожній групі визначення понять «інвалід», «інвалідність» (див.
додаток № 1) та систему класифікації (див. додаток № 2).
Завдання:
1. Ознайомитися з визначеннями, обговорити
їх.
2. Визначити, до яких визначень належать поняття.
3. Після завершення роботи представити результати.
Результати роботи груп узагальнити на дошці або
фліпчарті. Обговорити результати роботи груп.
Підвести підсумки. Для підведення підсумків користуйтесь «Матеріалом для вчителя» (див. додаток № 3).

Варіант Б2
(15 хв.)

Робота, схожа на попередній варіант Б1, але кожній групі роздається по 1 або 2 визначення.
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Варіант В
(30 хв.)

3. Практичний
(15–20 хв.)

4. Підсумковий
Варіант А*
(25 хв.)

Варіант Б
(15 хв.)

187

Об’єднати учнів у групи. Роздати кожній групі класифікацію (див. додаток № 2).
Завдання:
1. Ознайомитися з класифікацією.
2. Обговорити класифікацію та відповісти на питання:
a. За якими принципами створювалася класифікація?
b. Як ви вважаєте, яка з форм поширена в
наші дні в Україні та у світі? Відповідь аргументуйте.
3. Після завершення роботи ознайомити клас із
результатами.
Підвести підсумки. Для підведення підсумків користуйтесь «Матеріалом для вчителя» (див. додаток № 3).
Слова вчителя:
Скільки б ми не обговорювали ці проблеми, але
зрозуміти, що ж таке інвалідність для людини, нам
все одно дуже важко. Давайте спробуємо відчути,
що відчувають ці люди.
Проведіть 1–3 вправи на вибір із додатка № 4.
Слова вчителя:
Вчитель розповідає про «універсальний дизайн» –
(див. додаток № 5).
Об’єднати учасників у 7 груп. Роздати кожній групі
один із принципів універсального дизайну (див.
додаток № 6).
Завдання:
1. Ознайомитися з принципом універсального
дизайну.
2. Обговорити отриманий матеріал.
3. Навести приклади з життя (2–3 приклади), які б
характеризували цей принцип.
4. Після завершення роботи груп опитати учасників та обговорити необхідність втілення в життя універсального дизайну.
Підвести підсумок (див. додаток № 7).
Обговорення (бесіда) за питаннями:
– Чому суспільству та державі необхідно турбуватися про людей з інвалідністю (який моральний та
матеріальний зиск із цього вони мають)?
– Чому замість слова «інвалід» починають використовувати термін «людина з інвалідністю»?
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5. Домашнє завдання Проведіть огляд території, де ви проживаєте, з точки зору людей з інвалідністю.
Заняття (тренінг) можна проводити без пунктів, позначених зірочкою
« », але у разі розгляду питання про універсальний дизайн обов’язково виконати п. 1 та п. 4 варіанта А.
*

*

Додаток № 1

№1
Вираз «інвалід» означає будь-яку особу, яка не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого та/або
соціального життя через ваду, чи то вроджену, чи ні, його або її фізичні чи
розумові здібності.
Декларація ООН про права інвалідів

№2
…Інвалід – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний
захист.
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

№3
Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що
при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження
її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови
для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її
соціальний захист.
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

№5
Інвалідність – соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом
функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і
допомоги.
http://uk.wikipedia.org/wiki/інвалідність

№6
Інвалід – людина, що частково або повністю втратила працездатність
унаслідок поранення, хвороби, каліцтва чи старості.
Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980)

Додаток № 2

1. Біомедичне визначення
«Інвалідність» прирівнюється до хвороби чи вади, що пов’язана безпосередньо зі станом здоров’я і вказує на те, що саме «негаразд» з особою.
Згідно з цим визначенням медичний стан стосується лише цієї особи.
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2. Філантропічне визначення
Історично є старішим, ніж «біомедичне» визначення, і розглядає «інвалідність» як «людську трагедію». Відповідно особа з інвалідністю є об’єктом
співчуття і доброчинності, стан її є підґрунтям для виникнення стресу не
лише у неї, а й у її родині (особисте горе, знецінення, ізоляція).
3. Соціологічне визначення
Відображає «інвалідність» як форму людської «відмінності» від соціальних «норм», яка не відповідає можливостям рівної з іншими участі у житті
суспільства, що наявні для решти громадян. При такому розумінні «інвалідність» застосовується не лише до окремої особи, а й до сфери соціальних
відносин за здатністю виконувати соціальні норми (нездатний, дискримінація, знецінення).
4. Економічне визначення
Розглядає «інвалідність» за кількістю соціальних витрат. Люди з інвалідністю стають причиною збільшення витрат у зв’язку з певними потребами
(лікування, реабілітація, матеріальна допомога) та через їхню обмежену
продуктивність на роботі (менше навантаження, добір робочих операцій)
порівняно зі здоровими людьми (клопіт).
5. Соціально-політичне визначення
«Інвалідність» неможливо розглядати ізольовано від соціального і фізичного світу, який інколи є причиною обмежень людей з інвалідністю.
«Інвалідність» – це наслідок середовища, що не відповідає можливостям
людини.

Навчальний посібник «Інвалідність та суспільство». – К., 2011

Додаток № 3

Матеріал для вчителя
Перші чотири визначення є схожими між собою – вони визначають
проблему «інвалідності» у межах особи (лише як її власну). Ці точки зору
мають серйозне негативне значення: 1) негативну оцінку – знецінення особи з інвалідністю, її можливостей; 2) розрізнення і відсторонення, тобто
ізоляцію і дискримінацію; 3) зайвий клопіт; 4) орієнтування на медичний
аспект при визначенні проблем і потреб. Суспільство полишає людей з інвалідністю наодинці, піддає дискримінації.
П’яте визначення – соціально-політичне – кардинально змінює уявлення про «інвалідність» і інтерпретацію цього поняття. Принципова відмінність його від інших визначень – у виведенні інвалідності з індивідуальної
сфери і перенесенні її у сферу соціального оточення.
З прийняттям Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції ООН про права
інвалідів (2006 р.) було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «Інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з
інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття, яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації протягом певного проміжку часу та в різних соціальноекономічних обставинах.
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Підхід до «інвалідності», визначений Конвенцією, також наголошує на
існуванні значного впливу бар’єрів в оточенні та ставленні, які панують у
суспільстві щодо людей з інвалідністю. Конвенція більшою мірою вказує,
ніж визначає тих осіб, яких можна вважати особами з інвалідністю. Безумовним є усвідомлення того, що держави самі можуть розширювати коло осіб,
на яких буде поширюватися такий захист, з тим щоб включати у це коло,
наприклад, осіб з нетривалою непрацездатністю.
На жаль, в Україні поняття про людину з інвалідністю часто асоціюється
винятково з людиною, яка має офіційне медичне підтвердження статусу інваліда певної групи (І, II, III).
Відповідно до законодавства України, «інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медикосоціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України».
Навчальний посібник «Інвалідність та суспільство». – К., 2011

Вправа А. «Поводир – Сліпець»

Додаток № 4

Мета:

Дати дітям можливість пережити досвід зорової депривації;
формування довіри в групі.
Обладнання: Вільне приміщення, м’які речі, за допомогою яких закривають очі (хустинка, шарф), стільці.
Слова вчите- Це всього лише гра, але ви зрозумієте, що може відчувати
ля:
людина, позбавлена можливості бачити.
Дії:
Об’єднати учасників у пари. Один з учасників «сліпець»,
йому зав’язують очі, другий учасник пари – «поводир».
Завдання:
«Поводир» водить «сліпого», намагаючись уникати перешкод.
Поради:
– Можна поставити декілька стільців.
– Через деякий час учасники пари міняються ролями.
– Зверніть увагу на безпеку учасників.
Обговорення: Які почуття викликає ця гра?
Вправа Б1. «Зв’язані руки»
Мета:

Дати дітям можливість пережити досвід обмеження руху
рук.
Обладнання: М’які предмети (шарф, хустинка), речі з ґудзиками (куртка,
сорочка), голка з ниткою тощо.
Слова вчите- Це всього лише гра, але ви зрозумієте, що може відчувати
ля:
людина, позбавлена можливості вільно рухати руками.
Дії:
Зв’язати руки.
Завдання:
Застебнути-розстебнути ґудзики, написати на дошці, вдіти
нитку в голку тощо.
Поради:
Для гри використовувати м’які речі, щоб зв’язати руки, – хустинка, шарф тощо.
Обговорення: Які почуття викликає ця гра?
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Вправа Б2. «Зв’язані руки».
Вправа схожа на попередню (вправа Б1), але замість зв’язування рук використовуються зимові рукавички. Бажано запропонувати сорочку або
куртку з маленькими ґудзиками.
Вправа В. «Повна тиша».
Мета:

Дати дітям можливість пережити досвід обмеження в отриманні інформації через слух.
Обладнання: Навушники.
Слова вчите- Це всього лише гра, але ви зрозумієте, що може відчувати
ля:
людина, позбавлена можливості чути.
Дії:
Об’єднати учнів у пари. Одному учаснику пари закрити вуха
навушниками. Попросити учасників пар відійти одне від одного на певну відстань (наскільки дозволяє приміщення).
Завдання:
Учасник пари з навушниками повинен виконати команди іншого учасника пари.
Поради:
– Не використовувати речі для закриття вух, які можуть зашкодити здоров’ю.
– Для всіх учасників вправи може не вистачити навушників,
тому можна змінювати учасників.
– У разі передачі навушників від одного учасника до іншого
обов’язково протріть їх вологою серветкою.
Обговорення: Які почуття викликає ця гра?
Вправа Г. «Лабіринт».
Мета:

Дати дітям можливість пережити досвід обмеження в отриманні зорової інформації.
Обладнання: Вільне приміщення, м’які речі, за допомогою яких закривають очі (хустинка, шарф), стільці.
Слова вчите- Це всього лише гра, але ви зрозумієте, що може відчувати
ля:
людина, позбавлена можливості бачити.
Дії:
Розставлені стільці по кімнаті. Одному учаснику зав’язуються
очі.
Завдання:
Учаснику із зав’язаними очима потрібно взяти книгу в одного з присутніх. Інші учасники допомагають йому порадами.
Поради:
Зверніть увагу на безпеку учасників.
Обговорення: Які почуття викликає ця гра?
Вправа Д. «Запам’ятати послідовність».
Мета:

Дати дітям можливість пережити досвід людей з аутизмом.
Обладнання: Стільці, обладнання для відтворення звуку (магнітофон,
комп’ютер тощо).
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Слова вчите- Це всього лише гра, але ви зрозумієте, що може відчувати
ля:
людина-аутист.
Дії:
Розсадити учасників у коло. Оберіть учасника, який буде починати дії. Він починає дії словами: «Сьогодні я пішов у магазин і купив собі...» і додасть річ у кінці речення. Наступна
людина повторює пропозицію і річ, названу першим гравцем, і додає свою. Гра продовжується до тих пір, поки хтось
не зробить помилку. Той, хто помилився, вибуває з гри, а гра
продовжується по колу, поки не залишиться одна людина.
Завдання:
Учасники намагаються зрозуміти, що таке сенсорне перевантаження.
Поради:
– Під час дій учасників раптово голосно включіть музику.
– Під час дій учасників запитайте голосно одного з учасників.
Обговорення: – Як ви почували себе під час гри?
– Хто-небудь з вас відчув роздратування або злість, коли
з’явився сильний шум?
– Обговоріть, як це допомагає зрозуміти реакції людей з аутизмом.

Додаток № 5

Універсальний дизайн (UNIVERSAL DESIGN) – це основа для розробки чи
проектування навколишнього середовища, громадських будинків і споруд,
транспортних засобів загального користування, речей, технологій, будьяких інформаційних видань чи подачі інформації та комунікацій у такий
спосіб, щоб ними могли користуватися найширші верстви населення, незважаючи на наявні в них можливі функціональні обмеження.
Універсальний дизайн є стратегією, яка спрямована на те, щоб проектування і наповнення різних типів середовищ, виробів, комунікацій, інформаційних технологій і послуг були доступні та зрозумілі всім і підходили
для загального використання у якомога незалежний і природний спосіб,
бажано без необхідності в адаптації чи спеціалізованих рішеннях.
Огляд історичних подій та сьогодення наочно ілюструє, що зусилля,
спрямовані на поліпшення доступу, враховуючи принципи універсального
дизайну, справді приводять до розширення участі людей з функціональними обмеженнями в суспільному житті.
Часто термін «UNIVERSAL DESIGN» використовують у розумінні «дизайн
для всіх», або «інклюзивний дизайн». Це не стиль дизайну, а орієнтування
на будь-який процес дизайну під лінзою соціальної гармонії. Тобто процес,
який починається з усвідомлення проектувальником власної соціальної
відповідальності й орієнтується на розмаїття потреб, спроможностей і досвіду користувачів.
Принципи універсального дизайну були розроблені 1997 року групою
осіб, до складу якої входили архітектори, дизайнери товарів, інженери та
дослідники дизайну навколишнього середовища. Очолював групу нині покійний Рональд Мейс (Ronald Mace) з Державного університету Північної
Кароліни.
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Згідно з позицією Центру з питань універсального дизайну в NCSU
(NCSU – North Carolina State University – Державний університет Північної
Кароліни) принципи можна застосовувати для оцінки існуючого дизайну,
спрямування процесу подальшого розвитку дизайну та навчання як дизайнерів, так і споживачів використовувати товари та умови навколишнього
середовища за більш придатними характеристиками.
Навчальний посібник «Інвалідність та суспільство». – К., 2011

Універсальний дизайн – це принцип дизайну місць, речей, інформації,
повідомлень та політики, який дозволяє скористатися ними найбільш широкому колу людей у найрізноманітніших ситуаціях та не передбачає створення окремих або спеціальних можливостей для такого користування. У
найбільш простому розумінні, Універсальний дизайн – це дизайн усіх речей, у центрі уваги якого перебуває людина і який враховує потреби кожного і кожної.
Завдяки семи принципам Універсального дизайну речі, простір, послуги, взаємодія між людьми стають зручними, безпечними, доступними:
– Принцип 1 – Рівність та доступність використання
– Принцип 2 – Гнучкість використання
– Принцип 3 – Простота й інтуїтивність використання
– Принцип 4 – Доступно викладена інформація
– Принцип 5 – Терпимість до помилок
– Принцип 6 – Малі фізичні зусилля
– Принцип 7 – Наявність необхідного розміру, місця, простору
Універсальний дизайн також називають інклюзивним дизайном, дизайном для всіх, а також дизайном на всі випадки життя. Це не певний стиль
дизайну, а орієнтування на усі процеси дизайну, в основі якого лежить відповідальність перед досвідом користувача. Він має схожі риси з рухом «зеленого» дизайну, який також пропонує принцип вирішення проблем проектування на основі базових цінностей екологічної відповідальності.
http://ud.org.ua/informatsiya/shcho-take-universalnij-dizajn

Визначення:
«Універсальний дизайн» означає дизайн предметів, обстановок, програм та послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи
спеціального дизайну. Універсальний дизайн не виключає допоміжних
пристроїв для конкретних груп інвалідів, де це необхідно.
Конвенція ООН про права інвалідів

Додаток № 6

Принцип 1: Рівноправне використання.
Цей принцип має гарантувати рівність та доступність середовища для
кожного шляхом надання однакових засобів для всіх користувачів з метою
уникнення відособлення окремих груп населення. Дизайн має бути легким
у сприйнятті та використанні для людей з різним рівнем можливостей.
Рекомендації:
– Дизайн має враховувати те, що продуктом будуть користуватися особи
з різними фізичними та когнітивними можливостями.
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– Завжди забезпечуйте рівні умови використання засобів для всіх користувачів.
– Уникайте будь-якої сегрегації груп користувачів чи «навішування ярликів».
– Безпека для життя і надійність повинні бути досяжні для всіх користувачів.
– Дизайн має бути привабливим для всіх користувачів.
Принцип 2: Гнучкість у користуванні.
Дизайн має забезпечити наявність широкого переліку індивідуальних
налаштувань та відповідати різним потребам, уподобанням та можливостям користувачів.
Рекомендації:
– Користувач має сам обирати, в який спосіб він може скористатися виробом.
– Враховувати, що виробом може користуватися шульга.
– Потрібно адаптувати вироби під темп користувача, забезпечити акуратність та точність.
Принцип 3: Просте та зручне використання.
Дизайну повинна бути притаманна простота та інтуїтивно зрозуміле використання продукту та послуги. Як використовувати продукт, має бути зрозуміло будь-якій особі, незалежно від особистого досвіду, освіти, лінгвістичних навичок, віку, рівня концентрації уваги на цей момент.
Рекомендації:
– Уникайте зайвих ускладнень.
– Узгоджуйте дизайн з інтуїцією та очікуваннями користувачів.
– Враховуйте різні рівні освіти, знання мови, віку та антропологічних характеристик.
– Розміщуйте інформацію у порядку її важливості.
Принцип 4: Сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів.
Дизайн має сприяти ефективному донесенню до користувача необхідної інформації, незалежно від його можливостей сприйняття або зовнішніх
умов.
Рекомендації:
– Надавайте важливу інформацію у різний спосіб – візуальний, вербальний.
– Забезпечуйте належний контраст у викладі важливої та супутньою інформації.
– Найважливіша інформація має бути викладена лаконічно і максимально зрозуміло.
– Полегшіть процес сприйняття необхідної інформації.
– Забезпечте сумісність різних технологій і засобів, які використовують
особи з обмеженими можливостями (компенсаторні і допоміжні засоби).
– Дизайн має надавати необхідну інформацію незалежно від умов навколишнього середовища або особливостей сприйняття самого користувача.
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Люди з інвалідністю серед нас

195

Принцип 5: Припустимість помилок.
Дизайн має звести до мінімуму небезпеку для життя, можливість виникнення ризиків та негативних наслідків у разі випадкових або непередбачуваних дій користувачів.
Рекомендації:
– Елементи, що використовуються найчастіше, мають бути найдоступнішими. Небезпечні елементи потрібно ізолювати, вилучити або убезпечити.
– Забезпечуйте застереження про небезпеку або можливу помилку.
– Потурбуйтесь про відсутність небезпечних наслідків при ушкодженні
обладнання.
– Упередьте можливість несвідомих дій з боку користувачів при виконанні завдань.
– Забезпечуйте наявність характеристик, які були б стійкими до помилок
або автоматично виправляли допущені помилки.
– Блокуйте неусвідомлені/ненавмисні дії в завданні, що вимагає пильності.
Принцип 6: Низький рівень фізичних зусиль.
Дизайн має сприяти дієвому та зручному використанню послуги чи виробу з мінімальним рівнем стомлюваності. Він повинен бути розрахований
на незначні фізичні зусилля, яких має докласти користувач.
Рекомендації:
– Користувач має максимально ефективно і комфортно діяти у запропонованому форматі або використовувати продукт, докладаючи мінімум зусиль.
– Зробіть так, щоб користувач міг залишатись у зручному для нього положенні.
– Мінімізуйте дії, що повторюються.
– Доведіть до мінімуму необхідність використання довготривалого фізичного зусилля з боку користувача.
Принцип 7: Розмір та простір для підходів і використання.
Дизайн має враховувати наявність необхідного розміру і простору при
підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, незважаючи на антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача.
Рекомендації:
– Забезпечте необхідний розмір і простір для зручного доступу, маніпуляцій та використання продукту будь-яким користувачем, незалежно від
його зросту чи статури.
– Враховуйте ступінь мобільності (рухливості) користувача та можливість
використання допоміжних і компенсаторних засобів.
– Забезпечте видимість важливих елементів і легкий доступ до них для
будь-якого користувача.
– Потрібно передбачати різні розміри рук і силу стискання.
– Забезпечуйте достатній простір для використання допоміжних засобів
чи послуг особистого помічника користувача.
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Додаток № 7

«Універсальний дизайн» та «доступність», будучи ключовими термінами ратифікованої Конвенції ООН про права інвалідів, означають, відповідно, «дизайн предметів, оточення, програм та послуг, покликаний зробити
їх максимально придатними до користування усіма людьми без необхідності в адаптації або спеціального дизайну» та – рівний доступ до фізичного
оточення, транспорту, інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих
або таких, що надаються населенню як у міських, так і в сільських районах.
Тож бачимо, що у цьому разі йдеться не тільки про осіб з інвалідністю,
а й про 18 млн. 100 тис. громадян з так званих маломобільних груп – вагітних матерів (1,5% від населення), батьків з коляскою (1,5%), більшість із
пенсіонерів за віком (всього 14 млн. осіб), більше 2 млн. дітей-дошкільнят,
людей з тимчасовою інвалідністю (1,5%). Крім того, 35% людей у віці 60–
70 років мають ту чи іншу інвалідність внаслідок вікових змін, а після 80 років – кожна друга людина.
Права людини в Україні – 2014. Доповідь правозахисних організацій /
Українська Гельсинська спілка з прав людини. –
Харків : ТОВ «Видавництво права людини», 2015.

Джерела та література:
1. «Інвалідність та суспільство»: Навчальний посібник. – К., 2011.
2. Петросян Мариам. Дом, в котором... – Москва : Гаятри, 2009.
3. http://ud.org.ua/ – сайт «Універсальний дизайн».
4. Х/ф «Форрест Гамп», США, 1994, режисер: Роберт Земекис.
5. Х/ф «Людина дощу» (англ. Rain Man), США, 1988, режисер Баррі Левінсон.
Охредько О. Е., м. Бердянськ, Запорізька область

Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Патріотизм

197

Патріотизм
(до теми № 3, 26)
Мета:
Дати учням можливість зрозуміти, що таке патріотизм.
Обладнання: Фліпчарт із блоком або аркуші ватману, маркери, проектор,
ноутбук, екран, роздатковий матеріал.
Тип заняття: Тренінг.
Очікувані
Учасники розуміють зміст поняття «патріотизм», можуть
результати: навести історичні та сучасні приклади прояву патріотизму.
1. Варіант А.
Мозковий штурм на
тему: «Які слова у вас
асоціюються з поняттям “патріотизм”?»
Варіант Б.
Метод «Відкритий мікрофон» на тему: «Які
слова у вас асоціюються з поняттям “патріотизм”?»
2. Варіант А.
Робота із текстами
(додаток № 1) – визначення поняття «патріотизм» в Інтернеті,
словниках, підручниках
Варіант Б.
Робота з текстами (додаток №2) – визначення поняття «патріотизм» в афоризмах
3. Робота з текстами про
героїчні патріотичні
вчинки з історичного
минулого, наприклад
Сцевола та інші (додаток № 3)

Групова робота.

Визначити розуміння аудиторією поняття
«патріотизм»,
зорієнтувати її
на тематику.

Індивідуальна або групова ро- Спрямування
бота з матеріалами у додатках роботи групи в
1 та 2.
певне русло,
поширення та
закріплення
знань.

Групова робота з матеріалами
у додатку 3.
Об’єднати учнів у групи. Роздати кожній групі один з текстів.
Завдання:
1. Прочитати текст та обговорити його.
2. Відповісти на питання: «В
чому проявився патріотизм цієї
людини?»
Представити результати роботи.

Закріплення
знань та розуміння поняття
«патріотизм».
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4. Варіант А.
Робота з текстами публіцистичних статей
Сергія Жадана або
Костянтина Перцовського з подальшою
дискусією (див. п. 5)

Варіант Б.
Робота з фотографіями Кузнецових

Індивідуальна або групова робота, дискусія (на розсуд педагога).
Якщо буде запропонована робота за текстами в малих групах, можна використати такий
алгоритм:
1. Оберіть один з текстів (текст
№ 1 – С. Жадан, текст № 2 –
К. Перцовський) та розділить їх
за абзацами.
2. Об’єднайте учасників у групи
(відповідно до кількості уривків,
на які поділені тексти: текст № 1 –
6 груп, текст № 2 – 3 групи).
3. Роздайте групам уривки текстів (один уривок на групу).
4. Завдання: прочитайте текст
та поясніть, як автор тлумачить
патріотизм.
5. Після підготовки групи представляють результати роботи
(за порядком розміщення в загальному тексті).
6. Оголосіть, що це уривки одного тексту, та обговоріть загальний текст.
7. Питання для обговорення:
а. Наскільки уривки відповідають один одному?
б. Чи дає загальний текст відповідь на питання, що таке
патріотизм?
в. Чи згодні ви з автором тексту? Які відчуття і думки виникли у вас особисто після
ознайомлення з текстом?
4.1. Фото А
(чорно-біле).
Завдання:
опис фотографії та характеристика людей,
зображених
на фото.

Перехід до поняття «патріотизм» у наші
часи.
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4.2. Фото А
(кольорове) з
інформацією
про людей,
які зображені
(можна
скріншот із
сайту НАН)
(додаток
№ 4).
Завдання: характеристика
людей.
4.3. Фото Б.
Завдання:
описати фото
і дати характеристику
людям.
4.4. Фото В.
Завдання: пояснити, що
змінилось на
фото, які висновки можна зробити.
4.5. Надати
текст –
інтерв’ю з
М. Кузнецовим (додаток № 5).
Завдання:
ознайомитися та зіставити з фото.
4.6. Завдання: відповідь на питання «Кузнецови – патріоти
чи ні»?
5. Обговорення питання
Групова робота.
Формування
«Що таке патріотизм у
поняття «панаші дні?»
тріотизм».
6. Мозковий штурм «Що
Групова робота.
Визначення
таке патріотизм?»
рівня засвоєння.
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7. Підведення підсумків.

Індивідуальна робота.

Використати
матеріал двох
мозкових штурмів або порівняння уявлень
до роботи з фотографіями й
текстами та після.

Додаток № 1

Патріотизм (грец. πατριώτης – співвітчизник, patrís – Батьківщина, Вітчизна) – це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити
її інтересам. Слово прийшло з грецької πατρίς, що означає «земля батька,
предка».
Вікіпедія

Патріотизм (від патріот) – любов до батьківщини, до свого народу, відповідальність за долю вітчизни, готовність служити її інтересам. П. – явище
соціально-історичне і має в різні епохи різний соціальний зміст.
Словник іншомовних слів Мельничука

Патріотизм – це любов до Батьківщини, яка включає в себе готовність
стати на її захист та діяти в її інтересах.
Енциклопедія політичної думки
http://slovopedia.org.ua/40/53407/261250.html

Додаток № 2

1. Важливо, щоб ти був готовий померти за свою країну, але ще важливіше, щоб ти був готовий прожити життя заради неї (Теодор Рузвельт, президент США).
2. Збіговисько людей перетворюють на націю дві речі – спільне велике
минуле і загальні великі плани на майбутнє… (Жуль Ренар, французький
письменник).
3. Між патріотизмом і націоналізмом глибоке розходження. У першому – любов до своєї країни, у другому – ненависть до всіх інших (Дмитро
Ліхачов, філолог, мистецтвознавець).
4. Мій патріотизм – це не замикання на одній нації; він всеосяжний, і я
готовий відмовитися від такого патріотизму, який будує благополуччя однієї
нації на експлуатації інших (Махатма Ганді, філософ, громадський діяч).
5. Не питай, що твоя батьківщина може зробити для тебе, – запитай, що
ти можеш зробити для своєї батьківщини (Джон Кеннеді, президент США).
6. Немає патріотів там, де йдеться про податки (Джордж Орвелл, письменник).
7. Патріот – це людина, що працює заради батьківщини, а батьківщина –
це перш за все народ (Микола Чернишевський, письменник, літературний
критик).
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8. Патріотизм – це не вибух емоцій, а спокійна і міцна відданість, що
триває протягом усього життя людини (Едлай Стівенсон, політичний діяч
США, юрист, письменник).
9. Патріотизм визначається мірою відповідальності, яку людина відчуває за злочини, здійснені від імені його народу (Адам Міхнік, польський
громадський діяч).
10. Патріотизм означає підтримку своєї країни. Це не означає, що патріотично підтримувати президента чи інших посадових осіб. Тільки в тій мірі, в
якій вони служать інтересам країни (Теодор Рузвельт, президент США).
11. Патріотизм як мета і результат патріотичного виховання молоді – це
прояв любові до Батьківщини, Вітчизни (Володимир Даль, лінгвіст, етнограф, письменник).
12. Потрібно спочатку бути поганим громадянином, щоб потім стати хорошим рабом (Шарль Монтеск’є, філософ, письменник).
13. Справжній патріот – це людина, яка, заплативши штраф за неправильну парковку, радіє, що система діє ефективно (Білл Воган, американський журналіст).
14. Справжній патріотизм, як приватний прояв любові до людства, не
уживається з неприязню до окремих народів (Микола Добролюбов, літературний критик, публіцист).
15. Той, хто не любить свою країну, нічого любити не може (Джордж
Гордон Байрон, англійський поет).

Муцій Сцевола

Додаток № 3

Етруський полководець Порсенна розпочав облогу Рима. В обложеному
місті почалися хвороби й голод. Тоді один молодий римлянин на ім’я Муцій
для порятунку вітчизни зважився на одчайдушний вчинок. Сховавши під
плащем кинджал, він подався у ворожий
табір, щоб убити Порсенну. Його ніхто не
затримав, і він благополучно пробрався
в царський намет. У цей час там роздавали платню воїнам. Не знаючи царя в
обличчя, Муцій кинувся з кинджалом на
того, до кого всі зверталися з питаннями,
і вбив його. Виявилося, що це був усього
лише царський писар. Етруські воїни схопили Муція, обеззброїли і привели до
Порсенни. Юнак безстрашно заявив цареві: «Ім’я моє Муцій, я – римський громадянин і хотів умертвити тебе – ворога
своєї вітчизни. Як видно, я помилився,
але все одно дні твої злічені, бо 300 римських юнаків уклали змову на твоє життя. Першому випало йти мені, і те, що
мені не вдалося, вдасться комусь іншому». Порсенна звелів, щоб Муцій назвав
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змовників, погрожуючи спалити його живцем на вогнищі. Муцій не відповів на це ні слова, але, бажаючи показати, наскільки римляни нехтують біль
і фізичні страждання, спокійно підійшов до жаровні і поклав праву руку на
палаюче вугілля. Присутні здригнулися від жаху, а Муцій стояв не поворухнувшись, поки його рука поволі горіла на вогні. Більше за всіх вражений
був сам цар. «Іди звідси без покарання, – вигукнув він, – ти вчинив із собою
жорстокіше, ніж зі мною. Хотів би я, щоб і за мене билися такі ж безстрашні
люди!» Сповнений подиву перед хоробрістю римлян і побоюючись за своє
життя, Порсенна, як розповідає легенда, не тільки відпустив Муція, а й зняв
облогу з Рима. Вдячні співгромадяни високо оцінили подвиг Муція і дали
йому почесне прізвисько Сцевола (тобто лівша), яке потім переходило до
всіх його нащадків.
Геннадій Петрович Воробйов (25 червня 1961 – 11 лютого 2017) – український військовик. Генерал-полковник.
Кандидат історичних наук. З 18 листопада 2009 року
по 17 січня 2014 року – командувач Сухопутних військ
Збройних сил України. 16 січня 2014 року генерал-полковник Геннадій Воробйов написав заяву про відставку.
Це був єдиний випадок за час Революції Гідності, коли
високопоставлений генерал відмовився виконувати подальші накази Януковича, тому що президент поставив
йому пряме питання: чи вийде армія на вулиці захищати владу проти народу в разі введення воєнного стану?
17-го Янукович видав указ про звільнення. Це була подія для української армії – на жаль, більше ніхто з воєначальників не зробив те, що зробив Воробйов.
З 16 лютого 2014 року він став першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України. Воробйов першим на чолі групи офіцерів Генштабу виїхав під Слов’янськ, це він організував перший штаб АТО під Ізюмом,
давав перші, найважливіші накази і своїм авторитетом відновлював армію
і, змушував її воювати. Іноді всупереч прямому саботажу генералів і офіцерів, залежних від російського впливу. З 21.05.2016. – в. о. начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, а з
30.08.2016 і до своєї раптової смерті – начальник цього закладу.

Украинские перепатриоты
(уривок)

Додаток № 4

Это прекрасно, если человек любит свою страну. Странно, если не любит. Но когда любовь становится трендом, это вызывает, как минимум, недоверие. Испытание патріотизмом – едва ли не самое трудное. Ведь приходится иметь дело с такой тонкой и деликатной материей, как любовь. И
страсть. Человек страстный максимально сосредоточен на себе любимом
и всем, что с ним связано. Более того – зацикливаясь на своей страсти, требует в общении с другими такого же огня и запала, а не находя их, впадает
в отчаяние. Когда страсти становится много, теряются объективность и
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адекватность. Что-то похожее происходит в последнее время и с патриотическими настроениями в стране.
Патриотические настроения в принципе настораживают. Особенно тех,
у кого хорошая память. Как и любые другие настроения, патриотизм переживает колебания и перепады. Любая волна рано или поздно спадает, а
на смену вдохновению и энтузиазму обязательно приходит апатия, и тот,
кто вчера красил в национальные цвета деревья, начинает ныть: все надежды оказались напрасны, мечты разбиты, а иллюзии развеяны. Впрочем, происходит это немного позже, а пока, на волне душевного подъема,
человек легко и безапелляционно делит народонаселение на патриотов и
всех остальных, без исключений, намеков и полутонов. Только черное и
белое, никакого серого, никаких пятидесяти его оттенков.
Прекрасно, если человек любит свою Родину. Странно, если не любит.
Но когда любовь становится трендом, это вызывает, как минимум, недоверие. Тенденции меняются, Родина же требует любви всегда. Любовь вообще требует усилий и настойчивости, а любовь к Родине – особенно. Хотя
бы в силу своей безнадежности. Вот тут и выясняется, любишь ты, условно
говоря, театр в себе или себя в театре. Также выясняется, что неофиты быстро теряют интерес и переключают свое внимание на что‑то другое. Время
проходит, краска на деревьях и мостах слущивается, а проблемы остаются.
Я, собственно, почему против неофитов? Почему скептически отношусь
к новообращенным патриотам? Не то чтобы у кого-то может быть патент
на патриотизм. Просто патенты внедряют, как правило, именно неофиты.
Именно они начинают прописывать правила там, где никаких правил быть
не может, именно они кричат, когда лучше молча заняться чем-то полезным. Сначала делят всех на патриотов и непатриотов. От чего само слово
«патриот» приобретает подозрительные коннотации. Затем различают патриотов настоящих и ненастоящих. Конечно, ненастоящих с каждым разом
все больше. Катастрофически много. Безнадежно огромное количество. А
потом, в конце концов, классифицировав всех, они просто снимают кассу и
исчезают в неизвестном направлении. Поэтому бойтесь патриотов, о которых ничего нельзя сказать, кроме того, что они патриоты.
Обстоятельства сегодня не только сложные, но и чрезвычайно противоречивые. Пока одни пытаются что-то делать, как-то помогать, пока ежедневно гибнут гражданские и военные, пока страна истощается и выматывается бесконечной войной, кто-то исправно и обученно пристраивается к
ситуации, подхватывая ура-патриотическую риторику и зарабатывая имиджевые бонусы и финансовые дивиденды на горячейтеме. […] Политики,
как обычно, реагируют первыми, с ходу соревнуясь в радикализме и непримиримости. […]
Я понимаю – мятежные времена, перелом эпох, поиски самоидентификации, но писатели-патриоты не всегда хорошо пишут. А патриоты-певцы
не всегда попадают в ноты. Я уже не говорю о патриотах-журналистах,
патриотах-госслужащих, патриотах-олигархах. Патриотизм, черт возьми,
это не красить асфальт в желто-голубые цвета, а время от времени этот асфальт ремонтировать. Пусть он даже просто будет серым. С оттенками.
Сергій Жадан, український письменник
http://nv.ua/opinion/jadan/ukrainskie-perepatrioty-59713.html
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«Я – украинец!»
Я не люблю сало, не ношу вышиванку и не знаю слов украинского гимна. Я не переплывал Днепр и не умею танцевать гопак. На моем столе не
лежит «Кобзарь», а на стене не висят рушники. Моя кровь красная, а не
желто-голубая. Я не склоняю «пальто» и «кино» и три самых важных слова
сказал по-русски. Я – украинец?
Я болею за «Динамо», за Кличко и Клочкову. Я видел эту землю из иллюминатора «Боинга», но я вернулся. Мне не нужны неоновые города и
силиконовые женщины. Я не буду жить там, где улицы без имен, а люди
без отчеств. Я останусь здесь. Здесь земля еще не остыла от огня, и еще не
стерлись на плитах имена незабытых предков. Здесь девушки читают в метро и пишут стихи на парах по термодинамике. Здесь на деньгах изображены поэты, а не президенты. Здесь шутят смешно и улыбаются честно. Из
сердца не вычеркнуть пятую графу. Я – украинец.
Я люблю узкие улицы Львова и харьковские проспекты. Мне стали родными беззаботная Одесса, деловитый Донецк и легендарная Полтава. Я не
верю патриотам на трибунах, но верю патриотам в окопах. Я верю в эту
страну: я доверяю этому воздуху – он держит купол, этим горам – они держат страховку, этим людям – они держат слово. Я люблю стук каблучков по
плиткам Крещатика, скрип снега в Карпатах и шуршание крымской гальки.
Мне никогда не забыть украинской колыбельной и поцелуя на Андреевском. А еще мне часто снится необъятное небо и поле подсолнухов. И мой
сын родится здесь. Я – украинец!
Костянтин Перцовський, студент факультету кібернетики Київського національного університета імені Тараса Шевченка. (Газета «Голос
України» № 183 від 01 жовтня 2004 р., с. 1, 8). За цей текст у 2006 р.
К. Перцовський дістав Премію імені В’ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

Додаток № 5
Кузнецов Микола Юрійович
Член-кореспондент НАН України за спеціальністю «комп’ютерні технології»
Професор кафедри математичних методів захисту інформації Фізико-технічного інституту
НТУУ «КПІ»
Доктор технічних наук, провідний науковий
співробітник відділу математичних методів
теорії надійності складних систем Інституту
кібернетики ім. В. М. Глушкова.
Напрями наукової діяльності: розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів, розробка чисельних,
чисельно-аналітичних методів та алгоритмів
обчислювальної математики, розв'язування
науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем

Кузнецов Ігор Миколайович
Кандидат технічних наук
Отримував стипендію Президента України для молодих
учених
Науковий співробітник кафедри математичних методів захисту інформації
Інститут кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН України
Напрямки наукової діяльності: аналітичні та статистичні дослідження надійності складних систем
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З інтерв’ю газеті «Факти» 1.03.2014 р.
«…Коли в листопаді минулого року студенти вийшли на Майдан підтримати євроінтеграцію, це був перший сигнал прийдешніх змін. Мою родину
вразило звіряче побиття дітей за те, що вони всього лише побажали жити в
європейській країні. З тих пір разом із сином і дружиною стали регулярно
відвідувати Майдан, підтримуючи протест тисяч людей, які не бажають
більше терпіти приниження...
У той день ми з сином, як завжди, пішли в інститут. На Майдані з самого ранку відчувалася тривога, тому у нас все валилося з рук. Ми зателефонували, щоб раніше піти з роботи. Близько першої години поїхали додому,
перекусили, переодяглися в старий одяг. Ще раніше в сутичці з «беркутівцями» мені відірвали
рукав на новій куртці, і
дружина сильно сердилася.
На вулицю Інститутську ми прийшли за
кілька хвилин до початку атаки. Але поки було
все спокійно, не поспішаючи підійшли ближче
до людей. Несподівано
силовики почали наступати, майданівці кинулися назад. Люди спотикалися і падали. Спецназ наступав стрімко, ми з Ігорем виявилися затиснутими з усіх боків. Кожен зі спецназівців, що пробігав повз, намагався кілька
разів вдарити кийком. Це були не гумові кийки, а пластикові, у яких більш
потужна сила удару. Нас били з особливою жорстокістю по плечах, по нирках, але переважно цілилися в голову...»
Пізніше виявиться, що демонстрантів не тільки били, в них ще й стріляли. У Миколи Кузнецова та його сина лікарі знайдуть потім рани від гумових куль.
«Я боявся втратити в натовпі сина та міцно тримав його за руку, – продовжує Микола Юрійович. – Ми так і бігли, схопившись за руки, а в цей час
на нас сипалися удари. З ран юшила кров, але це, схоже, тільки підбурювало «беркутівців». Метрів п’ятдесят нам вдалося протриматися на ногах.
Біля якоїсь тумби нас повалили на землю, били вже не тільки кийками, а й
ногами. І все-таки ми впали дуже вдало. Хоча очі були залиті кров’ю, я розгледів у двох метрах від себе неглибокий підвальчик. І дав знак синові відповзати туди. «Беркутівці», що пробігали повз, заглядали в підвальчик, але,
щоб вдарити нас, їм потрібно було пристосуватися. Вже не знаю, чим би
все для нас закінчилося, якби не це затишне місце».
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Джерела та література:
1. Воробйов Геннадій Петрович [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://uk.wikipedia.org/wiki/Воробйов_Генадій_Петрович
2. Жадан С. Українські перепатріоти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://nv.ua/opinion/jadan/ukrainskie-perepatrioty-59713.html
3. Я – українець! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mspu.
org.ua/pulicistika/1132-konstantin-percovskij-ya-ukrainec.html
4. Муций Сцевола [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
culturhistory.ru/early-rome/mucius-scaevola
5. Кращі цитати про політику і патріотизм [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://political-school.com/кращі-цитати-про-політику-і-патріотизм/
6. Николай КУЗНЕЦОВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
fakty.ua/177712-nikolaj-kuznecov-na-snimke-my-s-synom-dazhe-ne-srazu-uznali-samih-sebya
7. Шапошников М. К. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://
uk.wikipedia.org/wiki/Шапошников_Матвій_Кузьмович
8. Член-корреспондент НАН УкраиныНиколай КУЗНЕЦОВ: «На снимкемы
с сыном даже не сразу узнали самих себя» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://archeos.org.ua/?p=2813
Охредько О. Е., м. Бердянськ, Херсонська область
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Солідарність
(до теми № 4)
Кількість учасників: до 20 осіб старшого шкільного віку.
Час: 60 хв.
Огляд: Розробка будується на 5 етапах. Для проведення заходу необхідне позитивне налаштування групи, набуття теоретичних знань, вироблення
розуміння поняття солідарності не тільки з теоретичного погляду, а й спираючись на власний досвід. Конкретні ситуації дозволяють краще зрозуміти позитивні та негативні аспекти поняття солідарності. Доречною для
цієї теми заходу є групова робота та творчість. Учні виробляють свою «формулу» солідарності, включаючи в неї уже набуті знання та мотивацію на подальші позитивні дії.
Мета та завдання: познайомити учнів з етимологією поняття «солідарність», теорією Еміля Дюркгейма, загальнолюдськими аспектами поняття,
залучити до роботи власну пам’ять та особистий досвід, розвивати критичне мислення, навички роботи в команді, вміння виробляти правила роботи
та дотримуватись їх, виховувати моральні якості, активну громадянську позицію.
1 етап. Привітання
Вправа «Сніжний ком з імен».
Мета: налаштувати клас/групу на дружні взаємини, плідну працю.
Кожному учаснику потрібно придумати собі самому комплімент, який
має розпочатися з тієї ж літери, що і його ім’я. Учасники називають своє ім’я
плюс комплімент (наприклад, надійна Надія). Учасники по колу називають
усіх по черзі, починаючи з того, хто перший назвав себе, і закінчуючи собою (наприклад, надійна Надія, ласкава Любов, спокійна Світлана). Таким
чином, коло завершено.
2 етап. Вироблення правил роботи
Мета: визначити правила співробітництва, обговорити та узгодити їх з
усіма учасниками роботи.
Перші правила пропонує вчитель, а інші – учні.
Наприклад:
– правило піднятої руки;
– правило «пирога»;
– говорити від себе;
– правило «Стоп»;
– поважати думку інших;
– робота на позитиві.
3 етап. Робота з поняттям солідарності
Мета: сформувати уявлення про солідарність, види солідарності.
Вправа «Груповий портрет».
Учасники об’єднуються в групи. Кожній команді пропонується у вигляді
малюнка зобразити своє бачення поняття солідарності. Після виконання
вправи представники від кожної групи демонструють результати спільної
діяльності.
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

208

Розробки виховних годин... Покатілова Ю. О.

Таким чином, формується перше певне розуміння цього ключового терміна.
Блок набуття теоретичних знань (міні-лекція)
Мета: сформувати більш чітке розуміння поняття солідарності, познайомити з його етимологією, з класичним поділом поняття, що вивчається,
на типи за Емілем Дюркгеймом.
Якщо розглянути етимологію поняття солідарності, то в перекладі з латинської «solidus» означає «твердий».
Частини твердого тіла солідарні у тому сенсі, що на жодну з них не можна подіяти, одночасно не діючи на всі інші.
У римському праві є вислів «insolido», що означає «повністю, у повному
складі».
Але слово «солідарність» має більш глибоке та різнобічне тлумачення та
розуміння.
Два індивіди об’єктивно солідарні, якщо те, що відбувається з одним із
них, неминуче стосується й іншого. Наприклад, профспілковий рух, у рамках якого кожен захищає власні інтереси, одночасно захищаючи інтереси
інших членів профспілки.
Е. Дюркгейм сутність солідарності розкриває у двох її головних видах.
«Механічна солідарність – це зв’язок між людьми внаслідок їхньої схожості між собою. Індивіди відчувають однакові почуття, сповідують однакові цінності. Колектив переважає над особистістю, тому колективна свідомість
(вірування, почуття, традиції, міфи, звичаї, моральність) повністю підпорядковує собі свідомість індивіда. При механічній солідарності люди ніби приписані до клану, території, держави. Механічна солідарність характерна для
усіх сучасних суспільств.
Органічна солідарність – це зв’язок між людьми внаслідок їхніх відмінностей. Несхожі люди все ж потребують одне одного, індивід переважає
над колективом у тому сенсі, що він вільний у виборі, бути йому в колективі чи ні. Так само вільні й інші члени колективу щодо цього члена. Людина
розуміється як вища цінність, її права та обов’язки детально регламентуються. Панують приватна власність і приватна ініціатива.
Якщо члена суспільства з механічною солідарністю можна порівняти з
легкозамінюваним гвинтиком, то член суспільства, в якому панує органічна
солідарність, подібний до деталі, без якої не запрацює машина, не здійсниться будь-який план.
4 етап. Вправи, ситуативні завдання, обговорення їх після виконання
Мета: використовуючи завдання, вправи, ситуації, практично застосувати набуті теоретичні знання та зрозуміти для себе, де в повсякденному
житті ми стикаємось із солідарністю, виробити розуміння, що солідарність
має не тільки позитивні, а й негативні аспекти, сформувати уявлення про
солідарність як про моральну категорію.
Робота в групах.
Учасники діляться на групи. Завдання: описати приклади різних ситуацій, пов’язаних із солідарністю.
Орієнтовні відповіді:
– профспілки;
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– солідарність людей похилого віку (заступаються одне за одного в громадському транспорті, питання соціального характеру, ностальгія за минулим);
– професійна солідарність (страйки шахтарів, найчастіше представники
певної професії захищають або підтримують інтереси колеги, навіть якщо
особисто не знайомі з цією людиною, – медичні та педагогічні працівники,
наприклад);
– соціальні мережі (обговорення в групах соцмереж питань за інтересами);
– шлюбні контракти;
– політична солідарність (наявність багатопартійної системи, події Майдану);
– гендерна солідарність (емансипація, чоловіча дружба);
– приклади солідарності з історії (Акт злуки 1919 р., «живий ланцюг»
Київ – Львів 1990 р., добровільна мобілізація громадян різних країн під час
воєнних подій, падіння Берлінської стіни 1989 р., створення незалежних
профспілок у Польщі 1980 р., Французька революція, Революція Гідності
тощо);
– солідарність як людська якість;
– родинна солідарність;
– солідарність у моді (наприклад, короткі зачіски, брючні костюми у жінок, прикраси для чоловіків);
– рух хіпі (кінець 1960 – початок 1970-х рр.);
– громадські організації та фонди різного спрямування (для допомоги
людям з особливими потребами, самотнім людям похилого віку тощо).
Також можна запропонувати роботу з ілюстраціями, фотоматеріалами
для наведення прикладів ситуацій, пов’язаних із солідарністю.
Обговорення.
Ситуативні завдання
Мета: розглянути запропоновані завдання, визначити, у чому виявляється солідарність у кожному випадку. А також визначити солідарність
зі знаком «+» та знаком «-».
Ситуація 1. Лікар А. внаслідок некомпетентного, недбалого виконання
своїх професійних обов’язків завдав шкоду здоров’ю та життю громадянина Б. Частина його колег під час службового розслідування і суспільного резонансу намагаються виправдати дії лікаря А.
Ситуація 2. Підлітки, знаючи про заборону вживання алкогольних напоїв, приховали спиртне від батьків та факт свого місцеперебування в нічному закладі після 22.00.
Ситуація 3. Вчителеві була завдана публічна образа. Вчитель завдяки
підтримці колег та громадян з активною позицією правовим шляхом відстояв/відстояла свою честь та гідність. Кривдника було покарано згідно із
чинним законодавством.
Ситуація 4. Дитина виявила бажання особисто взяти участь у певному
конкурсі, зайняла в ньому перше місце, і цю дитину було запрошено за
власний рахунок приїхати до Відня. Батьки дитини не мають можливості
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фінансово забезпечити цю поїздку. Про це стає відомо у закладі, де навчається ця дитина, і завдяки громадській підтримці було отримано фінансування поїздки.
Обговорення.
Колективна діяльність. Вироблення «формули» солідарності, виходячи з власного досвіду та набутих теоретичних знань
Солідарність = співчуття + взаємодопомога + рішучість + упевненість у
правоті своїх дій;
солідарність = особистість
суспільство
(компоненти формули можуть бути іншими).
Група приходить до висновку, що солідарність, по-перше, є найближчим
синонімом до понять допомоги, співчуття, а по-друге, є засобом впливу та
досягнення поставленої мети, певних змін.
5 етап. Рефлексія.
Мета: дати зворотний зв’язок викладачеві, підсумувати, систематизувати, узагальнити набуті знання, навички.
Гра «Валіза»
Учням пропонується намалювати на своїх аркушах валізи і розповісти,
що із сьогоднішнього заходу вони хотіли б забрати із собою, а що б залишили.
«Мікрофон»
– Що я перестану робити…
– Що я почну робити…
Джерела та література:
1. Соціальна солідарність[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
subject.com.ua/sociology/dict/414.html
2. Солідарність[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D
0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
3. Громов І. А., Мацкевіч Ю., Семенов В. А. Західна теоретична соціологія, 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socio.125mb.com/
ideya-sotsialnoy-solidarnosti-16956.html
Покатілова Ю. О., м. Маріуполь, Донецька область
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Аналіз різних видів медіатекстів
(до теми № 6, 24, 25)
Мета і завдання: формування умінь адекватного сприйняття, критичного осмислення й оцінювання медіатекстів за змістом і формою; навчання
практичних навичок засвоєння необхідної медіаінформації, дистанціювання від непотрібної; активізація самостійності в процесі навчання і формування навички конструктивного переосмислення медіатекстів.
Форма проведення: індивідуальна, групова, фронтальна.
Обладнання:
– фрагменти підручників історії К. А. Іванова (вид. 1908 р.), А. Агібалова
(1962 р.) (додаток А);
– три статті з місцевих газет;
– таблиця для роботи в газетними статтями;
– ручки, олівці.
Тривалість: 45 хв.
Хід виховного заходу:
1. Організаційний момент (2 хв.)
2. Мотивація (3–5 хв.)
Проведіть мозковий штурм за темою уроку. Зберіть ідеї з приводу того,
що означає «читати вдумливо». Обговоріть отриманий список: чи вдалося
вам знайти цікаві думки? Чи є серед них нові, несподівані для вас? Як часто
ви читаєте вдумливо? Як часто ви сприймаєте інформацію критично?
3. Основна частина уроку (25–30 хв.)
Робота з науковим текстом (8–10 хв.)
Запропонуйте учням роздатковий матеріал із фрагментами тексту з різних підручників історії (К. А. Іванова (вид. 1908 р.), А. Агібалова (1962 р.).
Також для цієї ж роботи можна використовувати інші тексти – на розсуд педагога. Авторство і дата видання підручника не повідомляється.
Робота індивідуальна, кожен учень отримує тексти.
Завдання:
1. Прочитайте тексти.
2. Підкресліть прямою рискою інформацію, яка є фактом.
3. Підкресліть хвилястою лінією інформацію, яка являє собою судження
автора.
4. Хто, на вашу думку, є «замовником» цих текстів?
5. Коли, на вашу думку, вийшли ці підручники? Відповідь аргументуйте.
Питання для обговорення:
Які приклади фактів ви підкреслили?
Які судження ви виділили в тексті?
Який посил у цих текстів?
Яке емоційне забарвлення текстів?
За допомогою яких слів/виразів автори формують необхідний історичний образ?
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Хто замовник цього підручника? З якою метою використовуються словамаркери?
Коли, на вашу думку, вийшли ці підручники?
Підведіть підсумок роботи, акцентуйте увагу на маніпулятивних особливостях наведених текстів.
Робота з друкованими виданнями (газети) (16–20 хв.)
Об’єднайте учнів у три групи. Запропонуйте учням відібрані заздалегідь
невеликі статті/замітки з друкованих видань, доцільно підібрати місцеві газети. На виконання завдання – 8 хвилин.
Завдання для груп:
1. Прочитайте статтю.
2. Виділіть факти прямою лінією.
3. Виділіть судження хвилястою лінією.
4. Виділіть слова-маркери.
5. Заповніть таблицю, записавши приклади.
№
1.

Факти

Судження / інтерпретація

Слова-маркери

Презентація роботи групи. Обговорення результатів.
Питання:
1. Яка з колонок виявилася найбільш заповненою – факти або судження?
2. Що ви віднесли до фактів? (Вчитель уточнює визначення «факт»).
3. Що ви віднесли до суджень?
4. Навіщо цей текст був написаний? Ким і для кого?
5. Як, на думку автора, я повинен на нього реагувати? Чи згоден я з цим?
6. Чи можна написати цей текст по-іншому?
7. Чиї ідеї і переконання відображені в тексті, а чиї – проігноровані?
8. Чи немає в автора упередженого ставлення до певних груп людей і т. п.
4. Закріплення отриманих знань (5–7 хв.)
Обговоріть:
1. У чому різниця між виразами: «отримувати інформацію» та «знаходити інформацію»?
2. Як ви думаєте, чи потрібне вам вміння шукати інформацію? Чому?
3. Які властивості має інформація? Наведіть приклади.
Учні записують міні-конспект. «Властивості інформації»:
Отримана або знайдена інформація з будь-якого джерела володіє декількома важливими для її споживача властивостями:
– Достовірність. Інформація достовірна, якщо вона відображає дійсний
стан справ.
– Повнота інформації. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння і прийняття рішення.
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– Актуальність (своєчасність) інформації. Тільки вчасно отримана інформація може принести необхідну користь.
– Корисність інформації. Вона оцінюється стосовно тих завдань, які ми
можемо вирішити з її допомогою.
– Об’єктивність. Інформація об’єктивна, якщо вона не залежить від чиєїсь
думки, судження.
5. Підведення підсумку, можливе завдання для додаткової самостійної роботи (2–3 хв.)
Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем: «Скільки людей –
стільки й думок» і «Факти – уперта річ».
Джерела та література:
1. Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С. – К. : Плеяда, 2006. – 220 с.
2. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої
освіти / Терно С. О. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с.
3. Федоров А. В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов / Федоров А. В. –
М. : МОО «Информация для всех», 2012. – 182 с.

Додаток А

Підручник К. А. Іванова (вид. 1908 р.)
Феодальные синьоры жили в замках, которые обыкновенно строились
на возвышенных местах. Главным назначением замков было служить надежным убежищем на случай неприятельских нападений… Вокруг замковых стен… шел широкий ров. Ворота запирались тяжелою железною
решеткою, которая свободно опускалась и поднималась, представляя некоторое подобие рыцарского забрала. К углам замковой стены примыкали
башни с зубцами… В середине пространства, занимаемого замком, возвышалась главная башня, в которой хранились сокровища синьора, а кругом
располагались жилые помещения и хозяйственные постройки. Большую
часть времени феодальные владельцы проводили вне своей семьи: на
охоте, на войне, в каком-нибудь набеге. Сильно оживлялись обитатели
замков, когда к ним заходил какой-либо певец, рассказчик, фокусник или
пилигрим. Несказанно радовались они вестнику, приглашавшему их на
турнир.
Радянський підручник А. Агібалова (вид. 1962 р.)
На холме или высокой скале, подобно гнезду хищной птицы, возвышался над окружающей местностью замок. Это было жилище феодала и его
крепость. В замке феодал укрывался от восставших крестьян и нападений
других феодалов…
Мощные стены с зубчатыми башнями служили надежной защитой. Замок был окружен широким рвом с водой. Через ров к воротам был перекинут подъемный мост; на ночь или при нападении врага его поднимали
на цепях. По сигналу тревоги воины феодала спешили занять свои места на
стенах и башнях…
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Над всеми постройками замка возвышалась главная башня. В ней феодал со своими воинами и слугами мог выдержать долгую осаду… В подвальном помещении находился колодец с водой и хранились запасы продуктов. Здесь же была тюрьма; в сыром, темном подземелье томились
пленники и непокорные крестьяне, прикованные цепями к стене…
Замок постоянно напоминал крестьянам о грозной силе феодала. С ненавистью смотрели они на его высокие башни и мрачные стены. Не раз из
замка выезжали на конях воины, чтобы грабить крестьян.
Потапова В. І., Скрипник О. С., м. Київ
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МедіагігіЄна:
застосовуємо, захищаємося, запобігаємо
(до теми № 6, 24, 25)
Мета і завдання: закріпити вміння визначати факти і судження, поглибити розуміння диференціації суджень: нейтральні, позитивні, негативні;
стимулювати розвиток медіатворчого потенціалу школярів; формувати навички групової роботи, а також підготовки до створення власної медіапродукції.
Обладнання: 3 аркуші ватману, клей, маркери, скотч, роздатковий матеріал – 3 набори кольорових зображень (див. приклад зображень), світлина, медіаплеєр.
Тривалість: 45 хв.
Хід виховної години
1. Організаційний момент (1–2 хв.)
2. Мотивація (8–10 хв.)
Обговоріть методом мозкового штурму з учасниками поняття «факт» і
«думки», яке значення вони мають в засобах масової інформації.
Робота з фотографіями
Кожен працює індивідуально, фотографія на екрані або в роздатковому
матеріалі, питання в роздатковому матеріалі.
Запропонуйте учням розглянути фотографію (див. Додаток А). Бажано
використовувати фотографії з різними деталями, персонажами і т. д.

Питання до фотографії:
1. Опишіть, що ви бачите на фотографії.
2. Які предмети і речі зображені на фото?
3. На чому автор хотів акцентувати увагу?
4. Хто зображений на фотографії?
5. Чим займаються люди на фото?
6. Позували вони чи ні?
7. Чому в цей момент і в цьому місці був фотограф?
8. Чи є на фото будь-яка текстова інформація?
9. Коли була зроблена фотографія?
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10. Яку максимальну інформацію ми можемо отримати з цієї фотографії?
11. На які питання фотографія не дає відповідей?
12. Який інформації не вистачає?
Обговорення результатів роботи:
1. Наскільки важко/легко було вам утримуватися від висловлювання
власних суджень при описі фотографії?
2. За якими критеріями можна, на вашу думку, ефективно відрізнити
факти від думок?
3. Що ми називаємо фактом, а що думкою?
3. Основна частина
Міні-лекція «Факти і думки» (3–5 хв.)
Згідно з тлумачним словником Ожегова, факт – це цілком реальна подія,
явище. Те, що насправді сталося, відбувається, існує. Передача фактів – це
достовірне відображення фрагментів дійсності.
Серед фактів виділяють факти науки і звичайні факти. Наукові факти завжди засновані на численних спостереженнях, експериментах, дослідах,
вони являють собою підсумок узагальнених знань. Звичайні факти – це результат сприйняття людиною навколишньої дійсності. Будь-який факт можна перевірити, тобто встановити, чи є він правдивим, чи хибним. Науково
встановлений факт – основа науки.
Думка – це судження про щось, виражене ставлення до чого-небудь,
оцінна інформація, недоступна для безпосередньої перевірки. Воно може
виражати перевагу або схвалення/несхвалення, оцінку, дану тією або іншою людиною на підставі знання нею конкретних фактів або без такого
знання. Думку в тексті ми часто можемо знайти у вигляді коментаря, інтерпретації.
Читаючи і слухаючи, ми можемо відрізнити думку від фактів за словамимаркерами, що допомагає розпізнавати наявність у тексті оцінної інформації. Наприклад: «цінна інформація, складна обстановка, невиправдані дії,
фанатик, романтик, демагог та ін.».
На відміну від завжди об’єктивного, нейтрального факту, суб’єктивна
думка може бути розглянута нами як цінне або марне, поверхове або глибоке, обґрунтоване або необґрунтоване, переконливе або спірне, прогресивне або реакційне.
Питання для обговорення:
1. Де найчастіше ми зустрічаємо судження або думки авторів?
2. Чи залежить від суджень автора емоційне забарвлення медіатексту,
наприклад газетної статті? Чому? Наведіть приклади.
3. Яке значення має емоційне забарвлення медіатексту для глядача/читача?
Робота над створенням власного фоторепортажу (25 хв.)
Об’єднайте учнів у 3 групи (по 5–6 чоловік у групі). Кожна група отримує
набір картинок (6–7 штук, приклад див. додаток Б).
Набори картинок повинні бути однаковими, але учасники груп не повинні про це знати до закінчення роботи в групах. Кожна з трьох груп отримує
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один з видів сюжетів (нейтральний, негативний або позитивний). Таким чином, після виконання завдання будуть представлені три версії сюжету на
основі одних і тих же картинок.
Завдання для груп (виконується протягом 15 хв.)
1. Перегляньте картинки.
2. На основі картинок складіть нейтральний / негативний / позитивний
«сюжет» вашого фоторепортажу.
3. Дайте назву фоторепортажу.
4. На ватмані позначте назву фоторепортажу, розташуйте і прикріпіть
картинки згідно з вашим «сюжетом».
5. Продумайте коротку розповідь про цей сюжет у стилі газетної статті.
6. Презентуйте результати вашої роботи.
Презентацію результатів краще проводити в такій послідовності: нейтральний, негативний, позитивний.
Питання до учасників після презентації:
1. Чи складно було виконувати завдання? Чому?
2. Чому ви вибрали саме такий сюжет?
3. Які слова ви використовували, щоб дати відповідне емоційне забарвлення вашої розповіді?
4. У якому із сюжетів, на ваш погляд, могло б міститися більше фактів?
Чому?
5. Навіщо нам потрібно вміти визначати факти і судження в медіатексті?
Підведення підсумків вправи
4. Закріплення отриманих знань (5 хв.)
Евристична бесіда:
Щоб розпізнати думку і відрізнити її від факту, не забувайте, що:
– Думка суб’єктивна, а факт об’єктивний. Факт існує незалежно від нашого бажання або ставлення до нього.
– Реальний факт – завжди істина. Думка – для того, щоб бути істиною, –
має спиратися на факти, та її істинність повинна бути обґрунтована.
– Думка завжди має авторство. Сумлінний автор, висловлюючи свою
думку, підписується, а передаючи чужу думку, вказує, кому вона належить.
– Якщо думка чи судження виражаються відкрито, то вони супроводжуються словами: думаю, що...; вважаю, що…; як на мене; мені здається,
що... або іншими близькими за змістом словосполученнями;
– Думка може «ховатися» за фразами типу: це означає...; що є свідченням...; або взагалі ніяк «не проявляти себе», зливаючись із фактом. Наприклад: «Я не бачив Ніну Петрівну. Уроку не буде!»
Можливе додаткове завдання до самостійної роботи у позашкільний
час: Напишіть невеличке есе-коментар до висловлення китайського лідера
Ден Сяопіна «Коли факти змінюються, я змінюю свою думку».
5. Підведення підсумку уроку
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Джерела та література:
1. Iванов В. Ф., Шкоба О. Я. Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення
термінів // Інформаційне суспільство. – К., 2012. – № 16. – С. 41–52.
2. Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С. – К. : Плеяда, 2006. – 220 с.
3. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої
освіти / Терно С. О. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с.

Додаток А

Фото 1. Банк у центрі Лондона, 1920-ті рр.

Додаток Б
Приклад візуального ряду для вправи (набір картинок)

Потапова В. І., Скрипник О. С., м. Київ
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Емоції. Як бути, коли емоції зашкалюють?
(до теми № 10, 11)
Хороші почуття, емоційна культура-ознака людяності.
В. Сухомлинський
Мета та завдання заняття:
– виявити природу емоції;
– ознайомити учнів з видами емоцій;
– розкрити роль емоцій у житті людини;
– сформувати вміння керувати вираженням своїх почуттів і емоційних
реакцій;
– розширити знання учнів про методи самостійної регуляції власного
емоційного стану;
– навчити висловлювати свої почуття без оцінок, невдоволення та образ;
– сприяти формуванню навичок спілкування, вміння слухати, висловлювати свою точку зору.
Очікування:
Наприкінці заняття учні повинні уміти:
– висловлювати свою точку зору;
– намагатися бути емпатичними і розуміти інших людей.
Обладнання і матеріали:
– робочий зошит, олівці;
– репродукція картини Ф. Решетникова «Знову двійка!»;
– картки паперу з назвами виду емоцій та подій, що викликають емоції;
– приз-«смайлик», папір формату А5, ножиці;
– технічні засоби навчання, відеофільм.
Хід заняття
І. Очікування, нагадування правил
На початку навчального року ми написали правила, які домовились виконувати. Дотримання якого правила тобі найбільше до вподоби і чому?
Починай так: «Я – Олена. Мені найбільше подобається правило…, тому
що…» (фото № 1, 2).

Фото № 1

Фото № 2
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ІІ. Актуалізація нової теми
Наша поведінка визначається ставленням до навколишнього світу, будується на результатах неперервного оцінювання оточення та подій, що відбуваються.
Робота в групах
Давайте об’єднаємося у 5 груп за робочими днями тижня (понеділок –
п’ятниця) і поміркуємо, які почуття викликають у вас певні події:
І. Улюблена музика
ІІ. Екскурсія в стародавній замок
ІІІ. Непорозуміння з друзями
ІV. Перемога у змаганнях
V. Купівля бажаної речі
Оцінити ці події допомогла вам згадка про них, бо колись вже подібне у
вас відбулося, але спочатку ставлення до події виявляється на емоційному
рівні.
Що ж таке емоція?
ІІІ. Основний етап
1. Розминка «Природа і емоції»
Подивіться, будь ласка, два відеофрагменти.
№ 1 Природні катаклізми (землетрус, цунамі або виверження вулкана) –
руйнуються будинки, викорчовуються дерева, перевертаються човни в
океані.
№ 2 Весна в лісі – чарівна рослинність, дзюркотить вода, співають пташки, літають метелики.
Обговорення. Які емоції викликали у вас ці відеофрагменти? Чим вони
відрізняються?
Отже, природа є невичерпним джерелом емоцій, які забарвлюють життя людини, розкривають її ставлення до події. Емоції супроводжують всі
психічні процеси людини. Вони є нашою внутрішньою мовою, системою
сигналів про психічний стан.
А зараз ми виконаємо руханку «Львівський дощ», адже у нас у Львові
погода буває дуже мінливою.
Усі стають у коло. Вчитель показує рух, усі повторюють його, поступово
приєднуючись одне до одного.
– Піднімається вітер (потираємо
руки).
– Падають перші краплини дощу
(клацання пальцями).
– Почалася справжня злива (плескаємо долонями по стегнах).
– Злива перетворилася на бурю
(топаємо).
– Ось буря стихає (плескаємо долонями по стегнах).
– Закінчується дощ, падають останні краплі (клацання пальцями).
– Шумить тільки вітер (потираємо
Фото № 3
долоні).
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Фото № 5

– Львівський дощ, падають останні краплі (клацання пальцями).
– Шумить тільки вітер (потираємо долоні).
– Львівський дощ скінчився.
– Сонце (усі разом піднімають руки вгору). (Фото № 3, 4, 5).
Обговорення. А ви зауважили, які емоції викликала ця вправа? Як ви зараз себе почуваєте? Вас «умив» дощик? Чи легше стало дихати? Які ваші
враження від проведеної руханки?
2. Поняття про емоції (бесіда вчителя)
Емоції – суб’єктивні реакціїї людини на вплив подразників, що виявляються у вигляді задоволення чи незадоволення. Певні емоції є вродженими і
виявляються відразу після народження (страх, туга, сум, радість, гнів). Інші
емоції є похідними й утворюються в результаті поєднання вроджених емоцій. Природа емоцій пов’язана з особливими центрами головного мозку,
але про це ви дізнаєтеся на уроках біології у 8 класі.
Як ви думаєте, навіщо нам емоції?
Які ви знаєте емоції? (позитивні і негативні)
Позитивні емоції (радість, упевненість, рішучість, веселість, захоплення,
спокій) сприяють саморозвиткові особистості та освоєнню нових галузей
дійсності.
Запам’ятайте! Потрібно, щоб ранок починався з позитивних емоцій, гарного настрою. Прокинувшись, думайте про приємне, сподівайтесь, що день
принесе вам успіх.
Негативні емоції (страх, злість, сум, відчай) служать здебільшого самозбереженню особи та її нащадків.
Погляньте на дошку. Перед вам репродукція Ф. П. Решетникова «Знову
двійка!».
1) Які емоції переживає зображений хлопчик?
2) А що відчуває його мама?
3) Як дивиться на брата старша сестра?
4) Як себе поводить собака?
3. Вияв емоцій
Емоції можуть виявлятися у вигляді емоційних реакцій, станів або стосунків. Сильне емоційне переживання, яке виникає в критичних умовах,
називається афектом. Це вибухова реакція на екстремальну ситуацію (лють,
жах, захоплення). Щоб ви навчилися правильно розпізнавати емоції і зроПрограма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»
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зуміли важливість емоцій, під час бесіди я пропоную виконати вправу
«Емоція по колу».
Усі стають у коло. Комусь одному загадують емоцію. Він має передати її
мімікою, без слів своєму сусідові, а той наступному. Всі інші учасники до
того, як до них дійде черга, повинні бути із заплющеними очима.
Обговорення. Яку емоцію загадували? Чи вдалося передати її точно, не
спотворивши? Що заважало, а що сприяло правильній передачі емоції?
Ви навчилися розпізнавати емоції, отже, ви готові до конкурсу «Покажи
емоцію».
На столі лежать картки з десятьма видами емоцій, перевернуті написами донизу. Я попрошу бажаючих витягнути картку і, не показуючи її назву
оточуючим, зобразити відповідну емоцію. Учні вгадують її. Переможець –
найкращий актор – отримує приз «смайлик». (Фото № 6, 7, 8).
А тепер підберіть до цих десятьох емоцій протилежну:
– радість – …
– гнів – …
– спокій – …
– захоплення – …
– сумнів – …
– заздрість – …
– сором – …
– вдячність – …
– жах – …
– огида – …
4. Керування емоціями
Без емоцій, як ви зрозуміли, неможливе розуміння душевного стану
Фото № 6
інших людей, спілкування з ними. Уявіть, як колись люди в кінотеатрах дивилися німе чорно-біле кіно і сміялися, коли англійський актор Чарлі Чаплін
грав ролі лише мімікою та жестами.
Поміркуємо разом.
Чи можна керувати емоціями?
Чи варто керувати емоціями?

Фото № 7

Фото № 8
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Бурхливі негативні емоції призводять до розвитку різних хвороб, шкідливо впливають на людей, що вас оточують. Тому варто навчитися керувати
емоціями, прислухавшись до порад психологів.
Ми постійно прагнемо пережити позитивні емоції. На вашу думку, що
таке щастя?
Щастя – це сонце в душі, задоволення і гармонія з самим собою і світом.
Щастя залежить від нас самих, тому:
1) по 2 хвилини на добу всміхайтеся своєму відображенню в дзеркалі;
2) кожного дня не менше 20 хвилин витрачайте на фізичні вправи;
3) щоденно діліться з ким-небудь приємними новинами.
А як бути, коли емоції зашкалюють?
Зараз ми виконаємо вправу «Океан».
Заплющіть очі, уявіть собі океан. Ви бачите безмежний водний простір, хвилі підіймаються й ростуть, розбиваються на піску прямо біля ваших ніг, і відповзають назад. Продовжуйте спостерігати, як хвилі набігають
на берег і відкочуються назад. Якщо ви про щось думаєте, ваші думки відносять хвилі. Дивіться на океан. Ви дивитесь на хвилі, і відчуття спокою
наповнює вашу душу. Це ваш власний світ, сповнений спокою. Ви можете
відчути його в будь-який момент. Розплющте очі, якщо хочете, посидьте
кілька хвилин.
Обговорення. Кожен учень ділиться своїми враженнями і переживаннями своїх емоцій.
5. Як подолати стрес
Стрес – це стан напруження, який виникає в результаті дії сильного подразника надзвичайної ситуації. Стрес є необхідним явищем у житті людини, бо допомагає пристосуватися до нових умов, навчає долати перешкоди,
мобілізувати власні сили. Але під час тривалого стресу руйнується здоров’я
людини. Такий стрес потрібно навчитися долати. Для цього:
1. Насамперед варто уяснити для себе, які явища, ситуації чи обставини
викликають у вас стрес, – це допоможе їх уникати.
2. Психічне та фізичне здоров’я людини нероздільні, а регулярне виконання фізичних вправ урівноважує нервову діяльність. Дозована ходьба,
оздоровчий біг, плавання, велоспорт – ідеальні засоби для зняття напруги,
покращують сон і не мають вікових обмежень.
3. Знайдіть, будь ласка, час для занять, які приносять задоволення:
спілкування з друзями, прогулянки на свіжому повітрі, відпочинок на природі.
4. Плануйте короткі програми релаксації за будь-якими методиками:
аутотренінг, медитація, дихальна гімнастика, фізичні вправи.
Вправа «П’ять добрих слів»
На роздані аркуші паперу прикласти свою долоню та обвести. Акуратно
обірвати по контуру, щоб вийшла красива долонька. На долоньці написати
своє ім’я.
Об’єднаємось на групи за принципом: 1, 2, 3, 4, 5.
У своїх групах-колах дати товаришу справа свою долоньку, і хай він напише одне добре слово, що характеризує вашого товариша як людину. І так
передавати далі, доки долонька не опиниться у вас. (Фото № 9).
Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

224

Розробки виховних годин... Руда О. С.

ІV. Підбиття підсумків, зворотний зв’язок
Продовжіть фразу «На цьому тренінгу я зрозумів(ла)…»
Щоб нам завершити заняття в приємній атмосфері, зняти напруженість
після активної роботи, я пропоную виконати вправу «Мінлива кімната».
Усі повільно хаотично рухаються по кімнаті. «Уявіть, що…»
1) кімната наповнена жуйкою;
2) йде дощ, усе сіре і похмуре, і вам дуже сумно;
3) по підлозі плазують неотруйні змії;
4) з неба падають цукерки. (Фото № 10).
Учасники мають рухатися відповідно до почутої установки.
Обговорення: Що ви відчуваєте? Що було найприємніше? У що було легко повірити й уявити?

Фото № 9

Фото № 10

V. Прощання
«Тепло долонь»
Учні стають у коло і беруться за руки, відчувають тепло долонь.
Джерела та література:
1. Горащук В. П. Валеологія. – К. : Генеза, 1998. – 144 с.
2. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського
суспільства / за заг. редакцію Смірнова О. К. – Київ : Видавництво ЧП «Золоті ворота», 2015. – 207 с.
Руда О. С., м. Львів
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Як спілкуватися з іншими.
Навички ефективної комунікації
(до теми № 14)
Мета і завдання заняття:
– ознайомити учнів з базовими положеннями теорії спілкування;
– навчити дітей розуміння себе, своїх емоцій і почуттів, взаємодії з однолітками, вчителями та батьками;
– розвинути і вдосконалити їхні комунікативні навички;
– сприяти формуванню соціальної компетентності учнів;
– підвищити культуру спілкування;
– розвинути творчі здібності, пізнавальну та розумову активність через
залучення учнів до процесів самопізнання;
– виховувати доброзичливе ставлення до інших, уміння працювати в колективі.
Очікування:
Наприкінці заняття учні повинні уміти:
– намагатися застосовувати ефективні техніки, різні інструменти та підходи ефективної комунікації;
– намагатися вибирати позитивні стратегії комунікації;
– повідомляти про свої почуття без образ і звинувачень.
Обладнання і матеріали:
аркуші формату А1, фломастери.
Хід заняття
І. Привітання (1 хв.)
ІІ. Актуалізація теми
Мозковий штурм (2 хв.)
Вчитель роздає учням стікери, і вони пишуть відповідь на запитання «Для
чого потрібне спілкування?». Декілька учнів зачитують відповіді, і з цих блоків вчитель будує міст між двома фігурками, що символізують двох людей,
намальованими на папері формату А1.
ІІІ. Основний етап
1. Правила людських стосунків (міні-лекція вчителя) (2 хв.)
Спілкування – це процес передавання й сприймання повідомлень за допомогою вербальних і невербальних засобів, що охоплює обмін інформацією між учасниками спілкування, її сприйняття й пізнання, а також їхній
вплив одне на одного і взаємодією щодо досягнення змін у діяльності.
Виокремлюють такі види спілкування:
– міжособистісне;
– між особистістю і групою;
– групове і міжгрупове;
– масове;
– довірливе і конфліктне;
– інтимне і криміногенне;
– ділове й особисте;
– пряме й опосередковане;
– терапевтичне і ненасильницьке.
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Безумовно, спілкування можливе лише за допомогою знакових систем.
Розрізняють вербальні засоби спілкування (усне і письмове мовлення) і невербальні (немовні) засоби спілкування [1].
Гра «Відгадай малюнок» (3 хв.)
Використовуючи лише «так» чи «ні», учні намагаються відгадати, що намальовано на листку у вчителя.
Обговорення.
– Чи важко було лише за допомогою «так» чи «ні» відгадати, що намальовано?
– А коли нам легко вгадувати?
– Як називається такий засіб спілкування? – Вербальний.
Вправа на розвиток креативності, уміння невербального спілкування
(3 хв.)
Вчитель пропонує учням стати в коло таким чином, щоб зліва від вчителя стояли ті, що народилися в січні за хронологією, а праворуч – у грудні.
Без слів учні мають знайти своє місце в колі.
Обговорення.
– Чи швидко та легко зрозуміли одне одного?
– Як ви вирішили цю проблему?
– Що вам допомогло?
– Яку техніку комунікації ви застосували?
2. Слухання і говоріння (міні-лекція вчителя) (1 хв.)
Слухання – це психологічний компонент вербальної комунікації, метод
декодування і сприймання інформації.
Вміння слухати має першочергове значення в людському спілкуванні.
Статистичні дані свідчать, що із загальної кількості часу, який використовується для контактів на роботі і вдома, 9% часу ми пишемо, 16% читаємо,
30% – говоримо, 45% – слухаємо (точніше кажучи, мали б слухати).
Ще одним з найважливіших компонентів спілкування як обміну інформацією є говоріння, тобто вміння промовляти, виголошувати інформацію,
будувати речення.
Культуру говорити досліджує спеціальна наука – риторика (теорія красномовства) [2].
Вправа «Поговоримо» (7 хв.)
Учні працюють у парах, одночасно у формі монологу вони спочатку сварять одне одного (2 хв.), потім за командою вчителя хвалять себе (2 хв.), а
потім хвалять співрозмовника (2 хв.). Нехай учні не слухають того, що каже
їм однокласник(ця), зосередившись на собі і своїх відчуттях (фото № 1, 2).
Обговорення.
– Які виникали відчуття?
– Чи легко було виконати завдання?
– Що було приємніше: лаяти, хвалити себе чи хвалити співрозмовника?
3. Активне слухання-нагода уникнути конфліктів (міні-лекція вчителя)
(3 хв.)
Ви переконалися, що розмова між людьми, які не чують одне одного, це
не спілкування, не діалог. А при спілкуванні один має говорити, а інший –
мовчати і слухати. Деякі вважають, що слухати – це найпростіша справа.
Але слухати треба вміти. Коли ми говоримо – ми хочемо, щоб нас не лише
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слухали, а й чули. Щоб співрозмовник був задоволений розмовою, буває
достатньо кивка головою, уважного погляду. А неуважне слухання може
образити співрозмовника, зіпсувати йому настрій.
Щоб учні зрозуміли особливості спілкування залежно від розташування
в просторі тіл співрозмовників, змогли потренувати комунікативні навички,
виконуємо вправу «Незручна розмова» (5 хв.).
1. Станьте обличчям одне до одного на відстані 2 метри. Один учень нехай розповість, що йому подарували в цьому році на день народження. Потім інший учень поділиться спогадами.
2. Станьте спинами одне до одного, і перший учень нехай розкаже, як
провів літні канікули. Потім міняємося.
3. Станьте обличчям одне до одного, майже торкаючись носами, і по
черзі розкажіть, що ви їли сьогодні на сніданок.
4. Станьте обличчям одне до одного на відстані 0,5 метра. Подякуйте за
приємне спілкування (фото № 3, 4, 5).
Обговорення.
– Як було зручно і незручно спілкуватися?
– Від чого це залежало?
– Як треба спілкуватися, щоб уникнути сварки?
– Що необхідно для ефективного спілкування?
Учні відповідають, а вчитель на ватмані записує:
1) щирість і тактовність;
2) доброзичливість і гарні манери;
3) уміння говорити;
4) уміння слухати.
– А чому в школі, в побуті виникають конфлікти? – Коли люди не зрозуміли, неправильно інтерпретували почуту розмову, перекрутили зміст, додали щось своє.
Вправа «Передача інформації» (5 хв.)
Вчитель просить 4 учнів вийти в коридор і почекати, коли по черзі їх будуть запрошувати в клас. Вчитель озвучує учням в класі зміст повідомлення, наприклад: «У суботу о 15 годині, якщо не буде дощу, ми підемо в
музей» і т. д.
Перший учень заходить у клас, і вчитель передає йому зміст повідомлення. Коли наступний учень заходить у клас, цей зміст передає перший
учень і так далі. Коли озвучує зміст повідомлення четвертий учень, присутні порівнюють його (фото № 6).
Обговорення.
– Чому перше й останнє повідомлення суттєво відрізняються між собою?
– Від яких факторів це залежить?
– Що потрібно для того, щоб не перекрутити суть розмови?
4. Спілкування з дорослими (бесіда 2 хв.)
Чи відрізняється спілкування з дорослими від спілкування з однолітками? До кого діти звертаються по допомогу чи за порадами?
На дошці записуємо цих людей і підкреслюємо дорослих.
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5. Мотиви спілкування дітей та дорослих міні-лекція вчителя (2 хв.)
Мотиви спілкування зумовлені основними потребами, передусім потребами у нових враженнях (пізнавальні), активній діяльності (ділові), визнанні і підтримці (особистісні).
Пізнавальні мотиви спілкування породжені потребою у нових враженнях, що спонукає дитину звертатися із запитаннями до дорослих. Ділові
мотиви спілкування виникають у процесі задоволення потреби дитини в
активній діяльності, внаслідок усвідомлення необхідності допомоги дорослих. Особистісні мотиви становлять суть спілкування дитини і дорослого.
На відміну від пізнавальних і ділових, які відіграють службову роль і опосередковують досягнення дитиною віддалених, кінцевих мотивів, особистісні
мотиви остаточно задовольняються у спілкуванні.
Спілкування дитини з дорослими є одним з вирішальних чинників її розвитку. Вона не може жити і розвиватися поза практичним і мовним спілкуванням з дорослим. Перші її специфічно людські предметні дії виникають у
спільних діях з дорослим.
Отже, яку роль відіграють дорослі (батьки, вчителі, тренери, священик)?
Це наші друзі (це люди, до яких можна звернутися по допомогу, які багато
працюють задля нашого майбутнього).
6. Спілкування з однолітками
Продовжіть фразу: «Мій друг сказав би про мене, що…» (4 хв.).
Як бути толерантним у спілкуванні (бесіда вчителя з учнями).
Кожен з нас час від часу потрапляє в конфліктні ситуації: із кимось свариться, зазнає несправедливих звинувачень. Чи можна вийти з конфліктної
ситуації за допомогою толерантної поведінки, зберігши власну гідність і не
принизивши іншого?
Пригадайте і розкажіть, у які ви ситуації потрапляли і як вирішили певні
проблеми. Які з наших правил закликають до толерантності? – «Бути доброзичливим, толерантним, поважати чужу думку».
Поясніть, що означає моральна заповідь: «Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе».
А зараз я розкрию вам секрети безконфліктності (3 хв.).
1. Під час розмови стежте за тим, як м’які, ніжні слова знімають напруженість, світлі і теплі – наближають нас одне до одного, а грубі і колючі –
надають атмосфері дискомфорту.
2. Створіть теплу атмосферу незалежно від того, хто перед вами.
3. Налашташтуйтеся на співрозмовника, його проблеми.
4. Не звинувачуйте і не ображайте співрозмовника.
5. Спілкуйтеся на рівних, не зачіпайте те, що людині дороге.
6. Спілкуйтеся з гумором, але з обережністю, щоб не вколоти когось.
7. Уникайте монологу.
8. Намагайтеся зрозуміти те, що хоче сказати співрозмовник.
IV. Підбиття підсумків. Зворотний зв’язок
Продовжіть фразу «Я сьогодні дізнався про…» (3 хв.).
V. Прощання (1 хв.)
Разом сказати: «До побачення!» і помахати одне одному руками.
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Вправа «Поговоримо?»
Фото № 1

Фото № 2
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Вправа «Незручна розмова»
Фото № 3

Фото № 4
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Вправа «Передай інформацію»
Фото № 6

Вправа «Здогадайся, про що я»
Фото № 7
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Механізм захисту прав внутрішньо
переміщених осіб в українському законодавстві.
На прикладі правового захисту ВПО
у Чемеровецькому районі
(до теми № 2, 4, 12, 13)
Мета й завдання:
– визначити статус внутрішньо переміщених осіб;
– опрацювати нормативно-правовий захист ВПО;
– з’ясувати, які права та обов’язки надаються ВПО;
– дослідити статус ВПО у Чемеровецькому районі;
– вказати установи та організації району, які забезпечують правовий захист ВПО.
Дидактичні (навчальні):
– з’ясувати, кому належить статус внутрішньо переміщеної особи;
– визначити місце переселенців у суспільстві;
– розширити знання про ситуацію ВПО на території Чемеровецького району;
– пояснити значущість і актуальність документів, пов’язаних із внутрішньо переміщеними особами;
– формувати наукові, політичні уміння та навики.
Розвиваючі:
– розвивати уміння коментувати та аналізувати юридичні тексти, шукати
необхідну інформацію;
– розвивати уміння аргументовано висловлювати свою точку зору та дістати практичні навички роботи з нормативно-правовими актами.
Виховні:
– виховувати пріоритет загальнолюдських цінностей, активну життєву
позицію, патріотизм, гуманізм, гендерну толерантність;
– виховувати повагу до законів України та любов до Батьківщини;
– виховувати вміння захищати свої права цивілізованим шляхом.
Очікувані результати
Після цієї виховної години учні зможуть:
– пояснити поняття «біженець», «переселенець», «внутрішньо переміщена особа»;
– визначити статус внутрішньо переміщеної особи;
– вказати нормативно-правову базу ВПО;
– з’ясувати права та обов’язки ВПО;
– характеризувати становище ВПО на території Чемеровецького району.
Використані прийоми та методи: робота з нормативно-правовими документами, відкритий мікрофон, міні-проект, випереджувальне завдання,
відеоряд, робота з правовою термінологією, вправа «Повітряна куля», евристична бесіда, міні-диспут, метод «Слухаємо та аналізуємо».
Обладнання: дидактичний матеріал (картки з текстом, витяги з нормативно-правових документів, таблиці), Закон України «Про біженців», Закон
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України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,
медіапрезентація, відеофрагменти.
Компетенції, на формування яких направлений урок:
– навчально-пізнавальна компетенція – знаходження, переробка, використання інформації для вирішення навчальних завдань;
– комунікативна – усна і письмова комунікації;
– інформаційна – обробка інформації;
– компетентність самоосвіти та саморозвитку – порівняльний аналіз понять, юридичних термінів, встановлення та аналіз причинно-наслідкових
зв’язків, визначення головного та другорядного;
– соціальна – організація спільної праці, проведення роботи в групах,
використання конкретних життєвих ситуацій для навчання.
Базові поняття й терміни: біженець, переселенець, внутрішньо переміщена особа.
Цільова аудиторія: учні 9–11 класів.
Хід виховної години
І. Організаційний момент
Привітання з класом.
Визначення настрою учнів за допомогою кольорових стрічок (учні вибирають колір, який їм відповідає: зелений – налаштовані на співпрацю та на
отримання нових знань, активну діяльність на уроці; жовтий – отримання
нових знань, пасивність на уроці; червоний – байдужість до уроку).
ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності
Учитель. Українське суспільство сьогодні переживає черговий кризовий
період, пов’язаний з багатьма чинниками. Найбільш руйнівною обставиною сьогодення є збройний конфлікт на Сході держави. Конфлікт, який розділив не тільки політиків та громадянське суспільство, а й сім’ї та особистості. Результатами цього конфлікту стали не тільки руйнування української
економіки та інфраструктури, загибель людей та крах більшості інституцій,
а й поява внутрішньої та зовнішньої вимушеної міграції.
Ці люди стали центром уваги у суспільстві, виникла маса питань, як допомогти, підтримати, зарадити. Питання ВПО стало актуальним на багатьох
конференціях та нарадах, де маса науковців досліджують та аналізують їхній
статус, становище, кількість. Саме тому і сьогоднішній наш урок буде присвячений темі внутрішньої міграції, ми розглянемо питання статусу внутрішньо переміщених осіб.
Учням пропонується переглянути соціальний ролик на тему вимушеного переселення [https://www.youtube.com/watch?v=EqSNkYs9D3c]. Обговорити і дати відповіді на запитання.
1. Як ви думаєте, що хотіли довести автори цього ролику?
2. Які, на вашу думку, умови призвели до переселення цих осіб?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Розповідь з елементами евристичної бесіди
Учитель. У новітній історії України проблеми тих, хто змушений залишити
домівку і тікати до безпечніших місць, ніколи не були такими актуальними,
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як 2014 року. Як ви думаєте, чому саме цього року? Про них розповідають
ЗМІ, волонтери, учасники АТО, самі переселенці. В сучасному правовому
просторі з’явилися два поняття: «біженці» і «переселенці».
Міні-диспут.
Учням пропонується порівняти поняття «біженці» та «переселенці». Чи
можна їх ототожнювати, чи ні? Для цього працюють з витягами з нормативних актів (комплект – на кожному столі). У ході обговорення доходять
висновку: громадяни, які мігрують у межах однієї країни, – це переселенці,
біженці – це ті люди, які виїжджають за межі країни: до Росії, Білорусі, за
кордон. А також учні демонструють довідку з Конвенції ООН, інших правових документів.
Переміщені особи – переміщені, силоміць виселені або за розпорядженням влади переселені люди, яким загрожують військові дії або стихійні
лиха, як-от: землетрус, повінь, аварія тощо. Вирізняються дві категорії переміщених осіб: ті, які були вимушені залишити країни походження або
місце постійного мешкання, перетнули державний кордон та опинилися у
становищі, подібному до становища біженців, але залишилися під захистом свого уряду; ті, котрі, хоча й залишилися в кордонах своїх країн, були
вимушені покинути місця свого постійного мешкання або припинити звичайну економічну діяльність через те, що їхнє життя, безпека або свобода
опинилися під загрозою внаслідок насильства, збройного конфлікту або
внутрішнього безладдя.
Біженці (або утікачі) – особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань
стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи
або політичних переконань, перебувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни внаслідок таких
побоювань.
Внутрішньо переміщені особи – це громадяни України, особи без громадянства або іноземці, що легально проживають на території України, які
були змушені залишити свої будинки або місця звичайного проживання,
зокрема, в результаті/або для того, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини,
стихійних або антропогенних лих, і які не перетинали міжнародно визнаний кордон України.
Аналітична робота.
До якої з цих трьох категорій ми можемо віднести осіб, які переселились на території західної, центральної, південної частин України зі Сходу? Якими подіями зумовлено це переселення?
Робота з картою.
Перегляд на карті України територій переселення.
Колективна робота з нормативно-правовим документом.
1. Учитель пропонує розглянути Закон про забезпечення прав і свобод
вимушених переселенців.
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Учитель. 20 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а
20 листопада 2014 року Закон підписав Президент України.
Учитель разом з учнями розглядають структуру закону, де визначається
порядок реєстрації вимушених переселенців, права та обов’язки, повноваження органів державної влади України та органів місцевого самоврядування щодо вимушеного переселенця, основні напрямки роботи Міністерства соціальної політики України і відповідальність за порушення цього
Закону.
2. Запитання до учнів, метод «Тепер я знаю як…»:
– визначити, як особа отримує статус переселенця;
– які права та обов’язки внутрішньо переселених осіб.
Відповіді учнів підтверджуються переглядом слайдів презентації.
Учитель. Напередодні нашої зустрічі окремими учнями нашого класу
було проведено дослідницьку роботу, яка засвідчує статус внутрішньо переселених осіб на території Чемеровецького району, було визначено території, на яких проживають переселенці, яка їм надається допомога та які
організації та установи відповідають за їхній захист.
Виступ доповідачів, перегляд презентації (слайди 15–17).
Учень 1. Число ВПО на території Чемеровецького району постійно змінюється. З лютого 2014 р. і до осені 2015 р. найбільша кількість переселенців становила 145 осіб. Станом на 1 вересня 2015 р. їхня кількість не перевищує 59 осіб, з них 24 дитини, 9 пенсіонерів та 11 безробітних осіб. Внутрішньо переміщені особи проживають у таких селах як Кормильче, Вільхівці,
Жердя, Кугаївці, Жабинці, Красноставці, Степанівка, Залуччя, Криків, Збриж,
Вівся, Цикова, Вишнівчик.
Багатодітні сім’ї – сім’я Попових (батько, мати, 7 неповнолітніх дітей),
с. Збриж; сім’я Скоробагатьків (одинока мати та 3 дітей), с. Жабинці.
Учень 2. Допомога багатодітним сім’ям:
– Солодовий завод ПАТ Оболонь – ремонт будинку сім’ї Попових;
– Оболонь «Агро» – пральна машина, будматеріали для сім’ї Скоробагатьків;
Допомога пенсіонерам:
– Волонтерські організації району, працівники Товариства Червоного
Хреста – систематична фінансова допомога;
– Для пенсіонерки Ганни Микитівни Петренко проведено поточний ремонт будинку, замінено вікна.
Учень 3. Установи та організації району, які забезпечують правовий захист ВПО:
– Управління праці і соціального захисту населення Чемеровецької РДА;
– Центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;
– Група при райдержадміністрації, яка займається питанням ВПО, керівник – Тамара Віталіївна Трач.
Метод «Слухаємо та аналізуємо». Обговорення отриманої інформації.
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ІV. Узагальнення і систематизація знань
Інтерактивна бесіда за такими запитаннями:
– Як ви розумієте…?
– Що, на вашу думку…?
– Якими були б ваші дії, якби ви були…(президентом, представником
ОБСЄ тощо)?
Вправа «Уяви собі…»
Учні діляться на пари.
1-ша пара. Уявіть ситуацію, коли б ви зустрілися з особою, яка змушена
стати переселенцем, які поради ви б їй дали, куди б направили звернутися
за допомогою, як окреслили б її права та обов’язки?
2-га пара. Уявіть себе журналістом, який повинен взяти інтерв’ю у вимушено переміщеної особи, які запитання ви б використали?
Експерт. Аналізує відповіді учнів, дає поради.
V. Підсумки виховної години
Підведення підсумків. Обговорення результатів роботи.
Скурська О. М., с. Вікторівка Чемеровецького р-ну,
Хмельницька область
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Ці «важкі» дорослі…
(до теми № 14, 15)
Мета і завдання: встановити причини проблем у стосунках і спілкуванні
між різними поколіннями в родинах; знайти шляхи порозуміння і вирішення конфліктних ситуацій; розробити поради підліткам для толерантного
спілкування.
Тип: година спілкування з елементами тренінгу (70 хв.).
Обладнання: мультимедійний проектор, дошка, аркуш з малюнком піщаного годинника, два аркуші А4 для «Мозкового штурму», фломастери,
аркуш із цифрою «9», стікери, вирізані малюнки рук.
Хід заняття
1. Вступне слово. Актуалізація проблеми (3 хв.)
Доброго дня, шановні друзі!
Сьогодні ми зібралися для того, щоб навчитися шукати шляхи порозуміння і вирішення конфліктних ситуацій з нашим рідними, ставитись одне
до одного з повагою; розробити поради батькам і дітям для правильного,
толерантного спілкування.
2. Вправа «Мої відносини з батьками» (5 хв.)
Мета: акцентувати позитивні якості учасників групи.
Багато чого ви цінуєте і поважаєте одне в одному. А чи добре знаєте ви
одне одного, ваші думки, почуття? Та чи у всіх нас вдома завжди розуміють
нас, поважають нашу думку, а ми – їхню? Хтось може сказати, що у нього
немає проблем у спілкуванні з батьками? Тобто проблеми є? А хто думає,
що і в батьків теж є проблеми у спілкуванні з нами?
А яке (у відсотках) співвідношення вашого розуміння та нерозуміння з
батьками? (Ведучий записує на дошці варіанти відповідей). Після того ініціює обговорення отриманих результатів «діагностики».
3. Прийняття правил роботи групи (5 хв.)
Для того щоб досягти здійснення наших з вами очікувань, ефективно
працювати і почувати себе комфортно,необхідно прийняти правила роботи
в нашій групі. Кожний учасник висловлює те правило, яке він вважає необхідним для ефективної роботи:
– активність;
– доброзичливість;
– говорити лише від свого імені;
– слухати і чути;
– піднята рука;
– тут і тепер;
– вимкнений мобільний телефон;
– цінувати свій час і кожного;
– принцип добровільності;
– правило відвертості і відкритості.
Після обговорення правила роботи погоджуються усіма учасниками.
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4. Очікування учасників тренінгу (5 хв.)
Мета: з’ясувати очікування учасників щодо заняття, визначити питання,
на які доцільно звернути увагу в процесі роботи.
Отже, завдання заняття сформульовано, правила встановлено, хочу
звернути вашу увагу на те, чого ви очікуєте від нашого спілкування.
У всіх нас різні батьки, а значить, і проблеми різні, а отже, і чекаєте ви на
занятті чогось свого. Пропоную вам сформулювати своє очікування від сьогоднішнього заняття, записати його на окремому стікері та наклеїти на
верхню частину піщаного годинника, який ви бачите на папері.
Будь ласка, хто готовий озвучити своє очікування?
Діти по черзі говорять про свої очікування.
5. Вправа «Мозковий штурм» (10 хв.)
Мета: визначити коло проблем, які найбільше цікавлять підлітків і їхніх
батьків.
Зараз пропоную для завдання всім розділитися на дві групи і спробуємо
визначити конкретні проблеми, які турбують підлітків і їхніх батьків. Отже,
одна група на аркуші пише проблеми, що турбують підлітків, а друга група
спробує визначити, що ж цікавить наших батьків у спілкуванні з нами.
Групи працюють. Потім представнику першої групи пропонується зачитати записане.
Всі ми бачимо, що тут цілий список, а можемо ми все це назвати так:
«Вони мене не розуміють»? Прошу звернути увагу на те, що про це можуть
сказати і батьки, і діти. Що ж з цим робити?
6. Вправа «Дев’ятка» (5 хв.)
Мета: продемонструватиучням, що батьки мають інший життєвий досвід і тому по-іншому дивляться на вирішення багатьох ситуації.
– Прошу допомогти мені провести наступну вправу двох учасників тренінгу. Я даю вам аркуш, на якому написано певну інформацію, доведіть
одне одному свою правоту. (Один учасник отримує аркуш із цифрою «9», а
інший такий само, але перевернутий догори аркуш із цифрою «6»).
– Скажіть, хто правий із наших друзів? Обидва праві, вони дивляться на
один і той же аркуш, але обоє бачать своє. Тобто на кожну проблему ми
дивимося з одного боку, а батьки – з другого, і це не означає, що вони
«жорстокі монстри», просто вони дивляться на це по-іншому.
7. Інформаційне повідомлення (5 хв.)
Перш чим перейти до розв’язання наших ситуацій, я хотіла б вам дати
певну інформацію (слайди на екрані).
Спілкування – це обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами
цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація,
знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих
оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм.
Взаєморозуміння – це таке розшифрування партнерами повідомлень і
дій одне одного, яке відповідає їхньому значенню з погляду їхніх авторів.
Толерантність – здатність індивіда сприймати без агресії думки, які
відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя
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інших. Терпимість до іншого (незвичного) способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань.
Виховання – спеціально організований, цілеспрямований дієвий вплив
на процес гармонійного розвитку особистості в різних видах спільної діяльності.
8. Розв’язання ситуацій (15 хв.)
Мета: навчити підлітків знаходити взаємовигідні варіанти вирішення
спірних проблем з батьками, розуміти, чому батьки займають таку позицію.
– А зараз я пропоную вам об’єднатися в три групи, кожній з цих груп
даю для обговорення ситуацію і прошу зіграти її так, щоб уникнути конфлікту, врахуйте інформацію про толерантність, взаєморозуміння. Тобто як би
ми хотіли, щоб з нами спілкувалися батьки.
Діти, об’єднавшись у 3 групи, працюють над своєю ситуацією.
Ситуація 1. Ти хочеш розклеїти свою кімнату постерами своїх кумирів, а
батьки не дозволяють, мотивуючи тим, що нещодавно зробили у квартирі
ремонт, і не розуміють, навіщо псувати інтер’єр кімнати. Як знайти рішення, що задовольнить обидві сторони?
Ситуація 2. У школі виникла суперечка, ти посварився з однокласником,
і класний керівник викликає на співбесіду батьків. Як і про що потрібно говорити батькові і тобі?
Ситуація 3. Ти скористався довірою класного керівника та батьків і ввів
в оману всіх: у школі казав, що тобі потрібно піти у сімейних справах, вдома – що справно відвідуєш школу. Коли брехня виявилася, як вчинити дорослим?
9. Вправа «Рука допомоги» (10 хв.)
Мета: розробити поради батькам і дітям для толерантного спілкування
– Що ж нам робити тепер з цими проблемами, що ми їх окреслили на
початку заняття, нам треба знайти отак, як на попередніх вправах, шляхи
порозуміння, тобто простягнути руку допомоги. Зараз ми надамо першим
двом групам «руки» (вирізані з паперу силуети рук), вам потрібно одній
групі на цих стилізованих руках написати поради для батьків, а іншій групі –
для підлітків. Потім представники кожної групи презентують ці поради.
Після презентації порад «руки» кріпляться у вигляді стискання на аркуші з визначеними проблемами. Таким чином, ми з вами символічно показали, що з будь-якої конфліктної ситуації можна знайти вихід, пам’ятайте
про це.
10. Рефлексія (5 хв.)
А тепер прошу вас подумати, чи справдилися ваші очікування від заняття, чи досягли ми своєї мети. По черзі підійдіть до нашого годинника і продовжіть речення: «Мені було цікаво відкрити для себе…» Якщо очікування
здійснились, то стікери з верхньої частини піщаного годинника опустіть
вниз.
11. Висновок (3 хв.)
Дуже легко зіпсувати стосунки зі своїми батьками через відмінність поглядів чи тому, що батьки завжди хочуть вас захистити, «сховавши в сейф»,
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скільки б років вам не було. Це відбувається тому, що батьки люблять вас
та бажають вам тільки найкращого, так, як вони це розуміють. Із часом
вони приймуть те, що ви вже не маленька дитина та маєте право на власну
думку і що ваш погляд на речі може бути відмінним від їхнього. Порозумітися з батьками та знайти спільну мову з рідними людьми дуже важливо.
Любові вам і розуміння! Всього найкращого!
Джерела та література:
Чому виникають протистояння з батьками?. – http://teenbloog.org.ua/
chomu-vynykayut-protystoyannya-z-batkamy/
Сова Ю. В., смт Рокитне, Київська область
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Спілкування без насильницьких конфліктів
(до теми № 14)
Мета: розширити знання учнів про поняття «конфлікт»; формувати конфліктну компетентність вихованців; опанувати ефективні способи запобігання й розв’язання конфліктів; розвивати навички безконфліктного спілкування в колективі; виховувати доброзичливе ставлення одне до одного.
Обладнання: плакати з написами «Конфлікт», «Правила спілкування в
конфліктній ситуації», аркуші А4 з написами стратегій поведінки у конфліктній ситуації, кольорові стікери.
Форма проведення: виховний захід з елементами тренінгу.
Учасники: учні 7–9 класів.
Хід заняття
Вступ
Слова вчителя:
Якби люди були б однаковими, то проблема розуміння одне одного, мабуть, і не виникала б. Усі однаково б думали, говорили, діяли. Якби люди
взагалі нічого спільного не мали, то й порозумітися вони не змогли б взагалі. У людей при спілкуванні часто бувають різні і навіть протилежні мотиви, бажання, прагнення, інтереси (наприклад, у викладача і студента, у
керівника і підлеглих, у продавця і покупця та ін.), їхнє зіткнення утворює
конфлікт, який виявляється у формі нерозуміння людьми одне одного. Чи
завжди ми розуміємо одне одного і що може статися, якщо не буде досягнуто взаєморозуміння?
1. Вправа «Оплески»
Мета: активізація уваги учнів, створення позитивної, комфортної атмосфери для спільної роботи.
Слова вчителя: Ми проведемо вправу, яка називається «Оплески». Я
буду ставити питання, на які можна відповісти тільки «так» чи «ні». Якщо
ви можете відповісти на питання «так», ви встаєте, якщо «ні», то сидячи
плещете в долоні. Слова «так» і «ні» вголос говорити не треба.
Список запитань до вправи:
1. Ви снідали сьогодні?
2. Ви любите слухати музику?
3. Ви любите малювати?
4. Ви займаєтеся спортом?
5. Ви вмієте співати?
6. Ви народилися взимку?
7. Ви любите спілкуватися одне з одним?
2. Вправа «Правила»
Мета: навчити учасників розробляти та приймати правила роботи групи, формувати відповідальне ставлення до власної поведінки.
Слова вчителя: Щоб наша робота була плідною, треба визначити правила, яких ми будемо дотримуватися упродовж заняття, ці правила обов’язкові для всіх.
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Перші правила пропонує вчитель, а інші – учні. Після запису кожногоправила необхідно запитати: «Чи всі погоджуються із цим правилом? Чи всі
розуміють, що означає це правило?»
Можливі правила:
1. Конфіденційність – не обговорювати те, що відбувається, й самих
учасників за межами групи.
2. Активність – висловлювати свою думку. Повідомляти про труднощі
або проблеми під час обговорення.
3. Відповідальність – брати відповідальність за те, що говориш, починаючи зі слова «Я».
4. Тут і зараз! – у групі обговорюють ті події, які відбуваються саме тут і
зараз.
5. Ввічливість – не перебивати того, хто говорить, бути толерантним.
6. Доброзичливість – підкреслювати лише позитивні якості партнера. Говорити добрі слова.
7. Недопустимість особистісних оцінок – оцінювати не особистість учасника, а тільки його поведінку.
8. «Стоп» – кожен має право не відповідати на питання або не брати
участь у вправі, якщо це викликає дискомфорт.
9. Дотримуватись регламенту – дотримуватися порядку роботи і виконання всіх встановлених правил тренінгу.
3. Вправа «Сторони конфлікту»
Мета: розширити знання учнів про «конфлікт», вміти виділяти негативні і позитивні сторони, досвід конфлікту.
Хід: На ватмані вчитель записує слово «конфлікт» і пропонує учасникам
перерахувати асоціації, які у них виникають при думці про конфлікт. Учні
об’єднуються у дві групи за принципом «день – ніч». Група день розробляє
позитивні сторони конфлікту. Група «ніч» – негативні сторони конфлікту.
Після того як список складений, проводиться обговорення разом з учасниками запропонованих асоціацій.
Питання для обговорення:
– Що таке, на вашу думку, конфлікт?
– Ви зрозуміли, що конфлікти можуть мати як позитивне, так і негативне
забарвлення. А чи можна уявити собі життя без конфліктів, що вони зникнуть?
Розповідь вчителя
Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення, сутичка) – зіткнення протилежних
інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що
призводить до активних дій, ускладнень, боротьби.
Існують п’ять стратегій поводження в конфлікті:
1. Примушування (боротьба, суперництво). Той, хто обирає цю стратегію
поведінки, насамперед виходить з оцінки особистих інтересів у конфлікті
як високих, а інтересів свого суперника – як низьких.
2. Відхід (уникнення). Ця стратегія відзначається прагненням уникнути
конфлікту.
3. Поступка. Людина, що дотримується цієї стратегії, прагне піти від конфлікту, інакше кажучи, жертвує особистими інтересами на користь інтересів суперника.
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4. Компроміс. Характеризується балансом інтересів конфліктуючих
сторін.
5. Співпраця. Стратегія співробітництва будується не тільки на основі
балансу інтересів, а й на визнанні цінності міжособистісних відносин.
4. Вправа «Стратегії поведінки в конфлікті»
Мета: самопізнання, рефлексія своїх стратегій поведінки в конфлікті та
можливостей репертуару поведінкових стратегій.
Підготувати аркуші із стратегіями поведінки в конфлікті та викласти їх
на підлозі або вивісити на стіні.
Інструкція: прослухати розповідь про ситуацію. Обрати, яку сторону
конфлікту ви будете представляти. Підійти до того аркуша, який, на вашу
думку, найкраще характеризує конфлікт, і пояснити, чому саме цю стратегію ви обрали. Після пояснень обговорити результати вправи.
Ситуація:
У заповнений автобус заходить жінка середніх років. Ненароком вона
наступає на ногу чоловіку. «Дивись, куди стаєш!» – знервовано заявляє чоловік. Жінка негативно реагує на різке висловлювання: «Не подобається
їздь на таксі!»
Питання для обговорення:
– Які враження від вправи?
– У яких діях ви бачите ту чи іншу стратегію?
– Коли якась стратегія буде найбільш успішною?
5. Вправа «Секрети безконфліктного спілкування»
Мета: вчити учнів конструктивних шляхів виходу з конфліктних ситуацій.
Підготувати кольорові стікери та ручки, великий аркуш (ватман або папір для фліпчарту) з написом «Правила спілкування в конфліктній ситуації».
Інструкція: Роздати учасникам кольорові стікери. Кожен учасник пише
одне правило поведінки, виконання якого, на його думку, допоможе не
провокувати конфлікти або вирішити їх. З написаним правилом учасник виходить до дошки і прикріплює своє правила на ватман з написом «Правила
спілкування в конфліктній ситуації», одночасно коментуючи їх (наприклад,
залишайся спокійним і врівноваженим, будь терплячим, не відповідай образою на образу, будь готовим визнати свою провину, не треба мститися,
прагни розв’язати конфлікт тощо). Після виконання вправи обговорити результати.
Питання для обговорення:
– Чи приймаєте ви ці правила?
– Чому необхідно вміти попереджувати конфлікт та вирішувати конфлікт?
– Які висновки можна зробити?
Розповідь вчителя «Історія про рай і пекло»
Завдання: прослухати оповідання та відповісти на питання.
***
Один молодий воїн прийшов до мудрого старця і запитав: «О мудрецю,
розкрий мені таємницю життя. У чому різниця між раєм і пеклом?» МуПрограма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

244

Розробки виховних годин... Соловйова Д. А.

дрець помовчав секунду і відповів: «Ти дурний, юначе. Людина, подібна
до тебе, ніколи не зможе зрозуміти цього. Ти занадто неосвічений!»
Почувши таку відповідь, молодий воїн розлютився, немов лев. «Та за
такі слова я готовий тебе убити!» – вигукнув він і одразу схопився за зброю.
Але в цю мить мудрець сказав: «Мої слова не були прямою відповіддю на
твоє питання. Так я хотів довідатися, як ти реагуєш на брутальність. Твоє
бажання убити мене за брутальність показало мені, що ти живеш за принципом «око за око, зуб за зуб». А це і є пекло! Тому що на твою силу, злість
і агресію я можу відповісти тим самим. Але хіба можна тоді побачити кінець образам, гніву і злості?» Почувши ці слова, молодий воїн вибачився
за гарячкуватість, опустив зброю і сказав: «Ти правий. Напевно, я, справді,
ще занадто дурний, якщо не зміг побачити різницю між відповіддю і брутальністю». – «А от тобі і друга половина відповіді: «Рай – це коли людина готова простягнути руку на знак примирення. Саме в цьому її сила і
мудрість».
Питання для обговорення:
Як ви думаєте, прощення – це знак сили чи ознака слабкості?
Підведення підсумків.
6. Вправа «Світський раут»
Мета: створення позитивної, комфортної поведінки у кінці заняття.
Слова вчителя:
Ми з вами добре попрацювали, тому давайте подякуємо одне одному
за плідний день. Уявіть, що ми є учасниками світського прийому. Усі учасники, вільно пересуваючись по класу, повинні підходити одне до одного,
дякувати за співпрацю та обмінюватися компліментами, тобто підкреслювати кращі якості партнера, які побачили в ньому сьогодні, продовжуючи
фразу «Твоя краща якість сьогодні…», «Я особливо ціную тебе за…».
На те, щоб відчути себе у вищому світі, обмінятися компліментами та
подяками, відводиться 5 хв.
Джерела та література:
1. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського
суспільства / за загальною редакцією Смірнова О. К. Автори-упорядники:
Араджионі М. А., Брунова-Калісецька І. В., Гусєв А. І., Терещенко Ю. А. –
Київ : Видавництво ЧП «Золоті ворота», 2015. – 207 с.
2. Виховна година по психології. Конфлікти та шляхи їх подолання. – Режим доступу : http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from= 5.909963708044611
Соловйова Д. А., м. Рубіжне, Луганська область

Програма виховних годин «Я. Ми. Країна» спецкурсу «Культура добросусідства»

Тренінг «Права дитини – права людини»

245

Тренінг «Права дитини – права людини»
(до теми № 2)
Мета: формування правової самосвідомості, розвиток уявлень про права людини, права дитини, усвідомлення власних прав та їхнього взаємозв’язку із правами інших людей; виховання поваги до прав людей; формування навичок комунікації через інтерактивні форми роботи; розвиток
творчого мислення в учнів.
Очікуванні результати: буде заміряний «градус» прав людини в певному учнівському колективі; учні отримають практичні навички застосування
поняття «права дитини» та зможуть дотримуватися цих прав у соціальному
житті.
Завдання:
1. Конкретизувати знання учнів щодо історії прийняття, змісту Конвенції
про права дитини, Загальної декларації прав людини.
2. Сформувати уявлення учнів про міжнародні організації, що опікуються правами дитини.
3. Навчити учнів відрізняти поняття «потреби дитини» і «права дитини».
4. Виміряти та провести корекцію «температури прав дитини» у конкретному учнівському колективі.
5. Формувати навички роботи учнів в команді, у створенні та захисті
міні-проектів.
6. Формувати навички роботи учнів з документами правової тематики (з
текстом Конвенції прав дитини.
7. Навчити учнів на практиці застосовувати теоретичні знання з питань
прав дитини (через вирішення правових ситуацій, перегляд відеороликів
на правову тематику).
Учасники тренінгу: учні 8–10 класів.
Кількість учасників: до 30 учнів.
Обсяг часу: 1 год. 30 хв. – 2 години, можна також проводити тренінг на
2 виховних годинах.
Обладнання: роздатковий матеріал для учнів: картки «Права дитини»,
скорочений зміст Конвенції про права дитини, картки «Міжнародні організації, що опікуються правами дитини», анкета «Температура прав дитини в
класі» (за методикою Д. Шиман і К. Руделіус-Палмер; презентації: «Конвенція про права дитини», «Загальна декларація прав людини», відеоролики з
теми прав дитини, папір, кольорові маркери, кольорові папірці.
Заняття проводиться у формі групової роботи. Групи формуються залежно від кольору папірця, який учасник витягне на початку, та стола, за яким
закріплений цей колір. Тренінгу передує попереднє анкетування учнів
«Температура прав дитини в класі» та узагальнення тренером (учителем)
результатів анкетування.
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План проведення (опис)
1. Привітання.
2. Знайомство з учасниками (кожен учасник може назвати
своє ім’я та за бажанням своє захоплення (можливі варіанти: свій настрій, улюблений колір тощо).
3. Конституція тренінгу (учасники розробляють загальні
правила поведінки, фіксують їх на окремому аркуші або
дошці).
4. Очікувані результати від тренінгу (учасники клеять кольорові стікери на дошці, коментуючи, про що вони хочуть
почути на тренінгу, чого навчитися).
5. Фасилітація роботи груп (кількість груп визначається загальним складом учнів, 5–6 учнів у мікрогрупі).

3 хв.
5 хв.
5 хв.
5 хв.
10 хв.

Потреби чи права?
Методика: групи отримають малюнки із проекцією потреб Роздатковий
матеріал
чи прав дитини, спочатку залишають тільки 6 пріоритетних
для дитини, на їхню думку, малюнків, згодом ведучий дає (малюнки)
завдання залишити тільки 3.
Питання:
1. Наскільки важко було відмовитися від інших? Від чого від- Робота ведумовилися в першу чергу?
чого на дошці
2. Групи знайомлять із правами, що залишили, з коментарями, чому саме ці права є пріоритетними (ведучий фіксує їх
на дошці).
3. Ведучий відзначає, якщо є повтор у правах груп.
4. Ведучий підводить підсумок, де визначені права (виходячи з потреб), а де бажання дитини.
Висновок: Права дитини належать до категорії прав люди10 хв.
ни. Права дитини відображають головні потреби дітей, але Відеоролик
не загальні, а ті, що визначила світова спільнота в Конвенції «Равлик»,
про права дитини.
відеоролик
(Потреби – це мені необхідно, бажання – цього я хочу).
«Пограйте з
6. Перегляд та обговорення відеоролика «Равлик» та содітьми»
ціальної реклами «Пограйте з дітьми».
7. Презентація «Конвенція про права дитини»
10 хв.
Отже, саме потреби дитини увійшли до відомого вам доку- Презентація
мента – Конвенції про права дитини.
«Конвенція
Історія прийняття Конвенції є досить цікавою:
про права
1. Людство готувало її понад 30 років (наприкінці ХІХ ст. в
дитини»
США була сім’я – мати і 8-річна дівчинка. Мати дуже била
доньку, за яку заступилася організація захисту тварин, згодом у США утворилося Товариство захисту дітей).
2. Прийнята Конвенція була у 1989 р. Згодом вона була підписана понад 139 країнами світу. Не підписали Конвенцію
США і Сомалі.
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Підписання Конвенції означає, що країна гарантує її виконання, в США гарантії охороняються процедурно, тобто гарантований механізм захисту. Якщо ж держава не може гарантувати своїм громадянам цей перелік прав, вона не підписує.
У США – автономія сім’ї (тобто невтручання держави у сім’ю,
крім жорстокого ставлення до дітей).
Дуже часто виникають питання, наскільки ефективним було
підписання Конвенції, чи змінилося життя дітей у країнах
світу до і після прийняття цього документа.
Статистика свідчить: на прикладі Швеції – в 60-х роках батьки використовували фізичні покарання щодо дітей у 65% сімей. У 90-ті роки у 85% опитаних сімей фізичні покарання
ніколи не застосовують!
Які ж міжнародні організації опікуються проблемами
захисту прав людини і дитини?
У першу чергу це ООН, у структурі якої є спеціалізовані організації: ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), ЮНЕСКО (ООН з питань освіти, науки і культури), загальний перелік ви бачите у
роздатковому матеріалі. Але й інші організації: міжнародні,
регіональні, які тим чи іншим чином лежать у правовому
полі прав людини.
Безперечно, у кожній країні теж існує правовий інститут захисту прав дітей, вироблені відповідні механізми захисту,
але це вже інша тематика іншого заняття.
7 хв.
8. Моніторинг-обстеження «Температура прав людини в
Роздатковий
моїй школі»
матеріал
Отже, ми з вами усвідомили відмінність прав від потреб,
з’ясували, що саме права дитини, які вийшли із загальних Анкета «Темпотреб, зафіксовані в Конвенції про права дитини. Зафіксу- пература прав
людини
вали, що, крім національних інституцій, існує ціла мережа
в школі»
світових організацій на чолі з ООН, що захищає права людини і дитини.
Але зараз, можливо, у вас виникло питання: а з чого почати мені роботу в школі, наскільки це потрібно моїм одноліткам?
Першим кроком я б запропонував/ла провести моніторингобстеження «Температура прав людини в моїй школі» (зверніть увагу на додатки 2–3).
Важливо не тільки виміряти загальну температуру, а визначити коло питань, де потрібна ваша допомога як члена
клубу правових ініціатив, разом з органами учнівського самоврядування в школі скласти і провести відповідні заходи:
тренінги, відеолекторії, дебати, круглі столи, рольові ігри
тощо та обов’язково по закінченні певного часу року, півроку знов провести моніторинг прав людини в школі. Якщо
температура знизилася, ви вже досягли результату!
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Все у ваших руках – щоб ваша школа ніколи не хворіла!
Результати анкетування можна визначити під час тренінгу,
обравши представників з учасників тренінгу у комісію з обробки анкетування, або повідомити учням при наступній
зустрічі.
9. Вправи «Безлюдний острів», «Карта знань» або «Сходи
20 хв.
цінностей і прав людини». Учнів об’єднують у 6 команд по
4–5 учнів. Трьом командам пропонується виконати вправу
«Безлюдний острів», а трьом – «Карта знань».
«Безлюдний острів»
Умова: ваш корабель потрапив у страшну бурю, всі вижили, Додаток 4,
потрапивши на безлюдний острів. Запишіть, яка форма прав- роздатковий
ління буде на вашому острові, які правила ви започаткуєте
матеріал
для нових мешканців, які права будуть гарантовані, чому?
«Карта знань» або вправа «Сходи цінностей і прав людини»
Умова: Права дитини – це незнайома країна для багатьох
мандрівників. Складіть карту-путівник по країні Прав дитини для іноземців, поясніть назви та позначки на карті.
По закінченні роботи: захист проектів та обговорення отриманих результатів, учасники можуть ставити одне одному
питання. Свої проекти учні фіксують на дошці.
10. Вікторина
«Кращі знавці країни “Права дитини”»
Проводиться у формі бліц-опитування, виграє команда, яка
більше за всіх набирає балів за точність відповідей та швидкість.

1. Скільки статей у повному тексті Конвенції про права дитини? – 54 статті.
2. У якому році Україна поставила свій підпис під цим документом? – 1991 рік.
3. На скільки мови аутентично (відповідно до оригіналу англійською) перекладено цей документ і ці оригінали зберігаються у Генерального секретаря ООН? – Шість мов: англійська, арабська, французька, іспанська, китайська, російська.
4. Чим поняття «дитина» відрізняється від поняття «людина»? – Дитина – це людська істота віком до 18 років.
5. Чи є порушенням прав дитини запровадження в операційній системі «Віста» батьківського контролю за часом роботи на комп’ютері, в Інтернеті? Чому? – Ні, це не

Додаток 5,
роздатковий
матеріал.
10 хв.

Роздати маркери, аркуші,
можна використовувати
скорочений
текст Конвенції. Групова
робота на
7 хв.
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порушення прав дитини. Права дитини можуть бути обмежені, якщо вони більшою мірою шкодять правам інших, загрожують безпеці дитини або її життю, здоров’ю.
6. Скільки країн підписали Конвенцію про права дитини? –
139.
7. З 1996 року за ініціативою Франції Генеральною асамблеєю ООН було прийняте рішення про щорічне святкування Дня прав дитини. Коли його святкують? – 20 листопада
(1 червня – Міжнародний день захисту дітей).
8. Про які права дитини йдеться: право і стаття документа.
Відеоролик: get video 13 – ст. 28 – право на освіту,
ст. 32 – захист від економічної експлуатації.
Відеоролик: get video 1 – ст. 2 – захист від дискримінації.
Відеоролик: get video 15 – ст. 28 – право на освіту.
Відеоролик: get video 16 – ст. 7 – право на громадянство,
право на ім’я.
11. Рефлексія
Треба повернутися до очікуваних результатів, озвучених
учасниками тренінгу на його початку, провести аналіз, чи
отримали учні відповіді на питання, певні навички, тощо. Чи
усвідомлюють вони, що є носіями певних прав, що важливо
не тільки пам’ятати та захищати власні права, а й не порушувати прав інших людей.

4 хв.

Додатки
Додаток 1

Роздатковий матеріал для учнів (картки «Права дитини», скорочений
зміст Конвенції про права дитини)
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Картки можуть бути будь-якими із зображенням відповідних речей та
надписом або просто окремі картки зі словами/фразами, кожна у декількох екземплярах:
– Власна кімната.
– Телевізор.
– Освіта.
– Охорона здоров’я.
– Натуральна їжа.
– Можливість висловлювати свої думки, яким буде приділена увага.
– Дім.
– Модний одяг.
– Чисте довкілля.
– Велосипед.
– Твій плеєр.
– Захист від дискримінації.
– Відпочинок.
– Чисте повітря.
– Персональний комп’ютер.
– Свобода віросповідання.
– Чиста вода.
– Солодощі.
– Кишенькові гроші.
– Ігрові центри і центри реабілітації.

Додаток 2

Методика проведення анкетування «Температура прав дитини в класі»
«Температура прав людини» у твоїй школі
Мета занять – вивчити вашу школу під мікроскопом «прав людини».

Учасники аналізують клімат прав людини у своїй школі, застосовуючи
критерії ЄКПЛ (Європейська конвенція прав людини). Подальша дискусія
веде до виявлення проблем, які викликають особливе занепокоєння, і розробку плану дій щодо їхнього вирішення. Ці заняття відзначаються підвищеною складністю, можливо, будуть потрібні підтримка і співробітництво
інших викладачів школи.
1. Запропонуйте учасникам провести аналіз клімату прав людини у
своїй школі – виміряти «температуру», заповнивши наведену нижче анкету. Можливо, учням буде важко відповідати на питання перед всім класом.
Спробуйте зібрати і заново роздати анкети, щоб гарантувати анонімність
опитування.
2. Перед обговоренням у класі на дошці або на великому аркуші паперу
запишіть 4-бальну шкалу оцінки. Потім запропонуйте учасникам відповісти на кожне питання.
3. На основі нижчеперерахованих питань оцініть результати обстеження
і складіть план дій.
a. У яких сферах ваша школа дотримується або заохочує принципи прав
людини?
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b. У яких сферах відзначаються проблеми з дотриманням прав людини?
Які з них вас особливо турбують?
c. Чи сприяєте ви або інші учні формуванню або збереженню існуючого
клімату? (Наприклад, певними діями або бездіяльністю ігноруєте порушення або не сигналізуєте про інциденти, які мали місце).
d. Наскільки типовими для всієї школи є отримані відповіді? Чи будуть
відрізнятися результати опитування, якщо на анкету відповість інша група
учнів?
e. Що необхідно зробити для того, щоб поліпшити клімат прав людини у
вашій школі? Якими справами ви і ваш клас можете допомогти тому, щоб
створити більш гуманну і справедливу атмосферу, яка сприятиме розвитку
правозахисних цінностей і поведінки?
4. Розберіть питання № 12 анкети, підкресливши значення відповідального ставлення й активної позиції. Потім обговоріть питання про те, що міг
би зробити весь клас, щоб поліпшити становище в галузі прав людини.
Складіть короткий план можливих дій. Проведіть детальне обговорення
плану, перш ніж приступати до його здійснення.
ВИМІР «ТЕМПЕРАТУРИ ПРАВ ЛЮДИНИ» У ВАШІЙ ШКОЛІ
Вступ
Наведені нижче питання складені на основі Європейської конвенції про
захист прав людини і протоколів до неї. (У кожному питанні анкети в дужках відзначені відповідні статті). Окремі питання пов’язані більшою мірою з
ЄКПЛ, ніж інші.
Всі питання анкети пов’язані з основним правом людини на освіту, закріпленим у статті 26 Загальної декларації прав людини. Стаття 26 проголошує: «Кожна людина має право на освіту... Освіта повинна бути спрямована
на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини та
основних свобод».
Очевидно, що виникне необхідність поставити додаткові питання, які в
ході обговорення дозволять провести більш повний аналіз.
Інструкція: прочитайте кожне висловлювання і вкажіть, наскільки точно
воно може бути застосоване до колективу вашої школи, проставивши відповідний бал. (Маються на увазі всі члени колективу вашої школи: учні, викладачі, адміністрація, інший персонал). Наприкінці підсумуйте всі бали,
для того щоб дати підсумкову оцінку вашій школі.
Шкала оцінки
1 – немає/ніколи, 2 – рідко, 3 – часто, 4 – так/завжди
1. У моїй школі учням забезпечена безпека й особиста недоторканність.
(Ст. 2 і 3).
2. Стосовно членів шкільного колективу немає дискримінації через обраний ними спосіб життя, як, наприклад, манера одягатися, знайомство з
певними людьми або позашкільна діяльність. (Ст. 14; Протокол № 12).
3. У моїй школі існують рівний доступ, однакові ресурси і заходи для
всіх. (Ст. 14; Протокол № 12).
4. Члени колективу моєї школи виступатимуть проти дискримінаційних
або принизливих дій, матеріалів або висловлювань у школі. (Ст. 2, 9, ст. 14;
Протокол № 12).
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5. Коли виникають конфлікти, ми намагаємося вирішувати їх спільно
мирними методами. (Ст. 2, 3).
6. У дисциплінарних питаннях (включаючи випадки відсторонення від
занять і виключення зі школи) кожному учневі/учениці гарантується справедливе і неупереджене ставлення при встановленні його/її провини та
вина покарання. (Ст. 6).
7. Кожен/Кожна учень/учениця, якщо його/її обвинувачено у вчиненні
будь-якого порушення правил, вважається невинним/невинною доти, поки
її винність не буде встановлена. (Ст. 6).
8. Ніхто не зазіхає на моє персональне місце або майно. (Ст. 8, ст. 1; Протокол № 1).
9. Колектив моєї школи охоче приймає учнів, викладачів, керівників та
персонал різних національностей і культур. (Ст. 1, 9, 10, 14; Протокол № 12).
10. Учні в моїй школі мають можливість (індивідуально або через свої
організації) брати участь у демократичних процесах прийняття рішень з
розробки політики та правил своєї школи. (Ст. 11, ст. 3; Протокол № 1).
11. Членам колективу моєї школи надається достатній час для відпочинку протягом навчального дня і встановлений розумний час роботи в нормальних умовах. (Ст. 4).
12. У своїй школі я відповідально ставлюся до того, щоб поведінка інших
виключала дискримінацію і сприяла безпеці і добробуту колективу школи.
(Ст. 1 і 29).
МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВА ТЕМПЕРАТУРА = 48 ГРАДУСІВ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТЕМПЕРАТУРА У ВАШІЙ ШКОЛІ ________________
Зразок анкети для дітей під час тренінгу
Методика «Права дитини у твоєму класі»

Додаток 3

І. Анкетування (проводити до проведення тренінгів із прав дитини)
Анкета
«Температура прав дитини у твоєму класі»
1. У класі мені гарантовані безпека та особиста недоторканність.
2. Я не зазнаю дискримінації за обраний мною спосіб життя (манеру
одягатися, знайомство з певними людьми, позашкільну діяльність тощо).
3. У класі існує рівний доступ до участі у класних заходах (вечорах, конкурсах, годинах спілкування).
4. Члени мого колективу негативно оцінять дискримінаційні дії, висловлювання тощо.
5. Конфлікти в класі вирішуються мирними способами.
6. Дисциплінарні питання вирішують справедливо та об’єктивно.
7. Кожен учень, який обвинувачується у порушенні правил, вважається
невинуватим до встановлення його вини.
8. Ніхто не посягає на моє особисте місце чи майно.
9. Ніхто не зазнає утисків та переслідувань у класі через його (її) належність до іншої нації, раси, релігії, культури.
10. Учні мають право на самоврядування.
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11. Режим роботи школи задовольняє всі мої потреби у відпочинку протягом навчального дня.
12. У класі я відповідально ставлюся до того, щоб не порушувати права,
свободи інших учнів, дбаю про її безпеку та добробут.
Варіанти відповідей:
1б. – ні/ніколи
2б. – рідко
3б. – часто
4б. – так/завжди
II. Аналіз анкетування. Нормальна температура «прав дитини» – 42 градуси. Підвищення температури коментується тренером, звертається увага
на те, які права дитини найчастіше порушуються.
III. Корекція отриманих результатів анкетування може бути проведена
словесно (дії учнів, звернення до адміністрації, ефективність роботи органів самоврядування, корекція толерантних відносин між учнями тощо),
практично (написання звернень, рекомендацій, порад), інтерактивно.
IV. Інтерактивна корекція: гра «Подолаємо жорстокість»
Тренер малює будинок – ось школа, клас, де ви навчаєтеся. Біля будинку тренер малює камінці – це перешкоди, що заважають вільно зайти до
будинку (Які це перешкоди, виходячи з результатів анкетування? Що необхідно подолати, щоб покращити температуру «Прав дитини» у класі?). На
будинку тренер малює віконця – це символ того, чого ми очікуємо від школи, класу (потреба у реалізації прав дитини на честь, гідність, свободу думки, слова, на захист від будь-яких проявів дискримінації).
Ця інтерактивна гра дозволяє наочно візуалізувати наявні у класі проблеми щодо порушення прав дитини, самостійно визначити учням шляхи подолання наявних проблем, зробити висновки щодо потреби кожної дитини у захисті її прав та обов’язку кожного поважати права, честь та гідність
інших.

Додаток 4

Подорож країною «Права людини»
Мета цього універсального заняття – познайомити учнів з поняттям про
те, що права людини часто викликані необхідністю.
Об’єднайте клас на групи по п’ять-шість учнів і прочитайте їм такий сценарій:
«Уявіть, що вам вдалося відкрити нову країну, в якій ніхто раніше не жив
і в якій немає ні законів, ні правил. Ваша група – жителі цієї нової країни.
Ваше соціальне становище в цій країні невідоме».
Індивідуально кожен учень складає перелік прав, які, на його думку, повинні бути гарантовані для всіх у цій країні.
Запропонуйте учням показати одне одному та обговорити одне з одним
свої переліки, а потім у групі спільно скласти перелік з десяти найважливіших прав. Після цього їм слід придумати назву країни і записати її на великому аркуші паперу разом зі своїм переліком.
Кожна група виступає зі своїм переліком перед усім класом. При цьому
записуйте кожне право у зведеному переліку всього класу, відзначаючи
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хрестом повторювані права. Після того як виступлять всі групи, запропонуйте учням відзначити ті права, які повторюються або суперечать одне одному.
Питання для обговорення:
– Чи можна спростити перелік?
– Чи можна згрупувати схожі права?
– Наскільки близький до життя цей перелік прав?
– Чи змінилися ваші уявлення про те, які права найважливіші?
– Чи є ще які-небудь права, які ви хотіли б додатково включити до переліку?
– Чи є права людини загальними?
– Що нового ви дізналися на цьому занятті?
Два можливі варіанти продовження:
Права невіддільні від обов’язків. Запропонуйте учням у своїх групах
скласти перелік обов’язків, які будуть відповідати складеним ними переліками прав. Наприклад, право на життя покладає на нас обов’язок поважати життя інших людей.
Запропонуйте учням у своїх групах провести зіставлення загального переліку прав, складеного в класі, з адаптованим текстом ЄКПЛ.
Сходи цінностей і прав людини

Додаток 5

Заняття присвячене опрацюванню змісту ЄКПЛ, поняттю неподільності прав людини та різних уявлень про їхню важливість.
Необхідні матеріали: екземпляри адаптованого тексту ЄКПЛ, ножиці,
скріпки або клейка стрічка, великі аркуші паперу, канцелярський клей, художнє приладдя.
Як тільки учні ознайомляться з правами, проголошеними у Конвенції і її
протоколах, цікаво запропонувати їм «скористатися» людськими правами і
перш за все пояснити своє розуміння їхнього значення.
1. Учні індивідуально вибирають по шість прав людини з ЄКПЛ та її протоколів, які, на їхню думку, є найголовнішими.
2. Вони вирізають з тексту шість обраних прав. Решту прав слід помістити в конверт для використання пізніше.
3. Потім учні мають зробити ранжування – скласти обрані шість прав у
певному порядку – як сходи від найнижчої до найвищої сходинки відповідно до їхніх сучасних уявлень про значення (важливість) цих прав.
4. За допомогою скріпок на великому аркуші паперу вони оформляють
права у вигляді сходів.
5. Учні розбиваються на групи по дві або чотири людини і демонструють
одне одному отримані сходи, пояснюючи причини, за якими вони їх склали
саме в такому порядку.
6. Потім учасники повертаються до індивідуальної роботи над своїми
сходами. Після групових обговорень вони можуть змінити порядок побудови своїх сходів, використовувати нові права, які беруть з конверта, або залишити все без змін.
7. Потім кожен приклеює свої сходи на аркуш паперу і проставляє дату.
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8. Учням всього класу можна запропонувати зробити настінний плакат
або в іншій формі проілюструвати уявлення про права людини всього класу. Конверти з невикористаними правами слід зберегти.
У предмет заняття можна також включити Європейську соціальну хартію.
Було б цікаво повторити таке заняття пізніше і порівняти стару й нову
«драбину», зазначивши той ступінь, у який обставини змушують нас віддавати перевагу одним правам у порівнянні з іншими, і показати, що вони всі
мають рівне значення.
Джерела та література:
1. D. Shiman & K. Ridelius-Palmer, Economic and Social Justice: a Human
Rights Perspective (Д. Шиман и К. Руделиус-Палмер, «Экономическая и социальная справедливость с точки зрения прав человека»), Міннеаполіський інформаційний центр із прав людини, Університет штату Міннесота,
1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hrusa.org/tempera
2. First steps: A Manual for starting Human Rights Education. – London,
1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://amnesty.org.ru/
node/370/
Стельмах С. М., м. Херсон
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Твоя ціна на ринку праці
(До теми № 5, 7, 11, 14)
Мета та завдання:
– навчити орієнтуватися в умовах сучасного ринку праці, визначати свою
«ціну» на цьому ринку;
– створити умови для розуміння учнями, що саме освіта і вдосконалення своїх професійних якостей роблять конкурентоспроможним на ринку
праці;
– розвивати уміння презентувати себе на співбесіді, доказувати свою
точку зору, грамотно аргументуючи докази;
– розвивати комунікативну, соціальну та громадянську компетентності;
– виховувати сучасного громадянина, готового навчатися і розвиватися,
здатного орієнтуватися у вимогах ринку праці.
Вік учнів: 8–11 кл.
Обладнання: фотографії, картки із завданням, рольові картки, таблички
з надписами «салон краси», «будівельна фірма», «магазин побутової техніки», «центр зайнятості», кольорові наліпки у формі смайликів або зірочок.
Очікувані результати: після заняття учні зможуть:
– впевнено вести себе на співбесіді;
– оцінювати конкурентоспроможність на ринку праці своїх «героїв»;
– співпрацювати в групі;
– давати рекомендації щодо працевлаштування.
Хід уроку
Організаційний момент. Постановка завдань.
Вступне слово вчителя.
Вступ (5–7 хв.). Мотивація.
Робота з фотографією.
Об’єднайтеся в групи-трійки. Розгляньте малюнки (додаток 1). Один з
них – відоме фото 1930-х років «Обід на вершині хмарочоса», інший – це
сучасний варіант того фото. Можна назвати їх МИНУЛЕ і СУЧАСНІСТЬ.
Обговоріть і дайте відповіді на питання:
1. Як виглядають люди на фото? Чи можна визначити їхню професію? За
якими ознаками? Що у них в руках?
2. Чим відрізняються люди на фото? Як ви думаєте, хто з них має кращу
освіту і кваліфікацію?
3. Як ви думаєте, зараз для робітників робітничих спеціальностей, наприклад будівельників, зварювальників чи продавців, необхідні знання сучасних технологій і гарна освіта?
Так, ми бачимо, що з часом змінилися вимоги до освіти і кваліфікації
працівників. Вони змінюються постійно, як і перелік найбільш затребуваних професій у суспільстві.
«Мозковий штурм».
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Давайте визначимо, якими якостями, знаннями і навичками повинні володіти сучасні робітники, щоб знайти кращу роботу. Варіанти відповідей:
освіта, знання мов, технічна спеціальність, досвід тощо.
У майбутньому ви самі собі будете обирати професію і вид діяльності.
Можете стати лікарем чи агрономом, програмістом чи кухарем, але який
спосіб заробляти на життя ви б не обрали, ви захочете зростати професійно
й отримати якнайкраще робоче місце.
Як знайти робоче місце, як влаштуватися? Що може стати на перешкоді?
Чи потрібна ваша професія на ринку праці у вашому місті?
От сьогодні спробуємо свої вміння орієнтуватися на ринку праці і вміти
презентувати себе й свої таланти для найкращого працевлаштування.
Основна частина.
Рольова гра: «Співбесіда та прийом на роботу» (30–40 хв.)
Для прийому на роботу вам необхідно зустрітися з майбутнім роботодавцем. Від цієї зустрічі залежить багато, як ви себе презентуєте, так і буде
складатися ваша трудова діяльність. Для цього вам пропонується гра. Хтось
буде надавати робоче місце, хтось буде шукати роботу. Роботодавців запрошуємо пройти до столів з надписами підприємств. Завдання роботодавців якомога більше дізнатися про кандидатів на робоче місце, обрати
того, хто краще підходить для нього, озвучити посаду і заробітну плату.
Ті, хто влаштовується, повинні презентувати себе в найкращому світлі і
на якомога кращих умовах влаштуватися на роботу. Ви отримаєте рольові
картки (додаток 2), де є деякі дані й умови, дещо ви можете додати самі,
але те, що не конфліктує із зазначеною інформацією.
Скільки працівників роботодавець може найняти, написано на його
картці. На співбесіду можна приходити по 2–3 особи одночасно. Пам’ятайте,
робочих місць менше, ніж вас, існує певна конкуренція. Ті, хто не працевлаштується, переходять до групи «Центр зайнятості».
У результаті вправи створюється 5 груп. 4 групи працівників з роботодавцями та одна – «Центр зайнятості».
Питання до обговорення в групах:
– Роботодавці, озвучте, кого ви взяли на роботу, на яких умовах і з якою
заробітною платою.
– Чому ви обрали саме цих працівників? Що саме визначило ваш вибір,
професійні чи особисті якості? Чому не обрали інших?
– Хто з роботодавців не зміг найняти повний штат робітників? Чому?
– Робітники, кому з вас було легше влаштуватися на роботу? Чому?
– У кого з вас була можливість обирати місце роботи? Чому ви обрали
саме це місце, а не інше?
– Ті, хто в «Центрі зайнятості», як ви думаєте, чому вам не вдалося влаштуватися на роботу? Чого вам не вистачило?
– Що б ви могли змінити чи порадити людині в такій ситуації? (Це питання можна адресувати усім учням)
Підведення підсумків. Рефлексія.
Ми в нашій грі побачили і пережили ті проблеми, з якими стикаються
більшість дорослих, котрі намагаються знайти роботу, влаштуватися на
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більш престижне і прибуткове місце. Вони вчаться презентувати себе, отримують другу освіту, працюють над особистим і професійним зростанням.
Я пропоную вам об’єднатися у 2 (4) групи і зробити головне завдання
нашого заняття. Скласти рекомендації.
1 група складає рекомендацію, що треба робити, щоб отримати гарну
роботу.
2 група складає рекомендацію, як необхідно себе вести на зустрічі з роботодавцем. Залежно від кількості учнів можна створити декілька пар
груп.
Запишіть їх на плакатах. Презентуйте ваші рекомендації.
Примітка. Особисто я залишила ці плакати і маю намір подарувати їх
тим же самим учням на їхньому випускному вечорі.
Обговорення по колу.
Давайте пригадаємо з якими знаннями і відчуттями ми прийшли на заняття, і визначимося, наскільки корисним воно було для нас. Поділіться своїми відчуттями, що для вас було корисне і найважливіше на цьому занятті?
Дякую всім.

Додаток 1

Додаток 2

Картки для гри
Господар салону краси, який збирається розширювати свій бізнес (3 особи)
Господар фірми, яка займається будівництвом і ремонтом, набирає нову
бригаду працівників (4 особи)
Директор магазину електроніки та побутової техніки, який тільки відкривається (4 особи)
Господар швейного ательє сучасного одягу (3 особи)
Працівники
Освіта – 11 класів. Тільки що демобілізувався зі збройних сил України в
званні сержанта. Відмінник зі стрільби. Кандидат у майстри спорту з
греко-римської боротьби.
Освіта – 11 класів. Вступила заочно на економічний факультет. Є документ
про закінчення комп’ютерної академії «Крок». Знаю досконало англійську
мову. Дуже потрібна робота!
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Освіта – ПТЛ. Спеціальність – зварювальник. Досвід роботи – півроку.
IV розряд. Фізично міцний. Шкідливих звичок не маю.
Освіта – ПТЛ. Спеціальність – зварювальник. Досвід роботи – 15 років, з
них 3 на вахті. VI розряд. Стараюсь не вживати спиртне, але часом втрачаю контроль.
Освіта – ПТУ. Спеціальність – перукар. Досвід роботи – 12 років. Останні
4 роки працювала вдома.
Освіта – коледж і закордонні престижні курси. Спеціальність – перукарстиліст, креативний дизайн. Досвід роботи – до курсів 1 рік, після того ще
ніде не працювала.
Освіта – ПТЛ. Спеціальність – продавець непродовольчих товарів. Досвід
роботи – продавцем на ринку 4 роки.
Освіта – коледж, червоний диплом, спеціальність – маркетинг. Навчаюсь
заочно на бухгалтера в інституті. Досвіду роботи немає. Маю навички користувача ПК. Інвалід дитинства II групи (пересуваюся з тростиною).
Освіта середня технічна. Електрик. Досвід роботи – 11 років на підприємстві. Маю подяки за гарну роботу. Потрапив під скорочення у зв’язку з ліквідацією підприємства.
Освіта – ПТУ. Маляр-штукатур. Досвід роботи – 5 років. Розрядів високих
немає.
Професійної освіти не маю, але все життя займаюсь ремонтом. Всі вихваляють мою роботу, маю свої розробки щодо дизайну приміщень.
Освіта – ПТЛ. Спеціальність – шофер, автомеханік. Категорії В, С. Досвід
роботи – 3 роки на продуктовій базі. Товари розвозив. Звільнився за власним бажанням, але якщо чесно, то посварився с начальником
Освіта – медучилище. Фельдшер. Досвід роботи – 15 років у сільській амбулаторії. Переїхала в місто 4 роки тому. Закінчила курси масажистів. Досвід роботи масажистом – 2 роки, неофіційно.
Освіта – медінститут, масажист і фізіотерапевт. Досвіду роботи не маю.
Освіта – 11 класів. ЗНО не пройшов(ла), буду пробувати на наступний рік.
Хочу знайти роботу.
Освіта – бухгалтер, але ніколи не працювала за спеціальністю. Сиділа
дома з дітьми. Зараз 45 років і хочу знайти хоч якусь роботу.
Освіта – незакінчена вища (кинув навчання на 3 курсі) поки не визначився
чи вчитимусь далі, хочу знайти заробіток, потім буду думати.
Закінчив(ла) художнє училище. Працював(ла) в театрі 2 роки, оформлював(ла) афіші і плакати. Потрапив(ла) під скорочення.
Закінчила «школу світського етикету» і курси з психології. Іншої освіти не
маю. Маю багатих батьків і можу не думати про гроші, але хочу довести,
що чогось варта.
Чупіка С. М., м. Маріуполь, Донецька область
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