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Цикл тренінгів «Вчимося жити разом» реалізує 
компетентністний підхід і спрямований на розвиток соціально-
психологічних навичок:

99 самоповаги;

99 ефективної комунікації;

99 кооперації;

99 самоконтролю;

99 керування стресами;

99 емпатії;

99 асертивності (неагресивної упевненості);

99 розв’язання проблем;

99 запобігання конфліктам і їх розв’язання;

99 пошук консенсусу і примирення.

Курс з розвитку соціальних навичок рекомендується 
впроваджувати у кожному навчальному закладі, але особливо 
актуальним він є для шкіл, де навчається велика кількість дітей, 
переміщених із тимчасово окупованих територій України. 

Тренінги для 5–9-х класів можуть бути реалізовані на 
уроках з основ здоров’я, а для 10-го класу — на виховних 
годинах. 

ПЕРЕДМОВА
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Працюй самостійно

Працюй в парі або в групі

Розіграй сценку

Виконай проект, творче завдання

Виконай вдома

Прочитай

Запиши, намалюй

Познач

З'єднай стрілочками

ЯК	ПРАЦЮВАТИ	З	ПОСІБНИКОМ

Практикум для учнів містить роздаткові матеріали для тренінгів 
за курсом «Вчимося жити разом». Готуючись до уроку, вчитель може 
роздруковувати матеріали для всіх учнів або запропонувати їм зробити це 
самостійно чи користуватися електронною версією практикума. 

Роздаткові матеріали до кожного тренінга розроблено за єдиною 
структурою: 

• Перша сторінка містить інформацію для актуалізації нової теми.
• Наступні сторінки містять коротку інформацію за темою і завдання 

для самостійного виконання, роботи в парах, групах, у класі чи 
вдома. 

• На останній сторінці учні знайдуть висновки та інструмент для 
оцінювання своїх вражень від тренінгу.

• В тексті використано наступні умовні позначення.
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, що таке тренінг, які правила існують на 
тренінгу; 

• обговорите з друзями, які права і обов’язки мають 
усі люди стосовно один одного.

ВСТУПНИЙ	ТРЕНІНГ.	ВЧИМОСЯ	ЖИТИ	РАЗОМ
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Тренінг — це форма групової роботи,  
яка забезпечує активну участь і творчу 
взаємодію учасників між собою і з учите-
лем.

Тренінги відрізняються від звичайних 
уроків. Передусім тим, що учні сидять не 
за партами, а в колі. Так вони не лише чу-
ють, а й бачать та краще розуміють одне 
одного і вчителя.

На тренінгах ніколи нудьгувати. Робо-
та в групах, рольові ігри, мозкові штурми, 
обговорення ситуацій, виконання проек-
тів роблять такі заняття цікавими, захо-
плюючими.

На тренінгу панує доброзичлива ат-
мосфера. Але водночас і демократична 

дисципліна, коли всі дотримуються пев-
них домовленостей.

Для покращення спільної роботи будь-
який тренінг має свої правила. Відомо, що 
люди найохочіше виконують ті правила, 
про які вони домовилися між собою. Тому 
на тренінгу завжди спочатку обговорюють 
і записують ці правила. Вам знадобляться 
фломастер і великий аркуш паперу. За-
пишіть на ньому свої пропозиції. Потім 
скріпіть їх підписами на знак того, що ви 
погоджуєтеся з ними і зобов’язуєтесь їх 
виконувати.

Нижче наведено приблизний перелік 
основних правил. А на с. 3 запиши ті пра-
вила, про які ви домовилися в класі.

Правила	групи

Приходити вчасно.

Сидіти в колі.

Говорити по черзі.

Бути доброзичливим.

Бути активним.

Не критикувати.

Що	таке	тренінг
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1.           

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.         

11.         

12.         

Правила	моєї	групи

Запиши правила, які ви прийняли разом з однокласниками.

Завдання 1
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У демократичних країнах 
найважливішими є закони, які захищають 
права людини, зокрема права дитини. 

У 1989 році Організація Об’єднаних 
Націй (ООН) прийняла Конвенцію про 
права дитини. Цей документ містить 
54 статті, в яких детально розписано 
всі твої права. Текст Конвенції зайняв 
би 40 сторінок цього підручника. Вона 
сповістила світові, що кожна дитина, 
хоч би в якій країні вона народилася, 
якої національності була, має право на 
піклування і захист, навчання і розвиток 
своїх здібностей, тобто на щасливе 
дитинство. 

Україна приєдналася до цієї Конвенції, 

і тому кожна дитина у нашій державі 
має право на навчання і отримання 
безкоштовної медичної допомоги.

 Але й сьогодні не всім дітям живеться 
легко. Багато з них недоїдають,  зазнають 
насильства, важко працюють, жебракують, 
їх принижують. У світі 30 млн. дітей не 
мають змоги навчатися. Кожен рік від 
хвороб помирає 5 млн. дітей. 

Знай, що такі дії, хоч би хто їх чинив — 
батьки, родичі, опікуни, вчителі, знайомі 
чи незнайомі люди, — незаконні. Дитина 
не винна в тому, що з нею поводяться 
жорстоко. Вона не повинна цього терпіти 
і має право шукати захисту в батьків, у 
школі, в поліції.

Кож на ди ти на має пра во:   

• на лю бов, піклу вання, повноцінне 
хар чу ван ня й лікування у пер шу чер-
гу;

• на освіту, відпо чи нок, дозвілля, 
за нят   тя спортом чи ми с тецтвом;

• на спілкування і вільне вис лов лю-
ван ня сво їх ду мок.

Жод на ди ти на 
не по вин на бу ти:

• жерт вою війни та на сильст ва;

• зне ва же на і скрив дже на;

• при му со во за лу че на до тя ж      кої чи 
ганебної праці.

Захист	прав	людини		
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З’єднайте стрілочками малюнок і право, яке на ньому зображено. Уявіть, 
що вам доручили доповнити перелік прав дитини. Допишіть і схематично 
домалюйте це право.

Право на медичну 
допомогу

Право висловлювати  
свою думку

Право на любов і 
піклування

Право на освіту

Право на відпочинок і 
дозвілля

Завдання 2
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Висновки

• Тренінг — це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу 
взаємодію учасників між собою і з учителем. 

• Правила допомагають підтримувати демократичну дисципліну на тренінгах. 

• Усі люди мають рівні права і зобов’язані ставитися один до одного з повагою.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)



5 клас
Тренінг 1. Ти — особливий

Тренінг 2.  Ми — особливі

Тренінг 3. Про почуття і співчуття

Тренінг 4. Що сприяє порозумінню 
                            між людьми

Тренінг 5. Упевнена поведінка

Тренінг 6. Спілкування з дорослими

Тренінг 7. Спілкування з однолітками	
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5	КЛАС

15

На цьому уроці ти:

• навчишся цінувати себе;
• розкриєш свої позитивні риси;
• усвідомиш необхідність сприймати вад як щось 

належне.

ТРЕНІНГ	1.	ТИ	–	ОСОБЛИВИЙ



16 16

Чи знаєш ти, хто твій найкращий і най-
ближчий друг? Це — ти сам. Саме так, не 
дивуйся. Тобі неодмінно треба налагоди-
ти добрі стосунки з самим собою хоча б 
тому, що це впливає і на твої стосунки з 
іншими людьми.

 Замислись над християнською запо-
віддю: «Полюби ближнього свого, як са-
мого себе». У ній закладено найглибшу 
мудрість. Адже якщо не любиш себе, годі 
й мріяти полюбити інших. 

Твоє ставлення до самого себе назива-
ють самооцінкою. Нерідко вона залежить 
від того, як до тебе ставляться інші люди, 
зокрема дорослі. Якщо тебе хвалять, то й ти 
вважаєш себе хорошим. А коли сварять, то 
й ти про себе не найкращої думки. Та вже 
давно помічено: як людина думає про себе, 
так вона і поводиться. Тому завжди стався 
до себе як до обдарованої, доброї і порядної 
людини. Вважай себе гідним любові, поваги 
й усього найкращого у житті.

Твій	найкращий	друг

Чи знаєш ти, що...

Од но го ра зу до тре ть о го кла су прий ш ла но ва вчи тель ка. А коли на-
вчаль ний рік закінчився, її вик ли кав до се бе ди рек тор і привітав із над-
зви чай ни ми досягнення ми її учнів у навчанні.

«У цьо му не має нічо го див но го, ад же в моєму класі вчать ся тільки 
об да ро вані діти», — відповіла вчи тель ка. 

«Чо му ви так вва жаєте?» — зди ву вав ся ди рек тор. 
З’ясу ва ло ся, що, побачивши в осо бових спра вах учнів ци ф ри від 120 

до 150, вчителька по мил ко во прий ня ла їх за рівень інте лек ту. Та хоч 
ци ф ри ви я ви ли ся тільки но ме ра ми ша фок у роз дя гальні, успіхи її учнів 
бу ли цілком ре альні. Це підтвер ди ли не за лежні те с ти. 

З цьо го зро би ли вис но вок, що став лен ня до дітей як до та ла но ви тих 
до по ма гає їм у на вчанні. 
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Складно любити того, кого ти погано знаєш. Виконуючи наступні  
завдання, ти більше дізнаєшся про себе.

 •  Впиши своє ім’я великими літерами у стовпчик. Навпроти кожної  
літери напиши те, що характеризує тебе з кращого боку.

Завдання 1
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Завдання 2

Заповни автобіографію і вклей у неї своє фото.

Автобіографія

Місце для фото

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата і місце народження

Домашня адреса

Школа і клас

Мої друзі

Мій улюблений предмет

Мій улюблений фільм

Моя улюблена книжка
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 • Поміркуй, яким ти є у різних сферах свого життя. 
 • Зліва напиши, яким себе вважаєш (лагідним, ввічливим, доброзичли-

вим, трохи ледачим, не завжди терплячим...), а справа — яким би ти 
хотів стати.

Який я є

З друзями

Яким я хочу бути

Удома

У школі

Узагалі

Завдання 3
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Кожна людина має певні переваги і недоліки. 
 • Запиши свої у верхній частині аркуша. А внизу сторінки зазнач чоти-

ри риси, які ти хотів би змінити у собі.

                 

Мої переваги

Що я хотів би 
змінити у собі повністю частково

Мої недоліки

Завдання 4
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Започаткуй проект самовдосконалення. Обери одне з того, що ти хотів 
би змінити у собі. Постав це собі за мету і напиши план своїх дій.

Моя мета:

___________________________________________

___________________________________________

Дата                     Етап                          Результат
    +								–

Проект	самовдосконалення

Завдання 5
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Висновки

 • Кожна людина є особливою, має свої неповторні риси.

 • Наше ставлення до самих себе називають самооцінкою. Завжди стався до 
себе як до обдарованої, доброї і порядної людини.

 • Ідеальних людей не буває. Але вади, які можна змінити, спонукають людей 
до самовдосконалення. 

 • Для цього треба визначити, що б ви хотіли змінити у собі, та започаткувати 
проект самовдосконалення.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)



23

5	КЛАС

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, що таке дискримінація, 
толерантність;

• навчишся знаходити компроміс, спільне у 
стосунках з людьми;

• переконаєшся у важливості бути командою.

ТРЕНІНГ	2.	МИ	–	ОСОБЛИВІ
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Люди  по всьому світу схожі між собою (за статтю, кольором волосся та 
ін.), але кожен  має свої особливості, що й відрізняє його від інших. Роз-
гляньте малюнок і дайте відповіді на запитання, що внизу сторінки.

 • Чим відрізняються люди, зображені на малюнку?

 • Що було б, якби у світі залишилися люди лише одного віку (наприклад, похилого 
або немовлята)?

 • Що було б, якби у світі залишились лише люди однієї статі?      

 • Які переваги і недоліки такого світу? 

 • Чого в ньому більше — переваг чи недоліків?

Завдання 1



25

Дискримінація — це порушення чи по-
збавлення людини прав за расовою, націо-
нальною, статевою, релігійною або іншою 
ознаками. Дискримінацію часто породжує 
упереджене ставлення, наприклад, коли 
вважають, що усі міські жителі ледачі, а 
всі селяни — недостатньо освічені.

Толерантність — це уміння сприйма-
ти людей такими, якими вони є, визнання 
за кожною людиною права бути іншою, 
здатність поважати погляди й уподобан-
ня, відмінні від твоїх. 

Наприклад, у вашому місті або селі 
живуть люди різних національностей: 
українці, білоруси, росіяни, болгари, гре-
ки, євреї, татари, вірмени. Вони мають різ-

ні традиції, відзначають різні свята, спо-
відують різну віру, ходять чи не ходять 
до церкви, мають різні політичні погляди 
і по-різному голосують на виборах. Але 
ніхто не почувається через це зверхнім 
або приниженим. Коли таке правило па-
нує в суспільстві, у ньому немає місця для 
ворожнечі й війн. 

Так і в твоєму щоденному житті. Ко-
жен може мати різні смаки й уподобання, 
інакше висловлюватися, вдягатися, вболі-
вати за іншу футбольну команду, вважати 
найкращою ту чи іншу естрадну зірку. Та 
це не перешкоджає вам бути друзями, лю-
бити і поважати одне одного.

Ознайомтеся з інформацією і  обговоріть відповіді на запитання внизу 
сторінки.

 • Розкажіть відомі вам приклади упередженого ставлення.

 • Пригадайте когось із своїх друзів, хто відрізняється від вас. Можливо, він любить 
собак, а ви надаєте перевагу котам?

 • Що станеться, коли наполягати, щоб ваші друзі були такими, як ви?

Завдання 2
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Толерантність — це пошук компромісу, того, що зближує, а не роз’єднує 
людей з різними поглядами.

 • Разом із сусідом по парті знайдіть п’ять відмінностей і п’ять спільних 
рис, про які можна було б поговорити, замість того, щоб сперечатися 
про відмінності.

Відмінне:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

Спільне:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

Завдання 3
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Висновки

 • Дискримінація — це порушення чи позбавлення людини прав за ра-
совою, національною, статевою, релігійною чи іншою ознаками.

 • В основі дискримінації — упереджене ставлення.

 • Толерантність — це визнання за кожною людиною права бути іншою. 

 • Щоб жити в мирі, слід шукати те, що зближує, а не роз’єднує людей.

 • Для досягнення спільної мети люди повинні діяти разом, як одна ко-
манда.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, які бувають почуття;

• навчишся правильно їх висловлювати;

• вчитемешся розрізняти «Я-повідомлення» і 
«Ти-повідомлення».

ТРЕНІНГ	3.	ПРО	ПОЧУТТЯ	І	СПІВЧУТТЯ

5	КЛАС
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Щодня у твоєму житті відбуваєть-
ся чимало подій, які не залишають тебе 
байдужим і викликають різні почуття 
(емоції). Небезпечні події зазвичай поро-
джують неприємні почуття — страх, гнів, 
образу, а хороші новини й події — задово-
лення, вдячність, цікавість. 

На перший погляд здається, що непри-
ємні почуття — це щось погане і їх тре-

ба долати. Та хіба не почуття страху час 
від часу попереджає нас про небезпеку, 
втримує від необачних кроків або змушує 
швидко діяти? Від того, що такі емоції не-
приємно переживати, вони не втрачають 
цінності. Емоції — це неначе пристрій, 
який повідомляє: «Все гаразд, тобі нічого 
не загрожує» або: «Обережно! Це небез-
печно!».

Для	чого	потрібні	почуття

Запиши назви декількох емоцій. 
 • Підкресли одним кольором приємні емоції, а іншим — неприємні. 
 • Поміркуй, що могло б статися, якби люди не відчували неприємних 

емоцій (страху, гніву, огиди)? 

Завдання 1
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Стриманість донедавна вважалася чи 
не головною ознакою вихованості. Не-
пристойно було на людях виявляти свій 
страх, гнів чи навіть радість. Тепер лікарі 
з’ясували, що холодні, стримані люди час-
тіше хворіють і мають більше психологіч-
них проблем. Тому вони радять відверто 
висловлювати свої почуття.

А як бути з вихованістю? Хіба це чем-
но — кричати на того, хто тебе розсердив? 
Невже це допоможе владнати суперечку? 
Звісно, ні. Тому змалку треба вчитися ви-
словлювати емоції так, щоб нікого не об-
ражати. 

Передусім слід навчитися висловлю-
вати їх, поки вони ще не набрали сили. 
Ти можеш запитати, чому? Уяви, що у 
твій черевик потрапив камінчик. Спершу 
ти його слабко відчуваєш і, не звертаючи 
уваги, йдеш далі. Потім він починає муля-
ти сильніше, а з часом біль посилюється, 
стає нестерпним. Ти скидаєш черевик і 
витрушуєш камінчик. Але, може, ти тер-
пів занадто довго й тому поранив ногу? 

Так і з почуттями. От, наприклад, 
Юрко. Друзі називають його Юрась-ка-
рась чи просто Карась. Він спочатку не 

дуже ображався, але тепер це йому допе-
кло. Може, й тебе хтось ненавмисно обра-
жає або ти комусь робиш боляче, навіть не 
здогадуючись про це? 

«Я-повідомлення»
Існує важлива різниця між вислов-

люванням «Я-повідомлень» і «Ти-
повідомлень». Починаючи речення зі 
слів «Ти», «Тебе», «Тобі», ви поводитеся 
агресивно, звинувачуючи іншу людину. 
Всі свої почуття краще висловлювати за 
допомогою  «Я-повідомлення».  Це  ре-
чення,  яке  містить  слова  «Я»,  «Мені»,  
«Мене»  і повідомляє про  твою  проблему  
і  твої  почуття. 

Наприклад, тебе дратує, коли хтось без 
дозволу бере твою лінійку. У такому ви-
падку скажи (найкраще у загальній роз-
мові, не акцентуючи на комусь особисто): 
«Мені не подобається, коли без дозволу 
беруть мої речі». 

Повідомлення про свої почуття в та-
кий спосіб викликає бажання допомогти. 
А якщо хтось знову так зробить, скажи 
йому або їй: «Іване (Катю), ти ж знаєш, 
що я цього не люблю».

Не тримай 
усе в собі. 

Не плач. Ви хо ва на 
дів чин  ка не по вин-
на по ка зу ва ти, що 
діється у неї в душі.

Як	висловити	почуття
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Розгляньте схему висловлювання «Я-повідомлення» і продовжіть ре-
чення за зразком:

Схема	висловлювання	«Я-повідомлення»:

Я відчуваю/Я засмучуюсь …/Коли…/Будь ласка…/І тоді ми…

Я засмучуюсь, коли ти не відповідаєш на мої дзвінки. 

Я відчуваю  _____________________________________________

Мені дуже неприємно, коли ми сперечаємось.

Будь ласка, _____________________________________________

І тоді ми зможемо краще розуміти один одного.

Наприклад, Юрко ображається, коли друзі називають його Карась. Він вирішив пові-
домити їм про свої почуття. Як йому це зробити, використовуючи «Я-повідомлення»? 
Запропонуй свій варіант і запиши його.

Завдання 2
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Співчуття – це вміння поставити себе на місце іншого, зрозуміти і відчути те, що й 
він. Це допоможе вам ладнати з різними людьми і знаходити друзів.

 • Прочитайте ситуації та опишіть почуття, які виникають у людей у на-
ведених нижче ситуаціях.

Ситуація	 Відповідь

1. Що відчувають батьки, коли 
їхня дитина затримується і 
вони не знають, де вона?

2. Що вони відчувають, коли їхня 
донька або син відмовляється 
допомогти?

3. Що відчуває вчитель, коли 
учні не слухають його 
пояснення?

4. Що відчуває прибиральниця, 
коли хтось заходить до школи 
у забруднених черевиках?

5. Що відчуває хлопчик або 
дівчинка першого дня у новій 
школі?

6. Що відчуває той, кого 
дражнять або не приймають у 
гру?

7. Що відчуває той, кому 
незаслужено поставили нижчу 
оцінку?

Завдання 3
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Висновки

 • Різні події не залишають нас байдужими і викликають певні почуття (емо-
ції) — приємні чи неприємні. 

 • Приємні почуття повідомляють, що нам нічого не загрожує, а неприємні — 
сигналізують про небезпеку чи порушення наших прав. 

 • Потрібно зважати на свої почуття і вчасно повідомляти про них, але так, щоб 
нікого не ображати. Для цього використовують «Я-повідомлення».

 • Також слід зважати на почуття інших людей. Тому треба розвивати здат-
ність до співчуття. 

 • Співчуття — це вміння поставити себе на місце іншого, зрозуміти і відчути 
те, що й він. 

 • Здатність до співчуття наповнює життя людини сенсом, підвищує самооцін-
ку і допомагає покращувати стосунки.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся значення поняття «невербальне спіл-
кування»;

• вчитемешся долати невпевненість і зайву 
сором’язливість;

• відпрацюєш навички, необхідні для 
доброзичливого спілкування.

5	КЛАС

ТЕМА	4.	ЩО	СПРИЯЄ	ПОРОЗУМІННЮ	
МІЖ	ЛЮДЬМИ
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Спілкування — це обмін думками, но-
винами, враженнями, тобто повідомлен-
нями.

Спілкуватися можна за допомогою 
слів, тобто вербальним способом — усне і 
письмове спілкування, і без слів — невер-
бально, з використанням міміки, жестів, 
інтонації тощо. 

Міміка — виразні рухи м’язів обличчя 
людини. 

Жести — виразні рухи частин тіла 
(рук, ніг, голови). 

Важливим засобом невербального 
спілкування також є особливості вимови: 
висота і тембр голосу, його гучність, інто-
нація, темп мовлення тощо.

Спілкування	без	слів

Ти вважаєш, що головне у спілкуванні 
— лише висловлене вголос? У такому разі 

ти помиляєшся. Має значення не лише те, 
що ми говоримо, а й те, як ми це робимо. 
Адже до 70%  інформації ми передаємо 
одне одному невербально.

У спілкуванні все важливе: інтонація 
і сила голосу, міміка і жести, положення 
тіла і навіть зовнішній  вигляд. Напри-
клад, головне у виборі одягу — це дореч-
ність.  Навряд чи адвокат, який прийде в 
шортах, справить добре враження на суд-
дю. Його просто виставлять із зали суду 
за неповагу. 

Це стосується не лише дорослих. Те, 
що вдягати до школи піжаму недоречно, 
знає кожен. Але модне яскраве вбрання 
тут також недоречне. Твій друг навряд чи 
зрадіє, якщо ти з’явишся на його день на-
родження у пом’ятій футболці і брудних 
черевиках. Літня сукня недоречна взим-
ку, а зимові чоботи — влітку.                                                                                                                              

Спілкування
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Відкритість і щирість спри я ють по ро-
зумінню. На ба га то лег ше збаг ну ти повідо-
млен ня лю ди ни, яка го во рить те, що 
ду має. У цьо му ви пад ку ти не відчуєш не-
зруч ності. Як що хтось щи ро ра діє зустрічі 
з то бою, це зро зуміло не ли ше з йо го слів, 
а й з радісної усмішки, обіймів, інто нації. 
А як що він чи во на тільки при ки дається, 
же с ти, міміка чи го ло с не одмінно це ви да-
дуть.

Од нак щирість та кож по вин на ма ти 
межі. Інак ше во на пе ре тво рюється на не-

так товність. Ви хо вані лю ди по во дять ся 
чем но навіть із ти ми, хто їм не до впо до би. 
Во ни не ска жуть пер шо му-ліпшо му: «У 
те бе не приємний го лос» або: «Я не хо чу з 
ва ми роз мов ля ти».

Що ра зу, перш ніж щось ска за ти чи зро-
би ти, во ни став лять се бе на місце іншо го. 
Ко ли ба чать, що їхня відвер та оцінка мо-
же ко гось при кро вра зи ти, то на ма га ють-
ся повідо ми ти її так тов но, стри ма но, а то 
й вза галі утриматися від висловлювання 
своєї думки.

Розгляньте малюнки і поміркуйте, на якому з них зображено щирість, а 
на якому — нетактовність.

Щирість	і	так	товність

— Як ти виріс за літо!
— Куди поділося 
твоє волосся?а б

Завдання 1
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При яз на, відкри та ма не ра спілку ван ня є над зви чайно привабли вою. З до б ро зич ли-
ви ми людь ми за люб ки спілкуються і вста нов лю ють дружні сто сун ки. То му лю ди ви ро-
били пра вила ввічли вості — ети ке ту, які спри я ють по ро зумінню. 

Розгляньте малюнок і запишіть по три сло ва чи фра зи, які мож на ви ко-
ри с та ти для: 
1) прохання про послугу, допомогу; 
2) вибачення; 
3) вітання і прощання з друзями; 
4) вітання і прощання з дорослими, вчителями; 
5) висловлення подяки.

1

2

3

5

4

До	б	ро	зич	ливість	і	гарні	ма	не	ри
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Слова,	які	можна	використати	для:	

1) вітання і прощання з дорослими, вчителями

  
  
  

2) вітання і прощання з друзями

  
  
  

3) прохання про послугу, допомогу

  
  
  

4) подяки

  
  
  

5) вибачення

  
  
  

Завдання 2
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Уміння	говорити

Во лодіння сло вом — чи не од на з най-
го ловніших на ви чок спілку ван ня. Про те 
діти (а іноді й до рослі) не завжди вміють 
чітко вислови ти свою дум ку, пра виль но 
по ста ви ти за пи тан ня. Про та ких ка жуть, 
що во ни не  мо жуть зв’яза ти і двох слів. 
Звісно, це не сприяє по ро зумінню.

На ви чок спілку ван ня сло вом на бу ва-
ють у школі. Важ ли ва роль у цьо му нале-
жить уро кам мо ви і літе ра ту ри. Та їх не-
до стат ньо, щоб ово лодіти умінням чітко й 
дохідли во вис лов лю ва тись. Тре ба ба га то 
пра цю ва ти з книж кою, чи та ти й пе ре ка зу-
ва ти тек с ти з історії, при ро доз нав ст ва та 
інших пред метів. 

На ма гай ся та кож більше чи та ти ху-
дож ньої літе ра ту ри. Це зба га чує слов ни-
ко вий за пас. І не за бу вай обміню ва ти ся 
вра жен ня ми з бать ка ми і дру зя ми.

Уміння	слу	ха	ти

Уміння слу ха ти не менш важ ли ве, ніж 
уміння го во ри ти. Той, хто слу хає, є ак тив-
ним учас ни ком роз мо ви. Уваж но го слу ха-
ча не важ ко розпізна ти.

По ло жен ня тіла: злег ка на хи ле не до 
то го, хто го во рить. 
Міміка: зо се ре д же ний ви раз об лич чя, 
уваж но і зацікав ле но ди вить ся на то го, 
хто го во рить.
Же с ти: ки ван ня го ло вою у разі ро-
зуміння то що.
Сло ва: «так-так», «ціка во», «а що бу ло 
далі?», «чим усе скінчи ло ся?» то що. 
Од нією з важ ли вих на ви чок слу хан-

ня, яка до по ма гає уни ка ти не по ро зумінь, 
є вміння пе ре пи та ти й уточ ни ти зміст 
повідо млен ня.

— Син ку, збігай у ма га-
зин.

— А що ку пи ти?

— Пач ку мас ла, си ру і 
яй ця.

— Мас ла і си ру?

— Ще яй ця.

— Мас ло, сир і яй ця. 
Де ся ток яєць ви с та чить?

— Візьми два де сят ки.

— До б ре, ма мо. 

Уміння	говорити	і	слухати
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Опиши ситуацію, в якій почуваєшся невпевнено:

Напиши, як краще діяти: 

Які слова треба використати:

Невпевнені у собі люди люди багато 
втрачають. Їм важко знайомитися, зна-
ходити нових друзів. Та що вдієш, коли 
хтось сором’язливий за своєю вдачею? На 
щастя, це можна виправити. 

Найкраще виходить тоді, коли не-
впевнена у собі людина спробує уявити, 
що вона впевнена. Як актор. Наприклад, 
якщо дівчинка боїться купувати щось у 
магазині, їй треба уявити, що вона грає 

людину, для якої покупки — звична річ.
Можна спробувати зіграти таку сценку 

перед дзеркалом, потім разом з мамою чи 
друзями. Нехай хтось грає роль продавця, 
а ти — покупця. 

Кілька репетицій — і ви готові вийти 
на сцену. От побачиш, усе буде добре! 
Тільки не зупиняйся. Щоразу ускладнюй 
ситуації, і за якийсь час помітиш, що по-
чуваєшся набагато впевненіше.

Як	подолати	невпевненість

Визнач ситуацію, з якою маєш проблеми, за допомогою Завдання 4. 
Подумай, як це має виглядати, які слова необхідні.
Зіграй таку сценку перед дзеркалом, потім разом з мамою, другом, подругою.

Завдання 3
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За допомогою цього тексту визнач, в яких ситуаціях почуваєшся упев-
нено, а в яких — ні. Обери одну з таких ситуацій та потренуйся впевнено 
поводитися у ній за допомогою порад на с. 40.

Мої	навички	спілкування

Ситуації																													Як	я	почуваюся

1. Зателефонувати у 
довідкову службу, щоб 
дізнатися номер телефо- 
ну чи іншу інформацію.

2. Попросити вчителя 
пояснити те, що 
незрозуміло.

3. Познайомитися з 
людиною.

4. Привітання і 
поговорити зі знайомими 
своїх батьків. 

5. Купити щось у 
магазині.

6. Розпитати продавця 
про товар.

7. Запитати дорогу.

     упевнено      невпевнено

Завдання 4



42

Висновки

 • Спілкування — це обмін думками, новинами, враженнями, тобто повідом-
леннями.

 • Спілкуватися можна, використовуючи слова (вербально), та без них (невер-
бально), за допомогою міміки, жестів, інтонації тощо. 

 • Міміка — це виразні рухи м’язів обличчя людини. Жести — виразні рухи 
частин тіла (рук, ніг, голови). 

 • Для порозуміння необхідними є: щирість і тактовність; доброзичливість і 
гарні манери; уміння говорити та слухати, розуміти невербальні сигнали.

 • Зайва сором’язливість перешкоджає спілкуванню, та за необхідності можна 
набути упевненості в різних ситуаціях.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, як можуть поводитися люди, коли  треба 
щось попросити або від чогось відмовитися; 

• навчишся розпізнавати вербальні і невербальні  
ознаки пасивної, агресивної та впевненої пове- 
дінки;

• поміркуєш про їх переваги і недоліки.

5	КЛАС

ТРЕНІНГ	5.	УПЕВНЕНА	ПОВЕДІНКА
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Завдання 1

___________________

Перемішайте сором’язливість 
із заниженою самооцінкою. 
Додайте зацькований погляд, 
опущені плечі й переляканий 
вираз обличчя. Залиште на 
кілька днів, щоб прокисло.

___________________

Перемішайте погрози і лайку 
з парою стиснутих кулаків, 
насупленими бровами і 
сердитим голосом. Додайте 
злості, мстивості та жадіб ності. 
Доведіть до кипіння.

_______________________

Перемішайте частинку порядності з чесністю, спра-
ведливістю і почуттям обов’язку. Додайте ввічливості, 
вихованості та гарних  манер. Перед вживанням злегка 
підігрійте.

У ситуаціях, коли треба не дати себе 
скривдити, відмовитися від чогось, звер-
нутися по допомогу або висловити власну 
думку, люди поводяться по-різному. 

Одні намагаються будь-що уникати 
конфліктів і при цьому нехтують своїми 
інтересами. Таку поведінку називають 
пасивною. Вона, можливо, зручна для ко-
гось, та невигідна для самої людини. Інші, 
навпаки, домагаються свого у будь-який 

спосіб, вдаючись до тиску, погроз, лайки 
або фізичної сили. Це — агресивна пове-
дінка, яка не викликає симпатії і призво-
дить до того, що з цією людиною ніхто не 
хоче спілкуватися.  

Тому більшість людей прагнуть до рів-
ноправних стосунків, намагаються відстою-
вати свої права, не порушуючи прав інших. 
Таку поведінку називають упевненою, гід-
ною, рівноправною або асертивною. 

Стилі	поведінки

Прочитайте жартівливі рецепти і визначте, які з них є порадами 
«приготування» пасивної, агресивної і упевненої поведінки.
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Як що лю ди на не хтує вла сни ми інте ре-
са ми, за будь-яку ціну на ма гається уни ка-
ти конфліктів, во на де мон ст рує па сив ну 
по ведінку. 

Па сивність ха рак тер на пе ре дусім для 
тих, у ко го за ни же на са мо оцінка, хто не 
по ва жає се бе і вва жа є гірши м за інших. 
Па сивні лю ди доз во ля ють ви ко ри с то ву-
ва ти їх і то му нерідко ста ють об’єкта ми 
уїдли вих жартів і зну щан ь. 

Такі лю ди не вміють за хи с ти ти се бе, 
не здатні са мостійно прий ма ти рішен ня й 
пе ре важ но «пли вуть за течією». Во ни за-
зви чай не мо жуть ніко му відмо ви ти, на-
віть як що про по зиція не вигідна для них, 
а то й не без печ на. Лег ко підда ючись впли-

ву рек ла ми, вулич них ком паній, швид ше 
при зви ча ю ють ся до ци га рок, ал ко го лю, 
нар ко тиків, ста ють жерт ва ми ша х раїв.

Як на зи ва ють тих, хто де мон ст рує па сив ність: не здат ний за хи с ти ти се бе, 
сла бкий, не вда ха...? 

Назвіть, які ще є вер бальні і не вер бальні оз на ки па сив ної по ведінки:

по ло жен ня тіла: плечі опу щені, ...

міміка: жалісний по гляд, ...

же с ти: бла гальні, за хисні, ...

го лос: ти хий, несміли вий, ...

сло ва: увесь час ви прав до вується, ... 

Па	сив	на	по	ведінка

Завдання 2
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Ін шим є «пор т рет» аг ре сив ної лю ди ни. 
Во на праг не лідер ст ва і коман дує навіть 
там, де це не до реч но, або у спра вах, в яких 
нічо го не тя мить. Завжди на ма гається 
відсто я ти ли ше влас ну точ ку зо ру; навіть 
усвідо млю ю чи її хибність, ніза що цьо го 
не виз нає. 

Про та ких іноді ка жуть, що во ни жи-
вуть за за ко на ми джунглів: «Пра вий той, 
хто сильніший». У своїх сло вах і діях 
ці лю ди не зва жа ють на інте ре си і по-
чут тя інших. У спілку ванні не хту ють 
ввічливістю й так товністю, вда ють ся до 
ти с ку, шан та жу, по гро з, лай ки, навіть 
фізич ної си ли. Най частіше аг ре сив ну по-
ведінку де мон ст ру ють ті, хто вва жа є се бе 
най кра щим, зне важ ли во ста вить ся до ото-
чен ня. 

Іноді до аг ресії вда ють ся па сив ні лю-
ди, яким увірвав ся тер пець, але во ни не 
вміють гідно за хи с ти ти свою по зицію.

Аг	ре	сив	на	по	ведінка

Як на зи ва ють тих, хто де мон ст рує аг ре сив ну по ведінку (про довжіть): 
хуліган, роз би ша ка, свар ли вий, ...? 
Назвіть, які ще є оз на ки аг ре сив ної по ведінки:

по ло жен ня тіла: на пру же не, за гроз ли ве, ... 

міміка: на суп лені бро ви, про низ ли вий по гляд, ...

же с ти: стис нуті ку ла ки, ру ки в бо ки, ...

го лос: сер ди тий, зне важ ли вий, ...

сло ва: по гро зи, лай ка, зну щан ня, ... 

Завдання 3
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На відміну від па сив ної чи аг ре сив ної, 
упев не на по ведінка є за по ру кою рівно-
прав них сто сунків, у яких ніхто не по чу-
ва ти меть ся об ра же ним чи при ни же ним. 

Це ввічли ве і при яз не спілку ван ня, 
уміння пе ред ба ча ти наслідки своїх слів і 
вчинків, так товність і гарні ма не ри. Вод-
но час це вміння до мо вля ти ся з ура ху-
ван ням інте ресів усіх сторін, здатність 
обґрун ту ва ти й відсто я ти влас ний по гляд 
на щось із по ва гою до опо нен та. 

Це та кож здатність ввічли во відмо ви-
ти ся від то го, що тобі не підхо дить, і рішу-
че — від то го, що мо же бу ти не без печ ним. 

Та ку по ведінку ще на зи ва ють гідною, 
рівно прав ною, відповідаль ною чи асер-
тив ною (англ. assertive — са мо ст вер д жу-
валь ний). Та вона можлива за умо ви, що 

лю ди на не тримає «ка ме ня за па зухою», 
тоб то не при ки дається до б ро зич ли-
вою для то го, щоб ко гось об хи т рувати, 
нав’яза ти свою точ ку зо ру. Ад же в та ко му 
разі це не гідна по ведінка, а ша х рай ст во 
чи маніпу ляції.
 		

Асертив	на	по	ведінка

Як на зи ва ють тих, хто де мон ст рує гідну по ведінку (про довжіть пе релік): 
ввічливий, тактовний, ...?
Назвіть, які ще є вер бальні і не вер бальні оз на ки па сив ної по ведінки:

по ло жен ня тіла: розправлені плечі, вільна хода...

міміка: прямий по гляд, приязний вираз обличчя...

же с ти: спокійні, рушучі, ...

го лос: середньої інтенсивності, ...

сло ва: доброзичлива манера спілкування, висловлення поваги... 

Завдання 4
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№
групи

пасивна 
поведінка

агресивна 
поведінка

упевнена
поведінка

1 цінує інших, 
але не себе

цінує себе, 
не цінує інших

цінує себе й інших

2

3

4

Виконай завдання за зразком. Встанови відповідність ознак з кожної 
групи різним моделям поведінки. 

1 група ознак:
а) цінує се бе, не цінує інших; 
б) цінує се бе й інших;
в) цінує інших, але не се бе.

2 група ознак:
а) увесь час ви ба чається;
б) по во дить ся зверх ньо;
в) по во дить ся упев не но, але не са-
мо впев не но.

3 група ознак:
а) доз во ляє іншим вирішу ва ти за се бе;
б) прий має рішен ня шля хом пе ре го ворів;
в) прий має рішен ня тільки у влас них 
інте ре сах.

4 група ознак:
а) з ним дру жать, йо го по ва жа ють;
б) йо го не люб лять, бо ять ся, сто ро нять-
ся;
в) на ньо го не зва жа ють, йо го зне ва жа-
ють.

Завдання 5
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Висновки

 • Під час спілкування люди можуть виявляти пасивність, агресивність чи 
впевненість (асертивність).

 • Пасивні люди намагаються будь-що уникати конфліктів і при цьому нех-
тують власними інтересами. 

 • Агресивні люди домагаються свого у будь-який спосіб, вдаючись до тиску, 
погроз, лайки або фізичної сили. Така поведінка не викликає симпатії і при-
зводить до того, що з цією людиною ніхто не хоче спілкуватися.

 • Найкраще надавати перевагу рівноправним стосункам, намагатися відстою-
вати свої права, не порушуючи прав інших. Таку поведінку називають упев-
неною, гідною, рівноправною або асертивною.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• поміркуєш про цінність родинних стосунків;

• навчишся долати сором’язливість у спілкуванні з 
учителями;

• дізнаєшся про особливості спілкування з 
учителями.

5	КЛАС

ТРЕНІНГ	6.	СПІЛКУВАННЯ	З	ДОРОСЛИМИ	
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За просіть на урок кількох учи телів. Об’єднай тесь у гру пи і візьміть 
інтерв’ю у вчителів за та ким пла ном:

1. Де Ви навчалися? 

2. Скільки років до ве ло ся вчи ти ся, щоб здобути професію вчителя?

3. Скільки ча су Вам ви т ра чаєте на підго тов ку до уроків, пе ревірку зо-
шитів, іншу ро бо ту?

4. Чого Ви очікуєте від нас — Ваших учнів?

5. Чим ми можемо Вам допомогти?

6. Які у Вас інтереси поза основною роботою?

Інко ли дітям здається, що у них за ба-
га то обов’язків: щод ня хо ди ти до шко ли, 
вчи ти уро ки, відповіда ти біля до шки, пи-
са ти кон трольні.

Дех то думає, що вчи телі по во дять ся 
жор стко, за да ючи ба га то до машніх за-
вдань, з му шу ючи на здо га ня ти про пу ще-
не. Та, мо же, у та ких ви пад ках ко мусь 
про сто бра кує інфор мації про вчи телів, 
їхню пра цю і від по ві даль ність?

Завантаженість учителів не оз на чає, 
що ти не можеш звертатися до них у разі 
по тре би. Навпаки, їм бу де приємно, що ти 
ста раєшся і ціка виш ся їх пред ме том.

Спілкування	з	учителями

Завдання 1
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Інтерв’ю	з	учителем

_____________________________________

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  
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Уя ви се бе цен т ром со няч ної си с те ми. 
Ти — со неч ко, а нав ко ло те бе обер та ють ся 
пла не ти. Це твої ма ма і та то, бра ти і се с-
т ри, дідусі й ба бусі, інші ро дичі. А ще — 
твої учи телі і лю ди, з яки ми щод ня зустрі-
чаєшся: сусіди, знай омі. Сто сун ки, які в 
те бе скла ли ся з ни ми, мо жуть бу ти до сить 
тісни ми чи, на впа ки, про хо лод ни ми. 

Завжди важ ли во зна ти, від ко го мож-
на от ри ма ти по ра ду чи  до по мо гу в різних 
життєвих си ту аціях. 

Звіс но, ди ти на най пер ше звер неть ся 
до своїх батьків — та та або ма ми. Та що 
ро би ти, ко ли їх не має по руч? 

У та ко му разі звер ни ся до іншого до-
рослого, якому довіряєш: стар шого бра-
та, се с т ри, тітки, дядь ка, ба бу сі чи дідуся. 
Мо же, в те бе скла ли ся довірливі сто сун-
ки з учи те лем, шкільним пси хо ло гом або 
тре не ром, а мо же — з бать ка ми тво го дру-
га чи свя щен и ком. 

До	рослі,	яким	ти	довіряєш
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Розмісти в центрі Со няч ної си с те ми свій портрет, а на планетах, що 
кружляють навколо тебе, — портрети лю дей, з якими в те бе скла ли ся 
тісні сто сун ки, ко му довіряєш. Запиши їхні імена внизу сторінки (мо-
жеш їх зашифрувати).

Дорослі, яким я довіряю:

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Завдання 2
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Висновки

 • У вашому житті є багато дорослих, які можуть допомогти в разі потреби. Не 
соромтесь звертатися до класного керівника, завуча, директора школи.

 • Ввічливість і тактовність допоможуть вам у спілкуванні з дорослими.

 • У спілкуванні з незнайомими людьми треба бути обережним і пам’ятати, що 
дорослі не повинні звертатися по допомогу до чужих дітей. 

 • Але власної ініціативи ви можете допомогти, наприклад, притримати двері 
для жінки з дитячим візочком, допомогти перейти дорогу людині похилого 
віку тощо.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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5	КЛАС

ТРЕНІНГ	7.	СПІЛКУВАННЯ	З	ОДНОЛІТКАМИ

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, яким має бути справжній друг;
• вчитимешся бути хорошим другом;
• переконаєшся у необхідності позитивного спілкування з 

однолітками – хлопчиками і дівчатками.
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Запиши відповіді на запитання.

Напиши імена твоїх друзів

 1.  
 2.  
 3.     

Напиши справи, якими займаєшся з друзями 

1.  
2.  
3.  

Напиши якості (риси характеру), необхідні для дружби

1.  
2.  
3.  

Напиши якості (риси характеру), які не підходять для 
дружби 

 1.  
 2.  
 3.  

Завдання 1
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Прочитайте ситуації і поміркуйте, як має вчинити справжній друг.  

Ситуація 1. Твій друг засмутився через низьку оцінку.

  
  
  

Ситуація 2. Твою подругу дражнять однокласники.

  
  
  

Ситуація 3. Твій друг посварився з батьками і збирається втекти з 
дому.

  
  
  

Ситуація 4. Твоя подруга боїться йти додому, бо надворі стемніло.

  
  
     

Завдання 2
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У твоєму віці хлопчики здебільшого 
хочуть спілкуватися з хлопчиками, а ді-
вчатка — з дівчатками. Вважають, що з ді-
тьми протилежної статі їм буде нецікаво. І 
через це іноді багато втрачають.

Так, один хлопчик усе літо нудився 
на самоті лише тому, що принципово не 

грався з дівчатками. Якось одна з дівча-
ток відмовилася від очікуваної подорожі 
через те, що у групі були лише хлопці. Од-
нак хлопчикам і дівчаткам можна знайти 
спільні інтереси, щоб разом цікаво прово-
дити дозвілля.

Об’єднайтесь у дві групи — хлопчики і дівчатка. Запишіть п’ять улюбле-
них ігор. Порівняйте ці два списки.

 • Чи є у них щось спільне (наприклад, і хлопчики, і дівчатка відзначи-
ли комп’ютерні ігри чи збирання пазлів)?

 • Назвіть якнайбільше ігор, цікавих для дітей обох статей.

Ігри, які попілярні серед дівчаток: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Завдання 3
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Ігри, які попілярні серед хлопчиків: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Ігри, які однаково попілярні серед хлопчиків і дівчаток: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Висновки

 • Друзі – дуже важливі люди у твоєму житті.

 • Друзі повинні підтримувати і захищати одне одного, та якщо друг збираєть-
ся зробити щось небезпечне, обов’язок друзів – спинити його.

 • Не існує суто хлоп’ячих або суто дівчачих розваг. Хлопчики і дівчатка мо-
жуть гратися разом.

 • Якщо ти побачив, що когось кривдять, не будь байдужим – захисти або по-
клич на допомогу дорослих.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)



6 клас
Тренінг 1. Самооцінка	і	здоров’я	людини	

Тренінг 2.  Вчимося	приймати	рішення

Тренінг 3. Як	протидіяти	тиску	однолітків

Тренінг 4. Ефективне	спілкування

Тренінг 5. Стилі	спілкування

Тренінг 6. Навички	спілкування

Тренінг 7. Стосунки	і	здоров’я	

Тренінг 8. Види	і	наслідки	конфліктів

Тренінг 9. Як	владнати	конфлікт	

Тренінг 10. Підліткові	компанії
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6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• пригадаєш, що таке самооцінка;

• дізнаєшся, як формується самооцінка, як вона впливає на 
поведінку людини та її здоров’я;

• тренуватимеш навички постановки і досягнення мети.

ТРЕНІНГ	1.	САМООЦІНКА	І	ЗДОРОВ’Я	ЛЮДИНИ
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Самооцінка — це те, що ми думаємо про 
себе, як оцінюємо себе в різних ситуаціях: 
у навчанні, спорті, у спілкуванні з друзями. 

Самооцінка формується на основі 
нашого досвіду  — успіхів і невдач. 
Нерідко на нашу самооцінку впливають 
оцінки інших людей: батьків, учителів, 
друзів. 

Розрізняють самооцінку завищену, за-
нижену і адекватну. Той, кого увесь час 
незаслужено хахвалюють, кому дозволя-
ють робити, що заманеться, зазвичай має 
завищену самооцінку, безпідставно вва-

жає себе найкращим, принижує інших 
зверхнім ставленням до них.

У того, кому, навпаки, приділяють 
недостатньо уваги чи ставляться до нього 
занадто вимогливо, може сформуватися 
занижена самооцінка. А в того, хто 
поважає і реально оцінює себе, формується 
адекватна самооцінка.

Самооцінка впливає на наше здоров’я, 
успіхи у навчанні та стосунки з іншими 
людьми. Найкраще мати адекватну 
самооцінку (поважати себе та реалістично 
оцінювати свої можливості).

Діти	з	адекватною	самооцінкою:		

 • краще ставляться до себе, почуваються спо-
кійнішими, ніж ті, хто зосереджений на своїх 
вадах і негараздах. 

 • знають собі ціну і тому менше переживають 
через критику та невдачі. 

 • ставлять перед собою реалістичні цілі й за-
звичай досягають мети. 

 • поводяться доброзичливо, краще ладнають з 
дорослими та однолітками.   

 • менше схильні до невиправданих ризиків — 
паління, вживання алкоголю, протиправних 
дій.

Самооцінка
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Для підвищення самооцінки слід на-
вчитися досягати успіху у важливих ситу-
аціях. У цьому тобі допоможе проект са-
мовдосконалення, який розпочинається з 
постановки цілей. Скористайся наведени-
ми нижче порадами.

Як	обрати	мету

 • Обери те, що хочеш у собі змінити в 
найближчому майбутньому, а не взага-
лі і колись. Не став, наприклад, за мету 
стати президентом України або олім-
пійським чемпіоном – можливо, вона 
досяжна, але занадто далека.

 • Обери те, для чого маєш відповідні ре-
сурси (здібності, час, місце, допомогу 
дорослих). Не варто прагнути того, що 
надто дорого коштує чи потребує бага-
то часу.

 • Обери те, чого можна досягти поетап-
но. Адже найкращий спосіб – рухатися 
вперед маленькими кроками, від однієї 
перемоги до іншої. 

 • Обери те, прогрес у чому можна вимі-
ряти — оцінками, сторінками.

 • Обери те, чого насправді хочеш, що 
принесе тобі задоволення і підвищить 
самооцінку.

На	шляху	до	мети

 • Налаштуйся на успіх. Повір, що тобі 
це під силу. Для цього уяви, як буде 
добре, коли досягнеш мети.

 • Подумай, від кого можеш отримати 
пораду і допомогу. Звернися до них.

 • Щодня оцінюй свої результати.

 • Не бійся помилок і невдач. Якщо у 
тебе щось не виходить, сприймай це 
як нагоду змінити свої плани і спробуй 
ще раз.

 • Вітай себе з кожним успіхом. Адже це 
належну винагорода за твою працю, 
терпіння і силу волі. Людина, яка не 
любить себе, схильна применшувати 
свої досягнення, вважати їх випадко-
вими. Тому, тільки-но подумаєш про 
себе погано, згадай те, що вдалося тобі, 
за що тебе похвалили. 

Приклади цілей

• схуднути чи набрати вагу 

• отримати 10 балів за семестр з англійської 

• розучити кілька пісень на гітарі

• прочитати обсягову книжку

Проект	самовдосконалення
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Запиши, що тобі подобається в собі і що не подобається. Обери те, що 
хочеш у собі змінити повністю або частково.

1

2

Мої переваги

Що я хотів би 
змінити у собі повністю частково

Мої недоліки

Завдання 1
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3

4

5

6

7

8

Обери одне з того, що ти хотів би змінити у собі. Постав це за мету  
і напиши план етапів її досягнення.

Моя мета:

 

 

Дата                         Етап                                Результат
   

 +								–

Завдання 2
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Самооцінка — це ставлення людини до себе. Вона формується на основі 
власного досвіду — успіхів і невдач, а також залежить від ставлення до тебе 
інших людей.

 • Здатність реально оцінювати себе і позитивно ставитися до себе та своїх 
життєвих перспектив дуже важлива для здоров’я людини, її добрих стосун-
ків з оточенням та життєвого успіху.

 • Для підвищення самоповаги розпочни проект самовдосконалення.
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6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, чому треба вчитися приймати рішення;
• навчишся розрізняти прості, щоденні та складні рішення;
• з’ясуєш, хто і що впливає на твої рішення;
• вчитимешся приймати зважені рішення за допомогою 

«правила світлофора».

ТРЕНІНГ	2.	ВЧИМОСЯ	ПРИЙМАТИ	РІШЕННЯ
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Серед рішень, які ми приймаємо, є:

 • прості — не потребують особливого 
розмірковування, наприклад, яке 
морозиво купити, який фільм по-
дивитися;

 • щоденні або звичні — наприклад, 
що сьогодні вдягнути, вчити уроки 
чи йти гуляти;

 • складні — ті, що можуть мати сер-
йозні наслідки: скажімо, рішення, 
яку спеціалізацію у навчанні обра-
ти, впливає на подальшу долю лю-
дини.

На прийняття рішень впливають бага-
то людей, обставин та інших чинників. 

По-перше, це наші внутрішні цінності 
та уподобання. Має значення те, чого ми 
хочемо, що нам подобається, що нам необ-
хідно, що ми цінуємо.

По-друге, це зовнішні чинники: які 
правила і закони ми мусимо виконувати, 
що очікують від нас дорослі, чого хочуть 
друзі, що пропагують фільми і реклама, 
які це може мати наслідки для нас та ін-
ших людей. Так, іноді ми приймаємо рі-
шення тільки тому, що не хочемо справи-
ти погане враження (наприклад, щоб нас 
вважали нетовариськими або дивними).

Чого я хочу?
Що мені подпбається?

Що мені необхідно?
Що я ціную?

Кому довіряю?

Які правила я мушу 
виконувати?

Які наслідки моїх рішень 
для мене та інших?

Що вимагають дорослі?

Що є модним 
і сучасним?

Чого очікують друзі?

Якими	бувають	рішення

Завдання 1
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Запиши важливі рішення, які ти часто приймаєш удома, у школі, з дру-
зями. Познач один або кілька чинників, що впливають на кожне з цих 
рішень.

Мої рішення

Я
 с

ам
Удома

З друзями

У школі

Б
ат

ьк
и

Д
ру

зі

У
чи

те
лі

З
М

І

Хто впливає на мої рішення

Завдання 2
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Приймаючи прості рішення, ми за-
звичай покладаємося на свій смак, чиюсь 
пораду, робимо так, як раніше, як чинять 
інші. Адже ціна такого рішення невисока. 
Дехто звик так розв’язувати всі свої про-

блеми. Однак у більшості випадків краще 
діяти не імпульсивно, а добре усвідомлю-
ючи наслідки своїх вчинків. У цьому тобі 
допоможе «правило світлофора».

Подумай

Вибери

Зупинись

Зупинись — заспокойся і зосередься. Визнач 
проблему. Не приймай рішень під впливом емоцій, 
коли ти голодний або втомлений. 

Подумай — розглянь усі можливі варіанти свого 
вибору (але не менш як три) і подумай про 
«плюси» та «мінуси» кожного з них.  

Вибери — ззробивши вибір, візьми на себе 
відповідальність за його наслідки.

З’ясуй, чи маєш змогу негайно при-
йняти рішення. Не приймай рішень під 
впливом сильних емоцій. Якщо нервуєш 
або гніваєшся, постарайся заспокоїтись. 
Також намагайся не приймати важливих 
рішень, коли голодний чи втомлений.

Не дозволяй іншим людям підганя-
ти тебе. Краще узяти перерву, ніж потім 

потерпати від наслідків необдуманого рі-
шення.

Найгірші, неправильні рішення люди 
приймають у стані алкогольного чи нар-
котичного сп’яніння. Вони не здатні тве-
резо мислити і можуть заподіяти шкоду 
собі і тим, хто опинився поруч. Тому в та-
ких випадках тримайся від них подалі.

Як	приймають	рішення

Крок 1. Зупинись
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Оціни свій вибір за 
допомогою почуттів. 
Твої почуття приємні?

ні

так
У я в и ,  я к  у  ц і й 

ситуації почуватимуться 
інші люди. Ці почуття 
приємні для них?

такні

1. Пошукай інший варіант.
2. Уяви, як у такому разі 

розвиватимуться події. Це — ззважене 
рішення. Твій вибір 

прийнятний для тебе 
і для оточення.

Перш ніж прийняти рішення, збери 
всю необхідну інформацію і звернися за 
порадою до тих, кому довіряєш. Розглянь 
усі можливі варіанти свого вибору (але не 
менш як три) і подумай про «плюси» та 
«мінуси» кожного з них.

Звіряй свій вибір з почуттями. У цьо-
му тобі допоможе здатність уявляти свої 

почуття і почуття оточуючих (див. блок-
схему). Уяви, як розвиватимуться події 
і що ти відчуватимеш. Якщо ці почуття 
неприємні, слід спробувати інший варі-
ант. Та уявляти свої почуття замало. Щоб 
уникати слів і вчинків, які ображають лю-
дей, віддаляють їх від тебе, постав себе на 
місце тих, на кого вплине твоє рішення.

Зробивши вибір, візьми на себе відпо-
відальність за його наслідки. Це означає 
також твою готовність захищати своє рі-
шення. Якщо впевнений у своїй правоті, 
зробити це буде легше.

Пам’ятай, що маєш право і передума-
ти. Коли ти переконався, що твій вибір не 
найкращий, немає нічого поганого в тому, 

щоб визнати це і змінити своє рішення. 
Сприймай негативний результат не як по-
разку, а як корисний досвід, що допоможе 
тобі уникати помилок у майбутньому.

Крок 2. Подумай

Крок 3. Вибери
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1. Проаналізуй ситуацію і зроби вибір.
2. Запиши свою ситуацію, проаналізуй її і зроби вибір.

Ситуація

Варіанти рішення Можливі наслідки

Мій вибір

Завтра у тебе контрольна. Звісно, тобі треба вчитися. Але тебе 
запросили на день народження. Твоє рішення? 

Підготуватися  до контроль
ної. 

Йти на день народження. 

Пропустити контрольну.

  

 

 

Моя ситуація

Варіанти рішення Можливі наслідки

Мій вибір

1.    

2.   

3.   

  

 

 

  
 

Завдання 3
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Щодня ми приймаємо багато рішень. Одні з них є простими, інші потребу-
ють зваженого підходу.

 • На наш вибір впливають близькі дорослі, друзі, ЗМІ, реклама.

 • Приймаючи рішення, маємо упевнитися, що воно нікому не зашкодить.

 • Приймати зважені рішення допомагає «правило світлофора»: зупинись, по-
думай, вибери.
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6	КЛАС

76

На цьому уроці ти:

• з’ясуєш, коли вплив однолітків позитивний, а коли — 
негативний;

• замислишся над тим, чому деякі підлітки підбивають своїх 
друзів спробувати алкоголь або почати курити;

• вчитимешся розпізнавати маніпуляції і відмовлятися від 
небажаних пропозицій;

• потренуєшся в організації дозвілля без тютюну та алкоголю.

ТРЕНІНГ	3.	ЯК	ПРОТИДІЯТИ	ТИСКУ	ОДНОЛІТКІВ
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На наші рішення і поведінку суттєво 
впливають люди, яким ми довіряємо. У 
твоєму віці це насамперед батьки і вчите-
лі. Але у всьому, що стосується техніки, 
музики, моди і розваг, ти більше поклада-
єшся на думку друзів.

Найчастіше вплив друзів є позитивним. 
Друзі можуть запропонувати щось цікаве 
чи дати корисну пораду, застерегти тебе від 
необачного вчинку або допомогти виплута-

тися зі скрутного становища.
Та буває, що підлітки змушують своїх 

друзів до шкідливих вчинків, наприклад, 
брехати батькам, прогулювати уроки або 
навіть випивати, палити, когось побити, 
щось украсти. При цьому вони нерідко 
вдаються до хитрощів, тобто маніпуляцій.

Щоб уникнути негативного впливу 
однолітків, треба навчитися розпізнавати 
маніпуляції.

Види	маніпуляцій

1. Лестощі: підлещуватися, домагаючись свого («Ти такий кльовий, з 
тобою так завжди весело»).

2. Наводити брехливі або псевдонаукові аргументи: наприклад, що 
алкоголь у невеликих кількостях корисний для здоров’я.

3. Посилатися на думку авторитетів: наприклад, якщо в тебе спортивний 
режим, можуть згадати відомих спортсменів, які рекламують пиво.

4. Спокушати обіцянкою популярності: скажімо, коли у новій компанії 
тобі радять не відмовлятися від випивки, якщо хочеш прийти наступного 
разу.

5. Погрожувати відлученням: «З такими ніхто не приятелює», 
«Приєднуйся або вимітайся».

6. Умовляти: увесь час канючити: «Ну чого ти, ніхто ж не дізнається».

7. Робити з тебе винного: «Ти ж не псуватимеш мені свято?»

Як	розпізнати	маніпуляції
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Ти вже знаєш багато способів сказати «Ні». Тепер спробуємо з’ясувати, які з цих 
способів найкраще підходять для відмови: стороннім людям; твоїм добрим друзям; 
коли треба протистояти тиску в компанії.
1. Сторонній людині достатньо просто сказати «Ні» або «Ваша пропозиція мені не під-

ходить». Коли вона продовжує наполягати, використай метод «заїждженої платів-
ки». При цьому дивись в очі співрозмовнику, говори твердо і не виправдовуйся. 
Якщо від не має наміру облишити тебе, йди геть.

Що	сказати

• Просто відмовся: «Ні!»

• Метод «заїждженої платівки» — відмовляйся знову і знову:

«Ні!»

«Дякую, ні!»

«Я сказав, що не хочу!»

• Відмовся і йди геть: «Я не хочу. Мені треба додому».

• Вибачся і відмовся: «Вибач, я цього не робитиму».

• Відмовся і поясни причину: «Ні, я не курю».

• Відмовся і запропонуй альтернативу: «Не думаю, що це хороша 
ідея! Давай краще...»

• Відмовся і подякуй: «Ні, дякую».

• Відмовся і переведи розмову на інше: «Ні! Краще послухай, що я 
тобі розкажу».

• Переведи на жарт: «Не знав, що ти самогубець».

• Звернись за підтримкою до інших: «Краще цього не робити. Чи 
не так, хлопці (дівчата)?»

Уникай	компаній,	де	постійно	пропонують		
щось	небезпечне!

Як	долати	тиск	однолітків
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2. Коли тебе вмовляє друг (брат, сестра), поясни причину відмови і свої почуття, але не 
виправдовуйся. Запропонуй альтернативу. Наприклад: «Я не робитиму цього і тобі 
не раджу. Мені здається, що сигарети і алкоголь — це не для нас. Давай краще...».

Як	сказати

 • Інтонація, голос: не вагайся, говори 
твердо і впевнено.

 • Погляд: дивись в очі співрозмовнику.

 • Міміка: упевнись, що вираз твого об-
личчя відповідає тому, що ти говориш.

 • Дистанція: стій на відстані приблизно 
1 м. Якщо хочеш відмовитися й піти, 
стань далі. Відмовляючи тому, з ким у 
тебе теплі стосунки, стань ближче.

Як	протидіяти	
тиску	компанії

Зупинись: оціни, чи 
є ця пропозиція 
небезпечною.

Подумай: що можна 
зробити і які це 
матиме наслідки.

Вибери: спробуй 
протистояти 
тиску, звернись 
по допомогу або 
йди геть.

3. Найважче протистояти тиску в ком-
панії. По змозі, проігноруй пропозицію 
(наче й не чув її) або зневажливо відмах-
нись і переведи розмову на інше: «Хлопці, а 
ви чули...».

Можна відповісти з гумором. Напри-
клад, коли тебе спитають: «Хочеш сигаре-
ту?», скажи: «Тільки якщо ти позичиш свої 
легені». Звернися за підтримкою до інших: 
«Чув? Він думає, я дурний». Завжди під-
тримай друга: «Чого ти причепився? Він не 
хоче!» 

Якщо у твоїй компанії хтось почав ку-
рити, не будь стороннім спостерігачем.  По-
говори з іншими, і постарайтесь разом умо-
вити друга відмовитися від паління. Адже 
життя без сигарет і алкоголю набагато кра-
ще. Ви збережете здоров’я, уникнете про-
блем з батьками, не треба буде витрачати на 
сигарети кишенькові гроші.
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Уяви себе на місці людини, якій наполегливо пропонують щось небез-
печне. Напиши відповіді на листи твоїх однолітків.

Люба Катю!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашому класі з’явилася новенька — Женя. На перервах вона 
пригощає мене сигаретами. Одного разу нас побачила вчителька, і 
про це дізналися мої батьки. Вони дуже засмутилися. Я пообіцяла 
їм більше не палити, але Женя знову вмовляє мене йти з нею: «Ну 
хоч за компанію постоїш», а потім пропонує: «На, затягнись. 
Ніхто ж не дізнається». Що мені робити?

Катя

Завдання 1
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Уяви себе на місці людини, якій наполегливо пропонують щось небез-
печне. Напиши відповіді на листи твоїх однолітків.

Дорогий Андрію!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас із другом запросили на день народження до однокласниці. На 
столі стояло шампанське, а коли ми його випили, дівчата дістали з 
холодильника пиво. Вони наливали нам удвічі більше, ніж собі, і казали, 
що треба пити до дна. Потім моєму другу стало зле, його знудило. Ми 
ледве дійшли додому. Незабаром у мене день народження,і дівчата 
сподіваються,що там теж буде випивка. Я цього не хочу, але боюсь, 
що інакше ніхто до мене не прийде.

Андрій

Завдання 2
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • На твої рішення і поведінку впливають люди, які тебе оточують. Думка дру-
зів найбільш вагома в тому, що стосується моди, музики, проведення дозвіл-
ля.

 • Вплив однолітків буває позитивним або негативним. Інколи підлітки зму-
шують своїх друзів зробити щось небезпечне (курити, прогулювати уроки, 
когось образити).

 • Щоб протистояти негативному впливу, треба вчитися розпізнавати маніпу-
ляції і протидіяти їм.

 • Уникай компаній, де постійно пропонують щось небезпечне.
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6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• дослідиш прогрес у розвитку засобів комунікації;
• пригадаєш, які існують канали комунікації;
• вчитимешся встановлювати контакт із різними 

людьми;
• потренуєш уміння говорити, активно слухати, уника- 

ти непорозумінь і уточнювати зміст повідомлення.

ТРЕНІНГ	4.	ЕФЕКТИВНЕ	СПІЛКУВАННЯ
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Як	розпочати	спілкування

Щоб послухати улюблену радіостан-
цію, ти спочатку настроюєш радіоприй-
мач на її хвилю. Так само й у спілкуванні 
— спочатку налаштовуєшся на співроз-
мовника. Наприклад, по-різному почина-
єш розмову зі своїм найкращим другом і з 
директором школи.

Спершу треба встановити невербаль-
ний контакт. Щоб тебе помітив друг, ти по-
махаєш йому рукою, плеснеш по спині або 
обіймеш за плечі. До вчителя чи директо-
ра школи просто підійдеш і станеш перед 
ним. Коли співрозмовник подивиться тобі 
у вічі, невербальний контакт встановлено. 
Відтак встановлюєш вербальний контакт. 
Найчастіше — за допомогою вітання. Дру-
гові зазвичай скажеш: «Привіт! Як спра-

ви?», а до вчителя звернешся інакше: «До-
брий день, Станіславе Івановичу. Можна 
вас про щось запитати?»

Навички	активного	слухання

Уміння слухати — не менш важливе, 
ніж уміння говорити. Той, хто слухає, є 
активним учасником розмови (див. ма-
люнок). Він слухає уважно, дивиться на 
співрозмовника, намагається все зрозу-
міти, переймається його почуттями.

Він підбадьорює співрозмовника, але 
не перебиває його, не відволікається і не 
змінює тему розмови.

Якщо чогось не зрозумів, намагаєть-
ся це уточнити. Висловлює свою точку 
зору, уважно вислухавши співрозмов-
ника.

Вербальні	ознаки Невербальні	ознаки

Активно слухає

«Так-так»
«Цікаво»
«А що було далі?»
«Справді?»
«О!»
«Чим усе скінчилося?»

Дивиться в очі
Нахилився до 

співрозмовника
У сміхається
Киває
Зосереджений і 

зацікавлений вираз 
обличчя

Не слухає

Відволікається
Перериває
Недоречно сміється

Не дивиться в очі
Відвертається
Не усміхається
Не киває
Відсторонений вираз 

обличчя

Навички	комунікації
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Щоб уникнути непорозуміння, запам’ятай правило: «Відповідність. Конкретність. 
Уточнення».

Відповідність  Більш як половину інформації люди передають 
і сприймають невербально. Важливо, щоб твої 
слова відповідали виразу твого обличчя, міміці, 
жестам. Наприклад, якщо тобі сумно, але ти 
говориш про це з усмішкою, співрозмовник 
може подумати, що ти жартуєш, і не повірить.

Конкретність  Непорозуміння часто виникають через те, що 
люди висловлюються неконкретно. Скажімо, 
ви домовилися, що друг завтра зателефонує 
тобі. Ти з самого ранку чекав на його дзвінок. 
Нарешті тобі урвався терпець, ти зателефонував 
йому і висловив своє невдоволення. Але друг 
сказав, що збирався зателефонувати ввечері. 
Отже, він мав висловитися точніше або тобі 
слід було запитати, коли саме чекати дзвінка.

Уточнення Уміння ставити уточнювальні запитання 
поліпшує якість спілкування. Якщо ти комусь 
щось розповідаєш або пояснюєш, запитай, 
чи все він зрозумів. І навпаки, якщо тобі 
щось пояснюють чи розказують, не соромся 
перепитати те, що незрозуміло.

Правило	ефективної	комунікації
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Шли вместе турок, перс, араб и грек.

И вот какой-то добрый человек

Приятелям монету подарил

И тем раздор меж ними заварил.

Вот перс тогда другим сказал:

«Пойдем на рынок и ангур приобретем!»

«Врешь, плут, — в сердцах сказал араб, —

Я не хочу ангур! Хочу эйнаб!»

А турок перебил их: «Что за шум,

Друзья мои? Не лучше ли изюм?»

«Что вы за люди! — грек ответил им. —

Стафиль давайте купим и съедим!»

И так они в решении сошлись,

Но, не поняв друг друга, подрались.

Не знали, называя виноград,

Что об одном и том же говорят.

Невежество в них злобу разожгло,

Ущерб зубам и ребрам нанесло.

Вот как непонимание порой

Способно дружбу подменить враждой,

Как может злобу породить в сердцах

Одно и то ж на разных языках.

 Джалаледдин Руми

 • Чому виникла сварка?

 • Як можна було її уникнути?

Рассказ	об	имени	винограда

Завдання 1
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Розглянь малюнок. Яке запитання слід поставити, щоб уникнути непо-
розуміння?

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустрінемось о 
6-й біля метро.

?

Завдання 2
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Спілкування — це обмін думками, почуттями, враженнями, тобто повідо-
мленнями.

 • Засоби комунікації допомагають людям спілкуватися на відстані. Вони дуже 
швидко удосконалюються й оновлюються.

 • Повідомлення передаються вербально і невербально. Якість спілкування за-
лежить передусім від уміння говорити і слухати, розуміти і володіти «мовою 
жестів».

 • Непорозуміння — це помилки у спілкуванні. Конкретність і вміння уточню-
вати повідомлення допоможуть уникнути цих помилок.



89

6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• пригадаєш, як поводяться люди, коли треба відстояти свої 
права, відмовитися від пропозиції або попросити про послугу;

• дослідиш переваги і недоліки різних стилів спілкування;
• вчитимешся просити про послугу і висувати справедливі 

вимоги.

ТРЕНІНГ	5.	СТИЛІ	СПІЛКУВАННЯ
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Часом буває складно відмовитися від 
пропозиції, відкрито висловити свої по-
чуття, попросити когось про послугу чи 
відстояти свої права. У таких ситуаціях 
люди поводяться:

 • пасивно — нехтують власними інтер-
есами і за будь-яку ціну намагаються 

уникати конфліктів;
 • упевнено — відстоюють свою позицію, 

зважаючи на почуття та бажання ін-
ших;

 • агресивно — завжди намагаються від-
стояти лише свою точку зору, не зва-
жають на інтереси інших.

Прочитай ситуацію і варіанти поведінки. Дай відповідь на запитання.

Ти позичив(ла) другу свій улюблений диск, а він повернув його зіпсованим. 
Варіанти поведінки: 

а) скажеш про це йому і попросиш купити тобі новий диск; 

б) нічого не скажеш і купиш новий диск сам(а); 

в) позичиш у друга його улюблений диск і так само зіпсуєш його.

Яку манеру спілкування описано в кожному з варіантів?

а)  

б)  

в)  

Пасивність,	агресивність,	упевненість

Завдання 1
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Пасивні люди не вміють захистити 
себе і зазвичай не можуть нікому відмови-
ти, навіть якщо пропозиція невигідна для 
них, а то й небезпечна. Вони легше підда-
ються впливу реклами і оточення, більше 
ризикують потрапити у залежність від 
психоактивних речовин, стати жертвою 
шахраїв.

Агресивні люди намагаються відстоя-
ти власну точку зору, не зважаючи на ін-
тереси та почуття інших. Вони нехтують 
ввічливістю, вдаються до погроз, лайки і 
фізичної сили. Через це їх не люблять, бо-

яться, стороняться і можуть звинуватити 
навіть у тому, чого вони не робили.

Упевнена поведінка — це вміння до-
мовлятися з урахуванням інтересів усіх 
сторін, здатність ввічливо відмовитися 
від того, що не підходить, і рішуче — від 
того, що може бути небезпечним. Упевне-
ну поведінку ще називають гідною, інтелі-
гентною або самостверджувальною. Іно-
ді її плутають з агресивною. Але ці стилі 
спілкування такі різні, як Сонце і Вітер у 
байці Езопа.

Сонце	і	Вітер

Засперечалися одного разу Сонце і Вітер, хто з них сильніший.
— Я сильніше! — казало Сонце.
— Ні, я сильніший! — казав Вітер.
Довго вони сперечалися. Аж ось побачили, що дорогою йде одягнений 
у пальто перехожий.
— Зараз ми перевіримо наші сили, — сказав Вітер. — Сильнішим буде 
той, хто зніме з цього чоловіка пальто.
Сонце погодилося. Першим почав Вітер. Він щосили дув і шарпав 
поли пальта перехожого. Але що сильніше дув Вітер, то більше чоловік 
кутався в пальто.
Потім настала черга Сонця. Воно простягло до чоловіка свої промені, 
висушило одяг, зігріло. Спочатку він перестав кутатись, потім розстебнув 
пальто і нарешті зняв його, насолоджуючись теплим сонячним днем.
Сонце перемогло!

• Як діяв Вітер?
• Як діяло Сонце?
• Яка поведінка швидше приводить до успіху?
• Чому?

Завдання 2

Переваги	і	недоліки	різних	стилів	спілкування
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Ознаки	і	наслідки	різних	стилів	спілкування

Пасивний Агресивний Упевнений

Вербальні	і	невербальні	ознаки	

Положення тіла плечі й голова 
опущені

напружене, 
загрозливе

розправлені плечі, 
піднята голова

Погляд жалісливий пронизливий відкритий

Вираз обличчя відсторонений напружений, брови 
насуплені

приязний, 
розслаблений

Жести благальні, захисні стиснуті кулаки, 
руки в боки

спокійні,
рішучі

Як розмовляє
увесь час 

вибачається,  
виправдовується

погрожує, лається, 
знущається

висловлює повагу, 
доброзичливість

Голос тихий, несміливий сердитий, 
зневажливий

твердий, середньої 
інтенсивності

Наслідки

Як приймає 
рішення

інші вирішують за 
нього

тільки у власних 
інтересах шляхом переговорів

Що відчуває
безпорадність, 

образу, тривогу, 
приниження

гнів, відчуженість, 
страх помсти

самоповагу, 
упевненість, 
задоволення

Як ставиться до 
інших людей

цінує інших, 
не цінує себе

цінує себе, 
не цінує інших

цінує себе
й інших

Як ставляться до 
нього

на його думку не 
зважають

його не люблять і 
бояться

з ним дружать, його 
поважають
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Ситуація 1. Тобі терміново треба зателефонувати, а біля телефону-авто-
мата черга.

• Ввічливо перепроси і поясни проблему: «Вибачте, мені терміново 
треба зателефонувати». 

• Вислови прохання у позитивній формі: «Дозвольте, я пройду без 
черги». 

• Якщо твоє прохання задовольнили, сердечно подякуй: «Дякую, ви 
мені дуже допомогли».

• Якщо відмовили, прийми це з гідністю: «Гаразд, я зачекаю 
(пошукаю інший телефон, зателефоную пізніше)».

• Спокійно закінчи розмову: «Пробачте, що потурбував».

Ситуація 2. Ти позичив другові 5 гривень до завтра, а він не повертає 
вже другий тиждень.

• Поясни, що ти відчуваєш, за допомогою «Я-повідомлен ня»: «Мені 
не подобається, що ти не повертаєш борг».

• Висунь вимогу: «Я хотів би, щоб ти віддав гроші».

• Запитай, що він про це думає: «Добре?», «Що ти скажеш?».

• Якщо відповідь тебе влаштовує, на цьому можна закінчити: «Дякую 
за розуміння. Ходімо гуляти».

Завдання 3
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Проаналізуй варіанти поведінки та визнач стилі спілкування кожного з 
них. 

Ситуація 1. Сашко сидить у кінозалі. Дівчата позаду голосно розмовляють, сміються і 
шурхотять обгортками від цукерок. Він:

Варіант 1) мовчки терпітиме;
Варіант 2) скаже: «Дівчата, будь ласка, тихіше, мені погано чути»;
Варіант 3) скаже: «Припніть язики або вимітайтесь!»

Ситуація 2. Катю запросили на день народження. Всім подали коктейлі з алкоголем. 
Але Катя не вживає алкогольних напоїв. Вона:

Варіант 1) попросить соку;
Варіант 2) вип’є коктейль, адже незручно відмовлятися;
Варіант 3) влаштує сцену і скаже, що культурні люди пропонують гостям не лише 
алкогольні напої.

Ситуація 1

Варіант 1: пасивна поведінка                      �

Варіант 2:�

Варіант 3:�

 Ситуація 2

Варіант 1:�

Варіант 2:�

Варіант 3:�

Завдання 4
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • У житті трапляються ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу або 
від чогось відмовитися.

 • У таких випадках люди зазвичай поводяться або пасивно, або агресивно, або 
упевнено.

 • Упевнена манера спілкування є найкращою у більшості випадків.

 • Пасивна і агресивна манери спілкування виправдані лише у деяких ситуа-
ціях.
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6	КЛАС

96

На цьому уроці ти:

• оціниш рівень своєї упевненості у спілкуванні з незнайо- 
мими людьми;

• потренуєшся долати сором’язливість;
• прочитаєш поради психологів, як поводитись у незнайомій 

компанії.

ТРЕНІНГ	6.	НАВИЧКИ	СПІЛКУВАННЯ
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Як	подолати	невпевненість

Чимало людей сором’язливі від наро-
дження і через це багато втрачають. Вони 
ніяковіють у незнайомій компанії, їм важ-
ко знайомитись і знаходити нових друзів. 
Якщо й ти маєш такі проблеми, тобі ста-
нуть у пригоді наведені нижче поради.

 • Почни з простого, наприклад, потре-
нуйся розпитувати про товар у магази-
ні.

 • Уяви себе актором, що грає роль роз-
кутої людини, для якої покупки — 
звична річ.

 • Напиши сценарій, як ти покличеш 
продавця і що скажеш.

 • Потренуйся спочатку перед дзерка-
лом, а потім з мамою чи другом.

 • Зроби це! Похвали себе і рухайся далі, 
щоразу ускладнюючи ситуації.

Як	спілкуватися	в	незнайомій	компанії

Ось кілька порад, як познайомитися з 
однолітками, наприклад, у новій школі, на 
дискотеці чи в таборі відпочинку, підтри-
мати і правильно завершити спілкування.

Як	познайомитися

 • Обери, з ким хочеш познайомитися. 
Найкраще того, хто доброзичливий на 
вигляд, усміхається або сидить окремо.

 • Привітайся і познайомся: «Привіт, я ... 
. А ти?»

 • Обміняйтесь інформацією: де живете, 
в яких школах навчаєтеся.

 • Зроби комплімент: «У тебе класні че-
ревики».

 • Попроси про невеличку послугу (по-
тримати книжку, підказати час, пока-
зати дорогу).

 • Поговоріть про погоду, обміняйтеся 
враженнями про вечірку.

Якщо співрозмовник тобі сподобався, 
можеш продовжити спілкування.

Як	підтримати	розмову

 • Звертайся до співрозмовника по імені. 

 • Розкажи щось про себе, розпитай про 
нього.

 • Покажи, що тобі цікаво слухати, будь 
активним слухачем.

 • Від того, як завершилося спілкування, 
залежить, чи приємно буде зустрічати-
ся з цією людиною наступного разу.

Як	завершити	спілкування

 • Кінець розмови має бути невимуше-
ним. Постарайся обрати для цього під-
ходящий момент. Не переривай спів-
розмовника на півслові.

 • Подай невербальний сигнал про те, що 
тобі треба йти: відведи погляд, нахили-
ся до виходу.

 • Скажи, що мусиш іти, запевни співроз-
мовника, що тобі було приємно спіл-
куватися з ним і ти сподіваєшся на на-
ступну зустріч.

Корисні	поради
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Робити комплімент не означає підлещуватися до когось. Це уміння корисне кожній 
вихованій людині. Ти можеш зробити комплімент щодо зовнішнього вигляду співроз-
мовника (одягу, взуття, зачіски), його умінь чи особистих якостей, наприклад, почуття 
гумору.

Як	зробити	комплімент

• Запитай дозволу: «Можна тебе про щось 
запитати?» або: «Дозволь тобі щось сказати».

• Висловся конкретно: «Де ти навчився так 
кататися на роликах?», «У тебе чарівна 
усмішка».

• Щиро вислови свої почуття: «Це просто клас!», 
«Так приємно з тобою спілкуватися».

Напиши п’ять компліментів своїм друзям.

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Завдання 1
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Оціни рівень своєї упевненості в різних ситуаціях. Познач його на шкалі 
(10 балів — ти почуваєшся дуже впевнено у такій ситуації; 0 балів — ти 
завжди намагаєшся уникати її).

Як ти почуватимешся, якщо тобі треба:

Розпитати продавця про товар

Привітатися і поговорити із знайомими твоїх батьків

Зателефонувати у довідку 

Розпитати дорогу 

Познайомитися з людиною

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Завдання 2
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Чимало людей страждають від сором’язливості у спілкуванні з незнайо-
мими людьми.

 • Якщо почуваєшся невпевнено у незнайомій компанії, соромишся розмовля-
ти з батьками друзів чи з друзями твоїх батьків, тобі слід тренувати навички 
уміння знайомитися, починати, підтримувати і завершувати спілкування.

 • Уміння робити комплімент корисне кожній вихованій людині. 
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6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, як стосунки впливають на здоров’я людини;
• дослідиш спільні риси і відмінності стосунків із різними 

людьми;
• потренуєшся уникати непорозумінь;
• оціниш якість твоїх стосунків і розробиш план їх удоско- 

налення.

ТРЕНІНГ	7.	СТОСУНКИ	І	ЗДОРОВ’Я
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Стосунки — це зв’язок між людьми, які 
добре знають одне одного.

Коли люди знайомляться, спілкують-
ся, разом живуть або навчаються, між 
ними виникають стосунки. Є стосунки 
родинні, дружні, ділові, романтичні.

Одні стосунки формуються за нашим 
бажанням, інші — незалежно від нас. При-
клади стосунків — стосунки батька і сина, 
брата і сестри, тітки і племінниці, бабусі 
й онука, тренера і спортсмена, учителя і 
учня.

Якщо між людьми склалися здоро-
ві стосунки, вони відчувають потребу у 
спілкуванні й сумують, коли змушені роз-

лучатися. Нездорові стосунки характери-
зуються підозрами, егоїзмом, бажанням 
контролювати і підкоряти.

Здорові стосунки є запорукою щасли-
вого і успішного життя. Вчені дослідили, 
що вони сприяють зменшенню кількості 
стресів і хвороб, зростанню популярності 
й упевненості в собі.

У дорослому житті такі стосунки є 
одним із чинників підвищення авторите-
ту, вищого рівня фінансового добробуту, 
стабільності в подружньому житті. Чому? 
Тому, що люди, між якими склалися здо-
рові стосунки, повніше реалізують себе, 
легше долають труднощі та проблеми.

Які	бувають	стосунки
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Опиши чи намалюй портрет людини, стосунки з якою ти вважаєш осо-
бливими. Що найбільше цінуєш у цих стосунках?

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1
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 • Розглянь малюнок про стосунки з різними людьми.
 • Порівняй свої стосунки з батьками, іншими членами родини, вчите-

лями і друзями. Що спільного у цих стосунках? Чим вони різняться?

Батьки:
• люблять тебе, незважаючи ні 

на що;
• піклуються про тебе, 

виховують, захищають і 
підтримують;

• назавжди залишаться 
частиною твого життя;

• іноді ваші смаки не 
збігаються;

• деякі батьки ставляться до 
дітей із розумінням, інші 
— надто контролюють їх 
або, навпаки, приділяють їм 
недостатньо уваги.

Учителі:
• навчають тебе і розвивають твої 

здібності;
• допомагають розв’язувати проблеми, 

наставляють і виховують;
• іноді бувають надто суворими, 

упередженими або несправедливими.

Брати, сестри:
• схожі на тебе і ростуть 

поруч із тобою;
• ви ділите між собою 

домашні обов’язки;
• вони захищають тебе і 

допомагають;
• іноді надокучають чи, 

навпаки, приділяють тобі 
мало уваги.

Друзі:
• проводять з тобою 

вільний час;
• з ними можна 

поговорити про все на 
світі;

• завжди готові 
допомогти;

• не видають твоїх 
секретів і не роблять 
тобі зла;

• іноді ви сваритеся 
через дрібниці;

• деякі друзі можуть 
погано впливати на 
тебе.

Завдання 2



105

Прочитай «Уроки гусей» і наведи приклади, коли люди чинили так, як 
це роблять дикі гуси.

Уроки	гусей

1. Махаючи крилами, гуси, які летять на чолі зграї, створю-
ють підйомний потік для тих птахів, що летять за ними. 
V-подібна будова зграї приблизно на 70 відсотків зменшує 
зусилля під час польоту порівняно з тим, якби гуси летіли 
поодинці.

Урок: той, хто рухається в одному напрямку з іншими, 
досягає бажаного швидше і легше, тому що інші члени 
команди створюють для нього сприятливі умови.   

2. Якщо птах випадає зі зграї і починає летіти сам по собі, він 
одразу відчуває опір вітру і сповільнює рух. Тому намага-
ється якнайшвидше повернутись у зграю.

Урок: краще залишатися в команді з тими, хто рухається у 
тому ж напрямку, бути готовим приймати допомогу і самому 
надавати її іншим членам команди.  

3. Коли птах, що летить попереду, втомлюється, він поверта-
ється у зграю, а на його місце стає інший.

Урок: якщо учасники команди по черзі виконуватимуть най-
складнішу роботу, це піде на користь усій команді. 

4. Гуси, які летять у зграї, своїм криком сигналізують усім, хто по-
переду, яку швидкість польоту необхідно підтримувати.

Урок: ми повинні прислухатися до сигналів, які подають інші 
члени команди; в групах, де всі прислухаються до думки 
інших, продуктивність набагато вища, і можливості кожного 
зростають.

5. Якщо гуску підстрелили або вона захворіла, зграю зали-
шають ще два птахи. Вони летять за нею, допомагають і 
захищають її, аж поки вона одужає або помре.   

Урок: треба підтримувати одне одного і в 
радості, і в горі.   

Завдання 3
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Наші вчинки впливають на інших лю-
дей і викликають у них різні почуття.

Наприклад, ви з другом домовилися 
зустрітись о третій. Ти спізнився на двад-
цять хвилин. Він, звісно, може розсерди-
тися на тебе. Якщо ти не помиєш за собою 
посуд чи забудеш прибрати ліжко, то за-
смутиш батьків. Не виконаєш домашнє 
завдання — прикро вразиш учителя. Усе 

це не сприятиме поліпшенню ваших сто-
сунків.

І навпаки, якщо скажеш другові щось 
приємне, звариш картоплю до маминого 
приходу, будеш активним на уроці, то ви-
кличеш теплі почуття, і, отже, стосунки 
між тобою і другом, батьками, вчителями 
поліпшаться.

Проект	самовдосконалення	№	3

Оціни свої стосунки з п’ятьма різними людьми.

Мої стосунки Задовольняють мене  

повністю частково

Завдання 4
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Обери людину, стосунки з якою ти хотів би поліпшити. Постав це собі за 
мету і напиши план етапів її досягнення.

Моя мета:

 

 

Дата                          Етап                                Результат  

 +								–

Завдання 5
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Стосунки — це зв’язок між людьми, які добре знають один одного. 

 • Здорові стосунки є запорукою щасливого і успішного життя. 

 • Стосунки — це дорога з двостороннім рухом, тому кожен повинен робити 
внесок у розбудову стосунків. 

 • Люди, між якими близькі стосунки, повинні підтримувати один одного і в 
радості, і в горі.
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6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, чому між людьми виникають конфлікти;
• навчишся розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти 

інтересів;
• дізнаєшся про способи розв’язання конфліктів;
• потренуєшся розпізнавати конфлікти у щоденному житті.

ТРЕНІНГ	8.	ВИДИ	І	НАСЛІДКИ	КОНФЛІКТІВ
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Конфлікти є частиною стосунків. 
Коли люди спілкуються між собою, разом 
навчаються, працюють або відпочивають, 
іноді з’ясовується, що вони по-різному 
розуміють, що є необхідним, важливим чи 
правильним, або їхні інтереси можуть не 
збігатися.

Однак це не означає, що вони приречені 
на сварки і суперечки. Кожному важливо 
навчитися мирно розв’язувати конфлікти.

Ці уміння — чи не найголовніші для 

тебе. Вони допоможуть зменшити кіль-
кість стресів у твоєму житті, підвищать 
твій авторитет, популярність, рівень упев-
неності та самоповаги.

Конфлікти, спричинені розбіжностя-
ми у поглядах, смаках чи уподобаннях 
людей, називають конфліктами поглядів. 
Коли конфлікти виникають внаслідок зі-
ткнення інтересів, потреб чи бажань — це 
конфлікти інтересів.

Розв’язують ці конфлікти по-різному.

Конфлікти	поглядів

Часто, коли люди мають різну віру, переконання або їм подобаються 
чи не подобаються певні речі (одяг, музика, футбольна команда), 
вони ніби спілкуються різними мовами. Те, що для одного добре, 
може бути поганим для іншого; те, що одному подобається, в іншого 
може викликати відразу.

Для розв’язання такого конфлікту слід пригадати народну мудрість: 
«На колір і смак товариш не всяк». Дуже важливо розвинути в собі 
толерантність — уміння визнавати і поважати право іншої людини 
на власну, відмінну від твоєї, думку і пам’ятати, що толерантність — 
це пошук того, що об’єднує, а не роз’єднує людей.

Конфлікти	–	частина	стосунків
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Прочитай історію про футбольних уболівальників і дай відповідь на за-
питання внизу сторінки. 

 • Пригадай подібну ситуацію зі свого життя. 

 • Як це було? 

 • Чи правильно ти тоді діяв? 

 • Що можна було зробити чи сказати інакше? 

 • Як у розв’язанні таких конфліктів може допомогти правило світлофора: «Зупинись. 
Подумай. Вибери»?

Два товариші — Володя і 
Раміль — дуже добре ладнають між 
собою, а сваряться тільки тому, що 
Володя — вболівальник київського 
«Динамо», а Раміль — донецького 
«Шахтаря». Ці сварки пригнічують 
їх обох. Трапляється, що вони 
по кілька днів не розмовляють. 
Іноді сперечаються мало не до 
бійки. Кожен намагається довести 
переваги улюбленої команди і 
переконати товариша вболівати за 
неї.

Та чи варто це робити? Краще 
визнати право друга вболівати за 
команду, яка йому подобається, 
утримуватися від нападок на неї 
і обговорювати те, що чим краще 
гратимуть обидві команди, тим 
цікавіше буде дивитися матчі 
національного чемпіонату і тим 
сильнішою буде збірна України.

Завдання 1
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Зіткнення інтересів двох осіб або ігнорування однією з них потреб іншої — причи-
ни, з яких виникає переважна більшість конфліктів. Якщо люди діють без урахування 
інтересів обох сторін, то навіть у випадку примирення конфлікт не вичерпується. Він 
виникатиме знову і знову. На малюнку — способи розв’язання такого конфлікту.

Боротися:

• домінувати;
• тиснути;
• погрожувати;
• лаятися;
• битися.

Усі програють. Навіть якщо 
хтось думає, що виграв, 

насправді він також програв.

Поступитися:

• ігнорувати власні інтереси;
• на все погоджуватися;
• робити те, чого хочуть інші.

Хтось може випадково виграти за 
рахунок іншого.

Відсторонитися від конфлікту:

• ігнорувати проблему;
• зволікати з її розв’язанням;
• розірвати стосунки.

Усі програють.

Домовлятися:

• слухати, розуміти, поважати одне одного;
• намагатися зрозуміти причину конфлікту 

(з’ясувати, зіткнення яких інтересів 
призвело до нього);

• шукати рішення, яке влаштує обох, або 
піти на взаємні поступки.

Усі виграють (повністю або частково).

Конфлікти	інтересів
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Розглянь малюнок на с. 112 і визнач, які способи розв’язання конфлік- 
тів між братом і сестрою зображено на ньому.

Ні, 
футбол.

Переб’єшся.

Сьогодні 
футбол. 
Я давно 

його 
чекав.

Тоді 
наступні 
три дні я 

дивитимуся 
серіал.

Добре.

Подивимося 
фільм?

Як 
скажеш.

1 3

2

Варіант 1.

 

Варіант 2.

 

Варіант 3.

 

Завдання 2
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Прочитай ситуації. Які способи розв’язання конфлікту описано у них? 
Які негативні наслідки цих конфліктів?

Ситуація 1. У санаторії Олена живе в кімнаті з Вітою. Віта 

не прибирає своє ліжко і розкидає речі. За це їхня кімната 

отримує зауваження. Олена спочатку терпіла, а потім не 
витримала і нагримала на Віту. Дівчата посварилися.

Моя відповідь:  
 

 

 

 

Ситуація 2. Марина і Оксана — подруги. Оксана майже 
завжди поступається Марині. Але часом вона відчуває 
невдоволення і розчарування через те, що її інтереси не 
враховуються.

Моя відповідь:  
 

 

 

 

 

 

Завдання 3
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Потренуйся розпізнавати конфліктні ситуації в реальному житті. Для 
цього поспостерігай за людьми, наприклад, у шкільній їдальні, а відтак 
опиши один конфлікт за таким планом:

1. Хто є учасниками конфлікту?

 

 

2. Які їхні цілі?

 

 

3. Це конфлікт поглядів чи конфлікт інтересів?

 

 

4. Який стиль поведінки учасників конфлікту (пасивний, 
агресивний, упевнений)?

 

 

5. Який спосіб розв’язання конфлікту вони обрали?

 

 

Завдання 4
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Конфлікти — невід’ємна частина людських стосунків. Вони виникають че-
рез те, що кожна людина є неповторною особистістю і має власні погляди та 
інтереси. 

 • Якщо конфлікти виникають через розбіжності у смаках чи поглядах людей, 
їх слід розв’язувати на основі толерантності. 

 • Конфлікти інтересів найкраще розв’язувати шляхом переговорів.
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6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• прочитаєш поради психологів, як правильно діяти у 
конфліктних ситуаціях;

• дізнаєшся, як запобігти розпалюванню конфлікту;
• потренуєшся контролювати себе у конфліктних ситуаціях;
• обговориш, які життєві навички необхідні для конструктив-

ного розв’язання конфліктів.

ТРЕНІНГ	9.	ЯК	ВЛАДНАТИ	КОНФЛІКТ
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Як	запобігти	ескалації	конфлікту

Породжують конфлікт і роблять його 
некерованим конфліктогени. Вони поси-
люють емоційне напруження, ображають, 
породжують бажання захиститися.

Конфліктогени — це слова або дії, які 
провокують чи розпалюють конфлікт. 
Прикладами конфліктогенів є образи, 
зневажливе ставлення, висміювання, ви-
хваляння, категоричні судження, повчан-
ня, нечесність, нещирість, порушення 
правил етикету (не вітатися, ігнорувати 

чиюсь присутність, перебивати), деякі 
узагальнення: «ти ніколи», «ти завжди», 
«я нізащо», «це безнадійно».

Найбільша небезпека полягає в тому, 
що конфліктоген провокує у відповідь 
новий конфліктоген, а той у свою чергу 
— ще один, і так далі. Кожен наступний 
конфліктоген діє сильніше за попередній. 
Так утворюється конфліктний ескалатор 
(мал. 2).

Мал. 2. Конфліктний ескалатор

— Точно!

— Віддай мою 
книжку!

— Відчепись, я її не 
брала!

— А це що таке?

— Ти сам її сюди 
поклав!

— Ти хочеш сказати, що  
в мене склероз?

Запам’ятай два головних правила запобігання конфліктам.

 • Намагайся не використовувати конфліктогенів.

 • Не піддавайся на провокацію конфлікту (не відповідай кон-
фліктогеном на конфліктоген).
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Наведені нижче поради допоможуть 
опанувати себе і вгамувати гнів.

Установи попереджувальну
сигналізацію
• Уяви світлофор у своїй голові.
• Його червоне світло вмикатиметься 

тоді, коли треба зупинитись і подумати.
• Не забувай перевіряти свій світлофор 

у ситуаціях, що злять тебе.

Полічи до десяти (або далі)
• Починай глибоко дихати і повільно 

лічити про себе.
• Не провокуй співрозмовника, 

показуючи, що лічиш.
• Продовжуй слухати опонента.
• Дивись йому в очі.

Практикуй самопереконання
Іноді, щоб заспокоїтися, достатньо 

сказати собі кілька слів:
«Це не впливає на мене...»
«Мені не треба з цим боротися».
«Я можу це владнати».
«Мені приємно, що я тримаю себе в ру-
ках».
Зміни точку зору

Поглянь на ситуацію очима сторон-
нього спостерігача. Подумай:
• Чи варто гніватися через це?
• Чи справді ця людина хоче тобі 

зашкодити? (Ти ж, наприклад, не 
будеш сердитися на малюка за те, що 
він тебе штовхнув?)

• Чи є інший спосіб отримати те, що 
хочеш?

Обери спосіб, як опанувати себе у наведених нижче ситуаціях та запиши 
його.

Ситуація 1. Ти стоїш у черзі за квитком. Раптом до хлопця, що стоїть 
попереду тебе, підійшли знайомі, і він пропустив їх уперед.
Ситуація 2. Однокласник почав звинувачувати тебе в тому, чого ти 
не робив.

Ситуація 1:  

 

 

Ситуація 2:  
 

 

Як	контролювати	себе

Завдання 1
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• Чому важливо, щоб обидві сторони з’ясували суть проблеми? 
(Якщо вони не можуть узгодити причину конфлікту, то навряд 
чи розв’яжуть його.)

Крок 1. Пояснити один одному суть 
проблеми, використовуючи  

«Я-повідомлення».

• Чому важливо спокійно вислухати іншу людину? (Так ви 
зможете краще зрозуміти суть проблеми.)

Крок 2. По черзі висловити свою точку зору, 
не перебиваючи один одного і застосовуючи 

активне слухання.

• Чому важливо бути спокійним і ввічливим під час конфлікту? 
(Так ви зможете уникати конфліктогенів і запобігти ескалації 
конфлікту.)

Крок 3. Не обзиватися і не ображати 
один одного.

• Чому для розв’язання конфлікту важливо чимось поступитися 
в обмін на поступку іншої сторони? (Тому що не завжди можна 
знайти рішення, яке повністю задовольняє обидві сторони.)

Крок 4. Бути готовими до компромісу.

• Наведіть приклади способів чесного розв’язання конфліктів. 
(Покластися на удачу, наприклад зіграти камінь-ножиці-
папір, підкинути монетку; по черзі висловлювати аргументи; 
вибачитися.)

Крок 5. Намагатися знайти справедливе 
рішення.

П’ять	кроків	розв’язання	конфліктів
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Поміркуйте, що означають вислови:
«Обговорювати проблему, а не людину». 
«Змінити позицію “Я — проти тебе” на позицію “Ми разом — проти про-
блеми”».

Розгляньте малюнок і дайте відповідь на запитання.
 • Чому хлопці не можуть дійти згоди?
 • Які конфліктогени вони використовують?
 • Як, на вашу думку, продовжиться конфлікт?
 • Як можна запобігти його ескалації?

Ні,  йолопе,   
це дев’ять!

Це шість!

Завдання 3
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Конфліктогени розпалюють конфлікт і поглиблюють протистояння.

 • Уміння опанувати себе в конфліктній ситуації допоможе владнати її.

 • Уміння розв’язувати конфлікти є ознакою зрілої особистості.
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6	КЛАС

На цьому уроці ти:

• навчишся розрізняти дружні, недружні та небезпечні компанії;
• дізнаєшся, як припиняти агресію і насилля.

ТРЕНІНГ	10.	ПІДЛІТКОВІ	КОМПАНІЇ
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Проаналізуй групи, до яких належиш, за зразком, наведеним у першому 
рядку.

Що це за 
група?

Як часто ви 
зустрічаєтесь?

Що вас 
об’єднало?

Чи 
комфортно 
тобі у цій 

групі?

Особливі 
правила

Туристичний 
гурток

Двічі  
на тиждень

Любов 
до пригод, 

спорту, 
природи

Так

Не палити, не 
вживати алкоголю, 

допомагати  
одне одному

Завдання 1
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Друзі впливають на нас і нашу поведінку. У народі кажуть: «З ким поведешся, 
від того й наберешся», «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Тому для твого 
здоров’я і безпеки важливо навчитися розрізняти дружні та небезпечні компанії.

Ознаки	дружніх	компаній:

• приймають тебе таким, яким  
ти є;

• не мають жорстких правил;
• не забороняють тобі 

спілкуватися поза групою;
• з радістю приймають у своє коло 

нових друзів;
• їхні члени поважають і 

підтримують одне одного.

Ознаки	небезпечних	компаній:

• мають ватажка і жорсткі правила;

• вимагають повної відданості;

• забороняють контакти поза групою;

• за непокору можуть вчинити жорстоку розправу;

• з «чужими» поводяться агресивно і зверхньо;

• вступають у міжгрупові конфлікти «стінка на стінку»;

• поширене вживання тютюну, алкоголю, наркотиків.

Ознаки	недружніх	компаній:	

• у стосунках мало теплоти;

• недостатньо підтримують один одного;

• панує дух конкуренції;

• приймають у своє коло за суворими критеріями (одяг, 
гаджети тощо).
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Як	припиняти	агресію	та	насилля

Ти став свідком 
образ, погроз чи 
нападу?

Одразу намагайся припинити його. Часто для 
цього буває достатньо висловити своє негативне 
ставлення, наприклад, сказати: «Припини» або 
«Не думаю, що це смішно».

ні

так

Ти сам став 
жертвою 
насилля?

так

Спочатку спробуй поговорити з нападниками 
(краще з одним із них): «Я нічого вам не зробив. 
Що ви проти мене маєте?»
Це допомогло?

ні

Якщо переслідування (образи, погрози, напади) тривають, не терпи цього. 
Пасивність лише провокує нападників. Скажи батькам або вчителю, нехай 
вони поговорять з ними. Це допомогло?

ні

Коли неформальні методи не допомагають, офіційно звернися (сам чи з 
батьками) до адміністрації школи або в міліцію. Ти маєш право жити і навчатись 
у безпечних умовах, і є люди, які зобов’язані їх забезпечити.

На жаль, молоді люди не завжди вмі-
ють розв’язувати свої проблеми мирним 
шляхом. Тому в колективі, де панує не-
дружня атмосфера, трапляються агресивні 
конфлікти — сварки, бійки, знущання зі 
слабших тощо. Усе це — прояви насилля.

Виділяють два види насилля: фізичне і 
психологічне.

Фізичне насилля — дії, що заподіюють 
тілесні ушкодження. Психологічне (емо-
ційне) насилля — дії, що заподіюють лю-
дині моральну шкоду.

Найпоширенішими проявами насилля 
у твоєму середовищі є бійки, штовхання, 
підніжки, а також прізвиська, обзивання, 
кривляння. Псують чиїсь речі — це насил-
ля. Як і тоді, коли не приймають у гру чи 
виганяють із неї. Одним із найнебезпеч-
ніших видів насилля є вимагання грошей 
або речей.

Кожен із вас може стати свідком і 
жертвою насилля. Тому дуже важливо на-
вчитися активно протидіяти йому.
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Уяви, що у вашому класі з’явився новий учень. Напиши записку новач-
ку, який потерпає від самотності, від того, що не має друзів.

Завдання 2
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Бажання мати друзів і компанію — природна потреба підлітків.

 • Дружні компанії з радістю приймають у своє коло нових друзів, поважають 
і підтримують один одного.

 • Якщо ти став жертвою або свідком насилля, завжди намагайся припинити 
його.

 • Якщо у тебе не виходить зробити це самостійно, звернися до батьків, психо-
лога, адміністрації школи або в міліцію.
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7 клас
Тренінг 1. Розбудова самооцінки

Тренінг 2.  Синергія стосунків

Тренінг 3. Стрес і психологічна рівновага 

Тренінг 4. Керування стресами 

 Тренінг 5.Стрес в екстремальних ситуаціях

Тренінг 6. Конструктивне розв’язання 
                            конфліктів
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7	КЛАС

130

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, від чого залежить психологічна рівновага;
• проаналізуєш, що впливає на твою самооцінку;
• прочитаєш поради для підвищення самооцінки;
• вчитимешся правильно реагувати на критику сторонніх людей.

ТРЕНІНГ	1.	РОЗБУДОВА	САМООЦІНКИ
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Ти вже знаєш, що всі наші почуття є 
важливими. Та це не означає, що нам од-
наково, які з них ми переживаємо. Кож-
ному хочеться якнайдовше перебувати у 
хорошому настрої. Почуватися задоволе-
ним і щасливим краще, ніж пригніченим 
і нещасним. 

Душевного комфорту можна досягти 
лише в гармонії емоційної, інтелектуаль-
ної і духовної сфер. Такий стан називають 
психологічною рівновагою або психоло-
гічним благополуччям.

Найпершою і  найголовнішою пере-
думовою психологічної рівноваги є пози-
тивне ставлення до себе.  

Твоє ставлення до себе називають са-
мооцінкою.

Самооцінка формується під впливом  
досвіду (успіхів і невдач) і залежить від 
того, як тебе оцінюють інші люди. Розріз-
няють самооцінку завищену, занижену і 
адекватну. Здоровою вважають адекватну 
позитивну самооцінку, коли людина ре-
ально оцінює себе і при цьому вважає себе 
унікальною, неповторною, вартою любо-
ві, поваги і всього найкращого в житті.  

На відміну від завищеної самооцінки, 
яка нечасто буває у підлітків, занижена, 
навпаки, не рідкість. Її формують чинни-
ки, якими у дорослому житті не дуже пе-
реймаються. Передусім це проблеми із зо-
внішністю та болісне сприйняття критики 
з боку дорослих і однолітків.

Психологічна	рівновага

Підлітки	із	заниженою	самооцінкою:

 • легко піддаються впливу однолітків;

 • надто переживають з приводу того, що про них подумають; 

 • поводяться зухвало, щоб приховати невпевненість;

 • руйнують себе, набуваючи шкідливих звичок;

 • заздрять і не вміють радіти успіхам друзів.
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Усі, часто навіть найпопулярніші підлітки, страждають через свою зо-
внішність.
Кожен знайде в ній якийсь недолік. Це тебе втішило? Якщо ні — берися 
до роботи і спробуй розібратися, що саме тебе не влаштовує. Можливо, 
це розмір твоєї стопи (який не можна змінити) чи тебе турбує пару кіло-
грамів зайвої ваги, якої можна легко позбутися у спортзалі. 

 • У лівій частині аркуша запиши те, що змінити не можна, а в правій — 
те, що тобі змінити під силу. 

 • Прочитай висновки внизу сторінки і Поради для підвищення само-
оцінки (на с. 133).

Твоя самооцінка формується 
під впливом досвіду (успіхів 
і невдач). Тому вчися ставити 
перед собою мету і досягати її. 

Щодо того, чого змінити не 
можна, усвідом: це — оз на ка 
твоєї ін ди ві ду  аль ності, яка 
вирізняє те бе з-поміж інших, 
ро бить особ ли вим і не по-
втор ним.

Не можна змінити Можна змінити

Завдання 1
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Не можеш чогось змінити у своєму тілі 
— подумай, як виграшно «обіграти» це 
одягом, зачіскою, косметикою. Нині ко-
жен може вдягатись у те, що йому личить, 
створювати власний образ, підкреслювати 
свою індивідуальність.

Відома російська співачка Крістіна 
Орбакайте в підлітковому віці зіграла у 
фільмі «Опудало» дівчинку, яка ненави-
дить себе за свою зовнішність. Доросла 
Крістіна започаткувала особливий стиль, 
який наслідують тисячі дівчат. Навіть мо-
дельєри нерідко гримують манекенниць 
«під Орбакайте».

Усвідомивши свою індивідуальність, 
ти зробиш перший крок до підвищення 
самооцінки. А далі? Все дуже просто. Ви-
соку самооцінку, повагу (навіть до самого 
себе) треба заслужити.

Випробуй себе у спорті, мистецтві, 
музиці. Розвивай свої здібності. Нама-
гайся досягти успіху в тому, що робиш, і 
сприймай успіх як належну винагороду за 
свою працю. Людина, яка не любить себе, 

схильна применшувати свої досягнення, 
вважати їх випадковими. 

Деякі наші слова і вчинки підвищують 
самоповагу, а деякі — навпаки, знижують 
її. Наприклад, виконуючи те, що пообіцяв 
самому собі, ти відчуваєш, що володієш 
ситуацією. Це підвищує самоповагу. А по-
рушивши своє слово — відчуваєш розча-
рування, і самоповага знижується. 

Критика з боку інших людей — ще одна 
поширена причина заниженої самооцінки 
у підлітків. Однак критика буває різною: 
справедливою і несправедливою, вислов-
леною у тактовній чи у принизливій фор-
мі. 

Несправедлива критика, зневажливі 
репліки з приводу особистих якостей, ре-
зультатів праці чи інших важливих для 
тебе речей здатні суттєво вплинути на са-
мооцінку. Та чи варто так гостро реагува-
ти на них? Адже найбільше критикують 
ті, хто сам відчуває свою недосконалість 
і намагається самоствердитися, принижу-
ючи інших.

Поради	для	підвищення	самооцінки
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1. Прочитай притчу «Віслюк» (с. 135).

2. Пригадай ситуацію зі свого життя, коли тебе несправедливо критику-
вали, опиши і проаналізуй її. 

Опиши цю ситуацію:

  

 

 

 

 

 

Як ти тоді поводився: пасивно, агресивно чи упевнено?

 

Як би ти повівся, опинившись у такій ситуації наступного 
разу:

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2



135

Віслюк
Східна притча

Якось батько з сином мандрували. Батько сидів на віслюку, 
а син вів віслюка за вуздечку. Раптом вони почули, як один 
перехожий каже іншому:
— Поглянь на цього бідолашного хлопчика. Його маленькі 
ніжки ледь встигають за віслюком. А жорстокий батько не знає 
жалю.
Чоловік узяв ці слова близько до серця. Він зліз з віслюка і 
звелів сину їхати верхи. Не минуло й кількох хвилин, як вони 
зустріли інших перехожих, які почали показувати на них 
пальцями і хитати головами:
— Яка ганьба! Малий їде верхи, як султан, а його бідолашний 
батько біжить слідом.
Хлопчик страшенно зніяковів і попросив батька сісти позаду 
нього.
— Люди добрі, подивіться на це, — заголосила жінка під чадрою. — 
Як вони мучать нещасну тварину! 
У неї вже хребет провис, а старий 
і малий нероби сидять на ньому, 
як на канапі.
Батько з сином мовчки злізли 
з віслюка і, понуривши голови, 
побрели далі. За рогом вони 
зустріли інших перехожих, які 
почали насміхатися з них:
— Чого це ваш віслюк нічого не 
робить, не приносить жодної 
користі, навіть не везе когось із 
вас на собі?
Батько зітхнув, пригостив віслюка 
соломою і сказав синові:
— Хоч би що ми робили, хлопче, 
неодмінно знайдеться той, хто з 
нами не погодиться. Гадаю, ми 
самі маємо вирішувати, як нам 
мандрувати.  
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Коли робиш щось для інших, а не для себе, отримуєш несподіваний бонус — чудо-
вий настрій і задоволення собою. 

Запиши приклади маленьких добрих справ, які не заберуть у тебе багато 
часу, але  здатні підвищити самоповагу.

1) доглянути собаку друга, коли той у 
від’їзді;  

2) навчити маму користуватися новим 
телефоном; 

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

Завдання 3
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Висновки

 • Здорова самооцінка — основа психологічного благополуччя.

 • Для розбудови здорової самооцінки треба усвідомити свою унікальність, 
розвивати здібності, не брати близько до серця критику сторонніх людей і 
пам’ятати, що маленькі добрі справи — ключ до підвищення самоповаги.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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7	КЛАС
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, що означає «синергія»;
• оціниш якість своїх стосунків;
• прочитаєш про синергію у різних сферах життя;
• продемонструєш уміння покращувати стосунки, шукати нових 

друзів.

ТРЕНІНГ	2.	СИНЕРГІЯ	СТОСУНКІВ
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Синергія (від англ. syn — спільна та energy — енергія). Синергія означає, що ціле 
є значно більшим, ніж сума його складових. Приклади синергії знаходимо у природі, 
техніці, музиці, спорті тощо. 

У	природі

Прикладом синергії  у природі є 
поведінка гусей у зграї. V-подібна будова 
гусячої зграї дає змогу птахам летіти на 
70% швидше, ніж тоді, коли вони летять 
поодинці. 

У	техніці

Конструктори знають, що одна опора 
розміром 5´10 см витримує вагу до 
275 кг. Яку вагу можуть витримати 
дві опори? Якщо вважаєш, що вдвічі 
більшу, тобто 550 кг, то помиляєшся. 
Вони витримують вагу до 825 кг, а якщо 
їх збити докупи — більш як 2000 кг.

У	музиці

Приклад синергії в музиці — оркестр, 
ансамбль або хор. Їх звучання — це 
набагато більше, ніж окремі партії у 
виконанні музичних інструментів чи 
голосів.

У	спорті

Приклад синергії у спорті — футбольна 
команда. Її рівень — це більше, ніж 
майстерність воротаря, нападників 
або захисників .  Успіх  команди 
передусім залежить від того, як гравці 
взаємодіють на полі, які комбінації 
вміють розігрувати. 

Синергія
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Напишіть оголошення: «Шукаємо друзів!». Приклад: «Увага! Увага! 
Якщо ти романтик, любиш природу і надаєш перевагу активному від-
починку, приєднуйся до туристичного клубу «Зоряні шляхи». Зустріч у 
суботу 10 вересня о 8.30 біля школи. Візьми в дорогу: спортивний одяг, 
взуття, головний убір, пляшку води, бутерброд і бадьорий настрій. До 
зустрічі!». 

Шукаємо друзів!

 • Яке оголошення справило на вас найбільше враження?

 • У кого виникло бажання приєднатися до однієї з компаній? 

Завдання 1
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Висновки

 • Якщо ми керуємося принципом синергії у стосунках, наші можливості зрос-
тають, ми досягаємо кращих результатів у навчанні, спорті, будь-якій праці. 
Поліпшується якість стосунків: ми отримуємо більше задоволення від спіл-
кування, ефективніше розв’язуємо конфлікти. 

 • Для цього треба навчитися: цінувати і використовувати відмінності, що іс-
нують між людьми; спілкуватися, взаємодіяти і будувати стосунки на основі 
партнерства — використовувати сильні якості і компенсувати недоліки одне 
одного.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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7	КЛАС

142

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, який стрес корисний, а який – шкідливий;
• навчишся контролювати себе у стресових ситуаціях;
• дослідиш джерела стресу у своєму житті;
• оціниш, як впливають на тебе різні стресори.

ТРЕНІНГ	3.	СТРЕС	І	ПСИХОЛОГІЧНА	РІВНОВАГА
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Навчання, заняття спортом, участь в 
олімпіадах, конкурсах, спілкування з дру-
зями, знайомими і незнайомими людьми, 
подорожі – складові цікавого, насиченого 
життя. Та іноді вони порушують психо-
логічну рівновагу. Перехвилювався перед 
виступом, посварився з батьками чи дру-
гом, загубився під час екскурсії у незна-
йомому місці, потрапив у зону стихійного 
лиха… Ці на перший погляд різні події мо-
жуть спричинити стрес. 

Стрес — це стан психічного і фізич-
ного напруження, що виникає як реакція 
організму на зміну внутрішнього чи зов-
нішнього середовища.

Стрес зазвичай сприймають як нега-
тивне явище. Однак як помірне емоційне і 
фізичне напруження він необхідний люди-
ні. Помірний стрес допомагає й тоді, коли 
організм потребує чіткої і злагодженої ро-

боти. Наприклад, спортсмену перед зма-
ганням чи актору перед виступом. Такий 
стрес називають позитивним (еустресом).

Сильний стрес перешкоджає адекват-
но діяти, людина перебуває у стані дис-
тресу — перенапруження або виснаження 
організму. Буває, спортсмен переживаю-
чи сильний стрес, не може показати хоро-
ший результат. У цьому випадку кажуть, 
що він «перегорів» до старту. Такий стрес 
називається гострим.

Трапляється, що людина переживає 
помірний стрес, але впродовж тривалого 
часу. Наприклад, якщо після народження 
дитини матері ніхто не допомагає, вона 
має забагато клопотів і замало часу для 
відпочинку. Стрес поступово накопи-
чується і може спричинити проблеми зі 
здоров’ям. Такий стрес називають хроніч-
ним.

Стрес:	визначення	понять

Гострий стрес Хронічний стрес
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Ти маєш від-
ре а гу ва ти на 

стрес за кілька 
се кунд?

1. Глибоко вдихни через ніс і 
затримай дихання на кілька 
секунд. Дуже повільно видихай 
повітря через рот. Повтори кілька 
разів.

2. Набери ротом якнайбільше 
повітря,  а  в ідтак повільно 
випускай його, наче зітхаєш. Не 
піднімай і не напружуй плечі. 
Повтори кілька разів.  

1. За плющ очі й уя ви місце, де ти по чу-
ваєшся за тиш но (мож ли во, це бе рег 
річки чи твоє ліжко). Гли бо ко вдих ни 
че рез ніс і скон цен т руй ся на зо б ра женні, 
що ви ник ло у твоїй уяві. Ду же повільно 
ви ди хай че рез рот. На ма гай ся збе рег ти 
за спокійли ве зо б ра жен ня у своїй уяві. 
Че рез хви ли ну розплющ очі.

2. Гуч но вди хай і ви ди хай повітря че рез 
рот, ут во рю ю чи різні зву ки. На при клад, 
скла ди гу би так, ніби п’єш крізь со ло-
мин ку, і гли бо ко вдих ни. А потім роз-
ту ли гу би і швид ко ви дих ни. Зро би так 
кілька разів, зо се ре д жу ючись на зву ках.       

1. Дай ро бо ту м’язам: ви ко-
най кілька фізич них вправ, 
пробіжись.

2. Про гу ляй ся на дворі.
3. Прий ми душ або теп лу ван ну.
4. По слу хай приємну му зи ку.

У твоєму 
роз по ря д-

женні ли ше 
кілька хви-

ли н?

Ти маєш 
у за пасі 
годину? 

так

ні

ні

так

так

За до по мо гою блок-схе ми пригадай і вивчи ще кілька прий о мів опа ну-
ван ня се бе в мо мент силь но го по трясіння (стресу).

Завдання 1



145

Запиши у лівій частині таблиці стресори зі свого життя; справа – ви-
знач кількість балів за шкалою від 0 до 10, показавши оцінкою, наскільки 
сильно ти відчуваєш дію цього стресора. Наприклад, постав 0, якщо цей 
стресор взагалі не впливає на тебе і постав 10, якщо його вплив дуже зна-
чний і ти преживаєш сильні емоції. 

Стресор Шкала оцінювання

1. раптовий виклик до дошки

2. подарували цуценя

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Завдання 2
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Висновки

 • У перекладі з англійської, «стрес» означає «напруження». 

 • Помірний стрес підвищує працездатність і робить життя цікавим та повно-
цінним. 

 • Надто сильний або тривалий стрес призводить до виснаження резервів ор-
ганізму і порушення здоров’я.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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ТРЕНІНГ	4.	КЕРУВАННЯ	СТРЕСАМИ

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, як стрес впливає на здоров’я;
• навчишся розпізнавати фізіологічні і психологічні ознаки 

стресу;
• розглянеш, як формується ефект самопідтримки стресу;
• навчишся керувати стресом.

7	КЛАС
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Не  має зна чен ня, що спричини ло стрес 
— справжня за гро за чи сло вес на об ра за, ре-
альні події чи уявні, — ор ганізм завжди ре-
а гує од на ко во. У різних стре со вих подіях 
ця ре акція різниться ли ше си лою емоцій 
— від лег кої три во ги до паніки, а та кож 
рівнем фізич но го на пру жен ня — від прак-
тич но невідчут но го до «ви с т ри бу ван ня» 
сер ця з гру дей і «за дубіння» м’язів. 

На фізіологічному рівні організм мит-
тєво реагує на потенцій ну небезпеку. Це 
виявляється в інстинктив ному бажанні 
усунути причину стресу або ж, нав паки, 
уникнути зіткнення з нею. Тому фізіо-
логічну реакцію на стрес визначають як: 
«БОРОТИСЯ чи ТІКАТИ». 

Вона є про дук том мільйонів років ево-
люції, впродовж яких жит тя лю дей за-
ле жа ло від їхньої ре акції на не без пе ку 
(на при клад, по яву хи жо го звіра). Щоб ви-
жи ти се ред ди кої при ро ди, ор ганізм лю-

ди ни по ви нен був миттєво підго ту ва ти ся 
до дії — тіка ти чи всту па ти в поєдинок. 

У скрут ну хви ли ну ор ганізм мобілізує 
свої ре зер ви: ми по чи наємо частіше ди ха-
ти, при ско рюється сер це бит тя, вивільня-
ється енергія, на пру жу ють ся м’язи (див. 
малюнок).

Це дуже важливо в ек с т ре маль них си-
ту аціях, ко ли лю ди на му сить до клас ти 
над зви чай них зу сил ь, діяти не гай но, щоб 
урятуватися. Про те так са мо ор ганізм ре-
а гує і на стрес, спричинений інши ми, не 
та ки ми кри тич ни ми об ста ви на ми: на не-
очіку ва ну кон троль ну чи свар ку з дру гом. 

На пси хо логічно му рівні стрес породжує 
у лю ди ни не приємні по чут тя — три во гу, 
страх, гнів. Оз наками стре со вого стану є 
та кож збу д женість, відчут тя браку ча су, 
дратівливість, втра та по чут тя гу мо ру, не-
мож ливість зо се ре ди ти ся на ви ко нанні 
бу ден них справ.

Зіниці:

розширені

У�роті:

пересохло

Обличчя:
бліде або 
червоне

Серце:
«вистрибує» з 
грудей

Шлунок:

стискається, 
відчуття холоду в 
животі

М’язи:
напружені, 

«задубілі»

Легені:

дихання 
поверхневе, 
прискорене 

Долоні:

пітніють

Ноги:
підкошуються, 
коліна тремтять

Реакція	організму	на	стрес



149

Хронічний	стрес	і	здоров’я

З усіх видів стресу найнебезпечнішим 
є накопичений (хронічний) стрес. Як що 
людина пе ре жи ває стрес за стре сом, мо-
же ви ник ну ти стан, про який ка жуть: «Я 
пе ре вто мився, ме не ви би то з колії, моє 
жит тя за над то стре со ве». Це свідчить про 
стре со ве пе ре ван та жен ня. 

У стані хронічного стресу з’являються 
і де які спе цифічні симп то ми, що свід-
чать про вис на жен ня (див. малюнок  
на с. 150). 

У такому стані зростає ри зик за го-
ст рен ня хронічних за хво рю вань, зни-

жується імунітет, мо же ста ти ся сер це вий 
на пад. 

За га лом лю ди на пе ре стає на со ло д жу-
ва ти ся жит тям, втра чає за ним кон троль. 
«Усі ці дивні зміни. Що зі мною коїться? 
Чо му це ста ло ся са ме зі мною?» — такі чи 
подібні дум ки породжують у неї три во гу і 
за не по коєння. 

Існують професії, пов’язані з високим 
рівнем стресу (лікар, учитель, рятуваль-
ник). Інтенсивний робочий графік і постій-
на робота з людьми підвищують ризик так 
званого емоційного вигорання (див. табл.).

Ознаки	емоційного	вигорання

Фізичні Емоційні Інтелектуальні

Втрата енергії

Хронічна втома

Часті й тривалі застуди

Головні болі

Проблеми зі сном 

Розлади травлення

Виразка шлунку

Різка втрата або набрання 
ваги

«Повернення» колишніх 
хвороб

Дратівливість

Посилені або 
послаблені реакції

Безпорадність

Депресія

Нав’язливі думки

Негативне 
(песимістичне) 
мислення

Проблеми з 
концентрацією уваги, 
висловленням думок

Зниження праце-
здатності
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Ознаки	стресового	перевантаження

Про бле ми зі сном 
кілька днів поспіль: труд-
нощі із за  си нан ням, ча с те 
про   ки дан ня  се ред но чі, 
ран ко ва вто  ма

Зни ження енер ге-
тич ного рі вня, за галь на 
вто ма, зне си ле ння

Страж дан ня від 
бо лю. Най частіше 
бо лять го ло ва, шия, 
плечі, спи  на, по пе рек. 
Мо же з’явля ти ся біль і в 
жи воті, гру дях, м’язах

Три во га, за не по ко-
єн ня, ду мки: «Усі ці 
дивні зміни. Що зі мною 
коїться?»

Пригніченість, апа  тія, 
зни  жен ня інте ре су до 
всьо го, що ра ні ше ціка-
ви ло

Втрата здатності від-
чу  ва ти радість, от ри му-
ва ти за до во лен ня, на со-
ло д жу ва ти ся жит тям
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На щастя, існує багато ефективних 
і цілком безпечних способів керування 
стресами, які допомагають долати сильні 
стреси і запобігати виникненню хроніч-
них стресів. Керува ти — оз на чає впли ва-
ти, кон тро лю ва ти, зміню ва ти в ба жа но му 
на прям і. 

Уміння долати труд но щі, які за зви-
чай ви во дять з рівно ва ги, да рує лю дині 

незрівнян не за до во лен ня, підви щує са мо-
по ва гу, до дає енер         гії, зба га чує життєвий 
досвід. Існують фізичні, емоційні і духо-
вні способи керування стресом. 

Фізичні способи керування    стресом 
– це передусім фізичні вправи, збалансо-
ване харчування, повноцінний відпочи-
нок і планування часу. 

Фізичні	способи	контролю	за	стресом

Фізич ні впра ви — ефек тив ний спосіб бо роть би зі стре сом. Во ни до по магають май же 
од ра зу. Навіть 20 хвилин фізичної активності щодня значно по ліпшують самопочуття. 

Ду же ко ри сни ми є пла ван ня, спор тивні ігри: рухливі ігри з дру зя ми на свіжо му 
повітрі (у фут бол, во лей бол, теніс, бадмінтон).

Раціональне харчування. Перервані обіди, недостатня кількість води, жирна їжа 
або голодні дієти нерідко спричи няють харчовий стрес. Лю ди, які пе ре бу ва ють у стані 
хронічно го стре су, часто вжи вають надмір солодощів. Це до по ма гає їм підтри му ва ти 
рівень цу к ру в крові, що ком пен сує ослаблену стресом функцію гормонів. 

Однак краще спожи ва ти складні вуг ле во ди (хліб, кру пи, кар топ лю, ма ка ронні ви ро-
би). Ко рис но їс ти ово чі та фрукти, в яких містяться не обхідні для по до лан ня стре су 
вітаміни і міне ральні ре чо ви ни. 

Відпочинок і сон. Пер шими симп то мами с тре сового перевантаження є по ру шен ня сну: 
вве чері людина дов го не мо же за сну ти, вночі ча с то про ки дається, а вранці по чу вається 
знесиленою. Це означає, що «зламався» її біологічний годинник. Для його відновлення 
знадобиться приблизно три тижні. Щовечора треба лягати спати в один і той самий час. 
Перед сном слід провітрити кімнату, прийняти теплу ванну і випити склянку трав’яного 
чаю або молока з ложечкою меду.

Уміння планувати час і розставляти пріоритети. Ти перевантажений справами і 
нічого не встигаєш? Проаналізуй, чому. Можливо, маєш звичку всюди запізнюватись і 
робити все в останню мить? А може, забагато часу витрачаєш на телевізор, комп’ютер 
чи телефонні розмови? 

На вич ки пла ну ван ня ча су — най не обхідніша скла до ва профілак ти ки стресів. 
Ор ганізо ва на лю ди на ро би ть на ба га то більше, ніж той, хто діє ха о тич но і ха пається 
од ра зу за кілька справ. Пла ну ю чи свій час, не за бу вай, що тобі треба спа ти не мен ш як 8 
го дин на до бу, три-чотири ра зи на день хар чу ва ти ся, 2-3 го ди ни щод ня бу ва ти на свіжо-
му повітрі, виконувати фізич ні впра ви.
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Емоційні	способи	керування	стресом

Подивись на схід сонця
Заспівай пісню
Послухай музику
Випий чашку чаю
Устань рано-вранці
Посади квітку
Запали свічку
Прийми ванну
Поплавай в озері
Погуляй з собакою
Видуй бульбашки

Зроби комплімент
Поговори з другом
Попроси те, що хочеш
Уникай неприємних 
людей
Розстав пріоритети
Встанови межі
Попроси допомоги
Зроби це зараз!
Попрактикуй терпіння
Помолись

Засмійся голосно
Пробіжись у парку
Розкажи або послухай 
анекдот
Усміхнися
Погуляй
Трохи поспи
Подивись фільм
Почитай
Полеж на сонці
Пройдися босоніж

Запиши емоційні способи керування стресом, які найкраще допомага-
ють тобі заспокоїтися і відновити психологічну рівновагу.

 

 

 

 

 

 

Завдання 1
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Усі зміни в житті сучасної людини більш-менш стре сові. За галь не стре-
со ве на ван та жен ня мо жна виз на чи ти за до по мо гою шка ли стре су. По-
зна чай ко жний стре со вий чинник у твоєму житті за ос танні 12 місяців. 
Підра хуй за галь ну кількість балів. 

Шка	ла	стре	су	
(роз роб ле на і адап то ва на для мо лоді Т. Холм сом та Р. Рей хом) 

Стре	со	вий	чинник	 	 		 	 					 																						Ба	ли

1. Смерть члена родини............................................................................................... 100

2. Роз лу чен ня батьків .....................................................................................................65

3. Пу бе ртат ний період ....................................................................................................65

4. Серй оз не за хво рю ван ня (трав ма) ..........................................................................45

5. Вступ до спецшколи, ліцею ....................................................................................  45

6. Зміна міри не за леж ності чи відповідаль ності ...................................................45

7. Вжи ван ня ал ко го лю чи нар ко тиків .....................................................................  45

8. Ви клю чен ня зі шко ли ................................................................................................45

9. При ми рен ня з другом, родичем ..............................................................................40

10. Про бле ми у школі ........................................................................................................40

11. Серй оз не за хво рю ван ня од но го з членів ро ди ни .............................................40

12. Ро бо та і на вчан ня більш як 40 го дин на тиж день ............................................35

13. Зміна кла су (“пе ре ст риб ну ти” клас чи за ли ши ти ся                          
    на дру гий рік) ..................................................................................................................35

14. По ява но во го чле на ро ди ни (не мов ля ти, по втор не 
    од ру жен ня бать ка чи ма тері) .....................................................................................35

15. Зміна до машніх чи шкільних обов’язків .............................................................35

16. Зміна фінан со во го становища .................................................................................30

17. Смерть близь ко го дру га (не чле на ро ди ни) .......................................................30

18. Часті конфлікти в ро дині, з дру зя ми ....................................................................30

19. Сон мен ш як 8  го дин на до бу .................................................................................25

20. Про бле ми із за ко ном ..................................................................................................25

21. Про бле ми в ро дині друга ..........................................................................................25

Завдання 2
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22. Вагомі осо бисті до сяг нен ня (пе ре мо га в кон курсі, олімпіаді, 
    спор тив но му зма ганні) .................................................................................................25

23. Хтось із батьків отримав або втра тив ро бо ту .....................................................20

24. Зміни умов про жи ван ня (приїзд ро дичів, ре монт) ..........................................20

25. Зміни у спо со бі жит тя (по ча ти чи ки ну ти па ли ти, зміни 
    у хар чу ванні, дієта) ........................................................................................................20

26. Хронічна алергія ...........................................................................................................20

27. Про бле ми з учи те лем, тре не ром .............................................................................20

28. Зміни у шкільно му розкладі ....................................................................................15

29. Зміна місця про жи ван ня ...........................................................................................15

30. Зміна шко ли ...................................................................................................................10

31. Ви ник нен ня бор гу (у те бе або членів ро ди ни) ..................................................10

32. Зміни у ча с тоті сімей них зібрань (спільних обідів, 
    вихідних, відпу с ток ........................................................................................................10

33. Каніку ли ..........................................................................................................................10

34. Не знач не по ру шен ня за ко ну ......................................................................................5

                                       За галь на кількість балів         __________   

Як що ти на брав:

мен ш як 150 балів і відчу ваєш, що твоє жит тя дуже од но манітне, не мар нуй часу 
на нудь гу. До вко ла ба га то ціка во го. Спро буй но ву спра ву, знай ди но вих друзів, 
почни зай матися спор том.  

150—250 балів — для більшості та ке стре со ве на ван та жен ня є до пу с ти мим. Однак 
для кож но ї де ся тої людини во но надмірне. Якщо відчуваєш симптоми стресу, 
постарайся знизити стресове навантаження за допомогою порад, наведених на 
попередніх сторінках цього посібника.

більш як 250 балів — пе ре ви щен ня до пу с ти мо го стре со во го на ван та жен ня. Це 
мож на порівня ти з ро бо тою складного механізму, що постійно працює на межі 
своєї потужності. Ра но чи пізно у ньо му щось зла мається. Тому постарайся 
організувати своє життя і знизити стресове навантаження за допомогою блок-
схеми на с. 27.
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Як тільки відчуєш, що твоє життя занадто стресове, тобі треба знизити 
напруження. За допомогою блок-схеми визнач причину стресу і як діяти 
у цій ситуації.

По чу ваєшся вис на же-
ним після на пру же но го 
пе ріоду — навчального 
ро ку, іспитів, зма гань?

Навчаєшся чи працюєш більш 
як 40 годин на тиждень? 

Ти нещодавно 
пе ре ніс тривале 
захворювання чи 
психічну травму?

Звер ни сь до ліка ря, 
пси хо ло га чи пси хо те ра-
пев та. Во ни до  по мо жуть 
тобі як най ш вид ше прой-
ти фі зич  ну чи пси хо-
логічну ре а бі лі тацію.

П і с л я  н а  п р у  ж е  н о ї  п р а ц і 
потрібен три ва лий відпо чи нок. 

Спілку ван ня з при ро дою, дру-
зя ми, рух ливі ігри на свіжо му 
по віт рі, по вноцінне хар чу ван ня і 
сон, ці каві книж ки, ве селі роз ва ги 
шви д ко віднов лять твої си ли. 

Як що ти дуже ста ран ний учень, 
до ве деть ся зни зи ти темп. 
Відчувши перевантаження 
че рез те, що пра цюєш після 
шко ли, відмов ся від підза-
робітку — гроші не варті тво го 
здо ров’я.
Тим ча со во змен ши що ден не 
на ван та жен ня. Не за бу вай про 
відпо чи нок. Це не розкіш, а 
не обхідна скла до ва тво го жит-
тя.

Як що ти не визначив причину поганого самопочуття за допомогою цієї схеми або 
протягом місяця марно на ма гав ся подо ла ти стрес, звер ни сь до ліка ря. Адже оз на ки стре-
со во го пе ре ван та жен ня мо жуть свідчи ти і про при хо ва не за хво рю ван ня: щи  то подіб ної 
за ло зи, анемію, діабет, хво ро би печінки, нир ко ву не до статність, аві та мі ноз, гор мо нальні 
по ру шен ня, де які психічні за хво рю ван ня.

так

так

так

ні

ні

ні
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Висновки

 • Під час стресу організм мобілізує всі резерви, що виявляється на фізіологіч-
ному і психологічному рівнях. Ця реакція має назву «Боротися чи тікати».

 • Занадто сильний або тривалий стрес є небезпечними для здоров’я.  

 • Існують фізичні, емоційні і духовні способи керування стресом, які допома-
гають долати сильні стреси і запобігати виникненню хронічних.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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7	КЛАС

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся основні передумови виживання в екстримальній 
ситуації;

• проаналізуєш, що загрожує людині в екстремальних ситуаціях 
і що допомагає їй вижити;

• розглянеш стратегію поведінки в надзвичайній ситуації;
• навчишся змінювати негативні думки на позитивні.

ТРЕНІНГ	5.	СТРЕС	В	ЕКСТРЕМАЛЬНИХ	
СИТУАЦІЯХ
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В ек с т ре маль ни х си ту аціях лю дина відчу ває дію багатьох стресорів:  
страху, бо лю, пе ре вто ми, хо ло ду, спе ки, го ло ду, спра ги, са мот ності, зне-
віри. Прочитай інформацію про кожен стресор і підкресли те, що допо-
може зменшити його вплив.

Страх
Най пер ше по чут тя, що повідо мляє про не без пе ку, «вми кає» ре акцію «бо ро ти ся чи 
тіка ти». Він по си люється, як що лю ди на са мот ня і не знає, як упо ра ти ся з не без пе-
кою. Го ло вне за вдан ня у та ко му ви пад ку — уник ну ти ефек ту са мопідтрим ки стре  су, 
пе ре бо ро ти страх, не да ти йо му змоги па ралізу ва ти во лю, пе ре ро с ти в паніку.

Хо лод і спе ка, спра га і го лод
Стре со ри, що по ру шу ють нор маль ну ро бо ту ор ганізму. Пер шо чер го ве за вдан ня — 
за хист від кліма тич них стре сорів і за без пе чен ня во дою та хар ча ми. У спе кот ну по ру 
передусім слід по тур бу ва ти ся про во ду, в хо лод ну — про їжу. 

Біль
За хис на ре акція ор ганізму на трав му чи за хво рю ван ня. Йо го не мож на ігно ру ва ти, 
слід якнайшвид ше на да ти потерпі ло му ме дич ну до по мо гу. Од нак в ек с т ре мальній 
си ту ації іноді до во дить ся зу сил лям волі перемага ти навіть ду же силь ний біль, щоб 
ви ко на ти не обхідні дії і ви жити.

Пе ре вто ма
Наслідок надмірних чи три ва лих зу силь. Во на зне си лює людину, по слаб лює її во лю, 
ува гу та інші важ ливі ре акції. Щоб уник ну ти пе ре вто ми, треба раціональ но ви т ра ча-
ти си ли, чер гу ва ти фізичні на ван та жен ня з по вноцінним відпо чин ком.

Са мотність
Ус клад нює ви жи ван ня в ек с т ре мальній си ту ації. Од но му важ ко об лаш ту ва ти нічліг, 
підтри му ва ти во гонь, за без пе чи ти надійну стра хов ку під час, наприклад, пе ре хо дів у 
ске лях чи руїнах, че рез прірви, бо ло та. Але найбільше са мотність впли ває на пси хо-
логічний стан по терпілих, породжуючи де пресію, відчай, зневіру. Треба боротися за 
своє життя, вірити у те, що вдасться врятуватись.

Зневіра
Най лютіший во рог, який поз бав ляє сил, волі, надії на по ря ту нок. Відомі ви пад ки, 
ко ли лю ди вми ра ли без ви ди мих при чин ще до то го, як у них закінчу ва ли ся за па си 
їжі і во ди. І на впа ки, ба га то хто ря ту вав ся лише за вдя ки вірі у по ря ту нок, всу пе реч 
не спри ят ли вим об ста ви нам. Тому в ек с т ре мальній си ту ації не мож на жаліти себе і 
«роз ки са ти». 

Завдання 1
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Стрес — природна реакція організму, яка готувала наших предків до негайної дії  у 
разі небезпеки. У сучасному світі люди керуються не так природними інстинктами, 
як певними нормами і правилами. У таких випадках стресова реакція не відбувається 
природним шляхом («боротися чи тікати»), і може виникнути так званий ефект само-
підтримки стресу.

Розглянь малюнок і скажи, яка схема описує ланцюг самопідтримки 
стресу.

Завдання 2
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Позитивне	мислення

Тобі під силу розірва ти лан цюг са-
мопідтрим ки стре су, змінивши негативні 
думки на позитивні. По зи тив не (оптиміс-
тичне) мис лен ня послаблює емоційне на-

пруження, до по ма гає знайти ефек тив не 
рішен ня і діяти відповід но до об ста вин. 
Приклади того, як зміни ти не га тивні дум-
ки на по зи тивні, наведено в таб лиці.

Негативні	думки,	
які	поглиблюють	стрес

По	зи	тивні	дум	ки,	які	до	по	ма	га	ють	
збе	рег	ти	самокон	троль	

«У мене нічого не вийде»

«Усе пропало»

«Я дурень»

«Він телепень»

«Мене мало вбити»

«Мені обов’язково треба мати це»

«Я повинен бути першим»

«Вони зобов’язані це зробити»

«Це безнадійно»

«Не варто й починати»

«Я зроблю все, що в моїх силах, 
а коли не вийде, я це переживу»

«Це не кінець світу»

«Я по ми лив ся»

«Він та кож лю ди на»

«Я ви нен, та не вби ва ти ж ме не»

«Мені хотіло ся б ма ти це, але я не 
обов’яз ко во ма ти му те, що хо чу»

«Мені хотіло ся б стати першим»

«Сподіва юся, во ни це зроблять»

«Ще не все втра че но»

«Треба хоч спробувати»

Фор му ла по зи тив но го мис лен ня звучить приблизно так: «Бу ло б до б ре, як би 
ми завжди от ри му ва ли те, що хо че мо. Ми ро би мо для цьо го все мож ли ве. Та 
як що, по при наші зу сил ля, ба жан ня не здійсню ють ся, ми по чу ваємо ся тро хи роз-
ча ро ва ни ми, але не впа да ємо у відчай, не панікуємо, не зне важаємо се бе чи інших 
лю дей».

Фор му ла по зи тив но го мис лен ня
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Висновки

 • В екстремальних ситуаціях на людину діють багато стресорів: страх, холод, 
спека, голод, спрага, біль, перевтома, самотність, зневіра

 • Психологічними передумовами виживання в цих ситуаціях є го товність до 
дії, сила волі й колективізм.

 • Песимістичні думки посилюють стрес, і тому важливо навчитися змінювати 
їх на позитивні. 

 • По зи тив не (оптимістичне) мис лен ня послаблює емоційне на пруження, до-
по ма гає знай ти ефек тив не рішен ня і діяти відповід но до об ста вин. 

 • Форму ла по зи тив но го мис лен ня дає змогу налаштуватися на успіх, докласти 
зусиль для його досягнення, а в разі невдачі —  не впа дати у відчай, паніку, 
зневіру. 

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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7	КЛАС

На цьому уроці ти:

• проаналізуєш, за якими стадіями розвивається конфлікт;
• дізнаєшся, що таке конфліктогени;
• навчишся обирати найбільш доречний спосіб розв’язувати 

конфлікту;
• потренуєшся конструктивно вирішувати конфлікти.

ТРЕНІНГ	6.	КОНСТРУКТИВНЕ	РОЗВ’ЯЗАННЯ	
КОНФЛІКТІВ
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Стадії	роз	вит	ку	конфліктів	

У роз вит ку конфліктів виділя ють п’ять 
стадій: ви ник нен ня кон флік тної си ту ації; 
усвідо млен ня конфлікту; по ча ток відкри-
то го про ти сто ян ня; ес ка лація конфлікту; 
за вер шен ня конфлікту.
1. Ви ник нен ня конфліктної си ту ації 

відбу вається при зіткнен ні двох або 
більше лю дей, інте ре си чи пе ре ко нан-
ня яких істот но відмінні.

2. Усвідо млен ня конфлікту на стає тоді, 
ко ли хо ча б один із йо го учас ників по-
чи нає відчу ва ти дис ко мфорт у спілку-
ванні з іншими, кри тич но і не  добро-
зич ли во думає про них або уни кає 
кон тактів з ними.

3. По ча ток відкри то го про ти сто ян ня — 
мо мент, ко ли один з учас ників на ва-

жується на за яву або по гро зу. Інший 
у відповідь та кож по чи нає діяти: за хи-
ща ти ся чи на па да ти.

4. Ес ка лація конфлікту. На цьо му етапі 
сто ро ни відкри то за яв ля ють про свої 
по зиції та ви су ва ють ви мо ги. Во ни 
мо жуть і не усвідо млю ва ти влас них 
інте ресів, не ро зуміти гли бин ної суті 
конфлікту. Сторони часто вдаються до 
конфліктогенів — слів або дій, що роз-
палюють конфлікт. 

5. 5. За вер шен ня конфлікту мо жливе 
у разі йо го розв’язан ня (до сяг нен ня 
ком промісу), зга сан ня конфлікту че-
рез втра ту зацікав ле ності учас ників до 
пред ме та про ти сто ян ня або відсто ро-
нен ня од но го з опо нентів.

Конфліктогени:

• образи

• зневажливе ставлення

• висміювання

• вихваляння

• категоричні судження

• повчання

• нечесність, нещирість

• порушення правил етикету 
(не вітатися, ігнорувати 
чиюсь присутність, 
перебивати)

• деякі узагальнення: «ти 
ніколи», «ти завжди», «я 
нізащо», «це безнадійно»
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Способи	розв’язання	конфліктів

Існують різні способи розв’язання 
конфліктів (див. малюнок). У більшості 
ситуацій найкраще розв’язувати конфлік-
ти шляхом переговорів. Однак іноді до-
цільніше відсторонитися від конфлікту 
або піти на поступки чи рішуче відстою-
вати свою позицію.

Коли варто відсторонитися від кон-
флікту:

 • коли всім треба заспокоїтися;
 • коли треба продумати аргументи;
 • коли немає шансів уладнати супе-

речку.

Агресивно боротися:
• домінувати
• тиснути
• погрожувати
• лаятися
• битися

Усі програють. Навіть якщо 
хтось думає, що виграв, насправді 
він також програв

Поступитися:
• ігнорувати власні інтереси
• на все погоджуватися
• робити те, що хочуть інші

Хтось може випадково виграти 
за рахунок іншого

Відсторонитися від конфлікту:
• ігнорувати проблему
• зволікати з ї розв’язанням
• розірвати стосунки

Усі програють

Домовлятися:
• слухати, розуміти, поважати 

одне слово
• намагатися зрозуміти 

причину конфлікту 
(з’ясувати, зіткнення яких 
інтересів призвело до нього)

• шукати рішення, яке влаштує 
обох, або піти на взаємні 
поступки

Усі виграють (повністю або 
частково)

Коли варто поступитися:
 • коли розуміжш, що неправий;
 • коли предмет суперечки набагато важ-

ливіший для інших, ніж для тебе;
 • коли розумієш, що втратиш від цього 

конфлікту більше, ніж здобудеш;
 • коли небезпечне будь-яке загострення 

стосунків.

Коли варто рішуче боротися:
 • якщо розв’язання конфлікту в інший 

спосіб може зашкодити тобі чи 
близьким або опонент може здобути 
несправедливі переваги;

 • коли даєш відсіч зловмисникам.		
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«Шість	кроків	до	розв’язання	конфліктів»:	

Крок 1. Опануй себе

• Глибоко вдихни.

• Полічи до десяти (або далі).

• Скажи собі, що володієш ситуацією.

Крок 2. Заспокой опонента

• Скажи, що не хочеш сваритися.

• Запропонуй обговорити ситуацію.  

Крок 3. Застосуй навички активного слухання

• Дивись в очі опоненту.

• Підтримуй розмову, кажи: «Так», «Я розумію».

• Не перебивай його.

• Дочекайся, коли він закінчить, і запитай: «Це правда?»

Крок 4. Поводься асертивно (гідно,  упевнено)

• Користуйся «Я-повідомленнями», розкажи, що ти 
думаєш і відчуваєш.

• Стій прямо, говори спокійно.

• Уникай конфліктогенів.

• Не відповідай конфліктогеном на конфліктоген.

Крок 5. Висловлюй повагу

• Поважай гідність опонента, не критикуй його особисті 
якості (обговорюй проблему, а не людину).

• Погоджуйся, з чим можеш.

• Якщо відчуваєш провину, попроси вибачення.

Крок 6. Розв’язуйте проблему

• Запропонуй змінити позицію «Я — проти тебе» на 
позицію «Ми разом — проти проблеми».

• Запропонуй свій варіант рішення.

• Запитай опонента, які він має пропозиції.

• Розгляньте інші можливі варіанти та їхні наслідки.

• Оберіть те, що вам підходить. 

• Домовтеся виконувати це рішення певний час, а 
потім повернутися до розмови і з’ясувати, чи ви ним 
задоволені.
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Користуючись алгоритмом «Шість кроків до розв’язання конфліктів», 
напиши сценарій своєї поведінки в наведених нижче ситуаціях.

Ситуація 1

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Твій найкращий друг обіцяв у суботу піти з тобою в магазин, 
де продають відеофільми і комп’ютерні ігри. Ти з нетерпінням 
чекав цього дня, подаровані на день народження гроші вже 
«пропалили» тобі кишеню. Коли ти зайшов по нього, друг 
сказав, що не може піти з тобою, бо інші хлопці запропонували 
йому зайвий квиток на фільм, який він дуже хоче подивитися. 

Завдання 1
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Ситуація 2

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

Дівчина з твого класу неприязно ставиться до тебе. Якось із 
портфеля твого однокласника зник мобільний телефон. Ця 
дівчина сказала, що бачила тебе біля його парти і що це, напевно, 
справа твоїх рук. 
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Ситуація 3

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

Ти йдеш додому зі школи. Тебе перестріли троє підлітків 
з паралельного класу. Вони агресивно звинувачують тебе в 
тому, що розпускаєш про одного з них плітки. Ти знаєш, що це 
неправда. 
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Конфлікти — невід’ємна складова людських стосунків. Вони виникають че-
рез те, що кожна людина є неповторною особистістю. 

 • У розвитку конфлікту виділяють п’ять стадій: виникнення конфліктної си-
туації; усвідомлення конфлікту; початок відкритого протистояння; ескала-
ція конфлікту; завершення конфлікту. Найкраще розв’язувати конфлікти 
на стадії їх усвідомлення. 

 • Уміння конструктивно розв’язувати конфлікти — ознака зрілої особистості.



8 клас
Тренінг 1. Стать і статеві ролі 

Тренінг 2. Упевнена поведінка

Тренінг 3. Стоп булінг

Тренінг 4. Безпека спілкування у мережі 
                           Інтернет
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8	КЛАС

171

На цьому уроці ти:

• навчишся розрізняти поняття статі і гендера;
• дізнаєшся про гендерні ролі і стереотипи;
• зрозумієш, які гендерні стереотипи можуть обмежувати 

права людей.

ТРЕНІНГ	1.	СТАТЬ	І	СТАТЕВІ	РОЛІ
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	Стать	і	гендер

Що	таке	стать

«Хло пчик чи дівчи нка?» — пер ше за-
пи тан ня про вас, щой но ви з’явили ся на 
світ, хоча вашу стать було виз на чено на-
ба га то раніше      —  у мо мент за чат тя. 

Стать виз на чає, є лю ди на чо ловіком 
чи жінкою. Во на зу мов ле на струк ту рою 
генів і є по нят тям біологічним. 

Від статі за ле жить бу до ва ста те вих ор-
ганів, мож ливість ста ти матір’ю чи бать-
ком, а та кож де які інші ознаки: пропорції 
тіла (зріст, ширина плечей, об’єм стегон), 
розподіл жирових тканин, кількість во-
лосся на тілі й на обличчі, особ ли вості 
статевого дозрівання, м’язова сила, ви-
тривалість, риси об лич чя, тем б р го ло су і 
навіть міміка й хода.

Ознаки статі формуються у процесі 
статевого розвитку людини від моменту 
зачаття до досягнення статевої зрілості.

Що	таке	гендер

Ген дер  (ста те ва роль) — по нят тя куль-
тур не і соціаль не. Воно визна чає ри си 
ха рак те ру та особ ли вості по ведінки, які 
вва жа ють  ха рак тер ни ми для чо ловіків і 
жінок у певно му суспільстві. 

Наприклад, у більшості культур жін-
кам приписують такі риси характеру, як 
турботливість, поступливість, емоційність, 
а чоловікам — лідерство, стриманість, на-
полегливість.

Реальна поведінка конкретної людини 
може відповідати прийнятій у суспільстві 
статевій ролі, а може, навпаки, вважатися 
характерною для протилежної статі. Так, 
чоловіки бувають мужніми і турботливи-
ми, а жінки — ніжними й енергійними. У 
цьому немає нічого поганого. Більше того, 

вва жа ється, що поєднан ня в одній лю дині 
тра диційно чо ловічих і жіно чих рис ха рак-
те ру ро бить її по вноцінною і над зви чай но 
дієздат ною осо бистістю, яка оби рає стиль 
по ведінки за леж но від кон крет ної си ту ації, 
а не об ме жується тим, що відве де но для її 
статі.

Ознаки	статі:				

• з’являються самі по собі  (без 
зовнішнього впливу);

• є універсальними, не 
залежать від країни, 
культури, релігії (наприклад, 
тільки жінки народжують 
дітей); 

• ніколи не змінюються в 
історичному процесі;

• властиві лише одній статі.

Ознаки	гендера:			

• є культурною традицією; 

• суттєво відмінні в різних 
країнах і навіть в одній країні 
(залежно від населеного 
пункту чи соціального 
прошарку);

• можуть змінюватися з часом;

• властиві людям різної статі.



173

У кожному суспільстві існують певні уявлення, який  вигляд повин ні 
мати і чим мають займатися чоловіки і жінки. У лівій колонці запиши 
одяг, домашні обов’язки і розваги, характерні для хлопців, у середній — 
для дівчат, а у правій — для будь-якої статі.

Поміркуй, під чиїм впливом сформувалися твої уявлення про гендерні 
ролі (твоєї родини, школи, релігії, ЗМІ...). 

Одяг

Домашні обов’язки

Розваги (ігри, хобі, види спорту)

Завдання 1
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Гендерні стереотипи — стійкі для певного суспільства в конкретний історичний пері-
од уявлення про відмінність між чоловіком і жінкою, про їхнє місце і роль в суспільстві.

1. Прочитай поширені в українському суспільстві гендерні стереотипи. 
2. Зазнач, погоджуєшся ти з ними чи ні.
3. Які з цих стереотипів, на твою думку, є застарілими? 

Хлопці ма ють бу ти енергійни ми і мужніми, а дівча та — 
чарівни ми і по ступ ли ви ми.

Спорт важ ливіший для хлопців, ніж для дівчат.

Дівчині тре ба знай ти хорошо го чо ловіка, а хлоп цеві — 
до б ру ро бо ту.

Дівча та праг нуть шлю бу, а хлопці — ні.

До гляд за дітьми — су то жіно ча ро бо та.

Хло пець, який лю бить ку хо ва ри ти, не до стат ньо 
мужній.

Жінки здатні на співчуття, а чоловіки — ні.

Дівчата не мають здібностей                                  до 
точних наук, у них відсутнє логічне мислення. 

Дівчині не так важливо мати вищу освіту, як хлопцю.

Дівчата повинні носити спідниці,                       а хлопці 
— брюки.

Жінки погано водять машину і нічого не тямлять у 
техніці.

Справжні чоловіки не плачуть, це ганьба.

Чоловіки бояться розумних і успішних жінок

Усі чоловіки обожнюють пити пиво і дивитися футбол.

Гендерні стереотипи Так   Ні

Завдання 2
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Стать визначає, є людина чоловіком чи жінкою. Вона зумовлена структурою 
генів і є поняттям біологічним.

 • Гендер визначає риси характеру та особливості поведінки, прийняті у сус-
пільстві ролі чоловіків і жінок. Це поняття культурне і соціальне.

 • Культура і суспільство формують певні правила поведінки та створюють 
уявлення про те, якими мають бути «справжній чоловік» і «справжня жін-
ка». Ці уявлення породжують гендерні стереотипи.

 • Гендерні стереотипи — це стійкі для певного суспільства в конкретний іс-
торичний період уявлення про відмінність між чоловіком і жінкою, про їхнє 
місце та роль у суспільстві. 

 • Деякі стереотипи є застарілими, обмежують права людей у сучасному світі.
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На цьому уроці ти:

• навчишся розрізняти моделі поведінки у спілкуванні;
• розкриєш зміст поняття «асертивний» та ознаки асертивної 

поведінки, рівноправного спілкування;
• наводитимеш приклади асертивних відповідей у життєвих 

ситуаціях.

ТРЕНІНГ	2.	УПЕВНЕНА	ПОВЕДІНКА

8	КЛАС
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Потреба у спілкуванні з однолітками і 
дружніх стосунках з протилежною статтю 
є цілком природною для твого віку. Од-
нак дуже важливо, щоб ці стосунки були 

рівноправними. Першим кроком на шля-
ху до розбудови рівноправних стосунків 
є вміння розрізняти пасивну, агресивну й 
упевнену поведінку.

Люди поводяться пасивно, якщо: 
• нічо го не ро блять, щоб за хи с ти ти свої пра ва;
• ста влять інших лю дей ви ще за се бе;
• завжди по сту паються своїми ба жан ня ми;
• не го во рять про те, що їх тур бує;
• увесь час ви ба чаються.

Люди поводяться агресивно,  якщо:

• за хи щають свої пра ва, не зва жа ю чи на інших;
• ду мають тільки про се бе;
• по во дяться зверх ньо;
• праг нуть перемогти в будь-який спосіб.

Люди поводяться упевнено (гідно, асертивно),  якщо:

• відстоюють себе, не по ру шу ю чи пра ва інших;
• по ва жають се бе й інших;
• уміють слу ха ти і го во ри ти;
• відвер то вис лов люють свої по чут тя;
• упев не ні в собі, але не «тис нуть» на опонента.

Стилі	спілкування

Упевнена	поведінка	–	це	«золота	середина»	між	агресією	і	пасивністю.

У
пе

вн
ен

а

А
се

рт
ив

на
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Прочитайте словесні портрети трьох людей і дайте відповіді на запи-
тання: 
Яку поведінку демонструють ці люди?

 • Що, на вашу думку, спільного у А і Б?

А	зазвичай: Б	зазвичай: В	зазвичай:

сором’язливий встряває у всі 
розмови

вміє слухати і 
говорити

небалакучий увесь час нав’язує 
свою думку

поважає себе та 
інших

тихо говорить часто ображає інших відверто висловлює 
свої почуття

завжди 
погоджується з 
іншими

поводиться як 
«начальник»

впевнений у собі

дозволяє себе 
ображати

обзиває інших

не вміє казати «ні»

А:  

Б:   

В:  

 

Завдання 1
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Асертивні	права	людини

Я маю право нести відповідальність 
за свої дії

Інші люди мають право нести 
відповідальність за свої дії. Я не 
відповідаю за дії інших

Я маю право на помилки Інші люди теж мають право на 
помилки

Я маю право бути собою Інші люди мають право бути самими 
собою

Я маю право на ставлення з повагою Інші люди мають право на 
ставлення з повагою

Я маю право мати та виражати свої 
почуття, думки і точку зору

Інші люди мають право мати 
і виражати свої почуття, думки й точку 
зору

Я маю право сказати «Ні» й 
не почуватися через це винним

Інші люди мають право сказати «Ні» й 
не почуватися через це винними

Я маю право змінити свою думку Інші люди теж мають право 
змінити свою думку

Я маю право казати «Я не знаю» Інші люди теж мають право казати 
«Я не знаю»

Я маю право відчувати злість та 
говорити про це

Інші люди мають право відчувати 
злість і говорити про це

Я маю право, щоб мої потреби були 
такими ж важливими, як і потреби 
інших

Інші люди мають право, щоб їхні 
потреби були такими ж важливими, як 
і мої

Я маю право робити те, що 
інші не схвалюють

Інші люди мають право робити те,
що я не схвалюю

Я маю право запитувати 
«Чому?» і «Чому ні?»

Інші люди мають право запитувати 
«Чому?» і «Чому ні?»

Я маю право просити про допомогу Інші люди мають право 
просити про допомогу

Я маю право казати «Я не зрозумів» Інші люди мають право казати 
«Я не зрозумів»

На вмінні кожної людини користува-
тися своїми правами та поважати права 
інших будуються рівноправні стосунки з 
оточуючими, які характеризуються вза-
ємною довірою, співчуттям, теплотою, 

відчуттям єдності, впевненістю. Без впев-
неності довіра перетворюється на підозрі-
лість, співчуття — на байдужість, а тепло-
та й відчуття єдності немає.
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Існує суттєва відмінність між  психо-
логічним сприйняттям «Я-пові домлень» і 
«Ти-повідомлень».

Починаючи речення словами «Ти», 
«Тебе», «Тобі», ви поводитеся агресивно, 
звинувачуєте іншу людину. Наприклад: 
«Ти узяв мої речі без дозволу». Це може 
викликати агресію у відповідь: «А мину-
лого тижня ти теж носив мій светр».

Починаючи речення словами «Я», 
«Мене», «Мені», ви говорите про свої 
почуття, без звинувачення. Наприклад: 

«Я не люблю, коли мої речі беруть без 
дозволу».  

Після цього додайте прохання: «Будь-
ласка, якщо захочеш щось позичити, спо-
чатку запитай».  

Відповідь	на	Я-повідомлення
Важливо навчитися правильно від-

повідати на «Я-повідомлення». Якщо ви 
відповісте у заданому форматі, людина 
зрозуміє, що ви її почули, і виконаєте про-
хання. Також не забудьте перепросити за 
заподіяну шкоду.

Приклади

Я-повідомлення
Мені не подобається, коли хтось бере мої речі без дозволу.
Будь-ласка, якщо захочеш щось позичити, просто запитай, я не заперечуватиму.

Відповідь
Я зрозумів, що тобі не подобається, коли твої речі беруть без дозволу.
Наступного разу обов’язково запитаю. І пробач, що не робив цього раніше.

Я-повідомлення
Я не люблю штовханини.
Будь ласка, не штовхайся, і тоді ми зможемо продовжити гру.

Відповідь
Ясно, ти не любиш, штовханини, я триматиму руки при собі, обіцяю.
Вибач, будь ласка, я не навмисно. 

Я-повідомлення
Я боюся, коли на мене кричать.
Будь ласка, говоріть тихіше, тоді мені буде легше зрозуміти вас.

Відповідь
Ти сказала, що боїшся, коли на тебе кричать.
Я говоритиму тихіше. Вибач, що налякала тебе.

Я-повідомлення
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Я-повідомлення — це ввічлива манера висловити свої почуття, бажання, справед-
ливі вимоги.

1. Прочитай інформацію на с. 180.

2. Вибери ситуацію зі с. 182, в якій необхідно використати Я-пові-
домлення.

3. У парі з однокласником заповни форму спочатку для одного з вас, а 
потім для іншого (поміняйтеся ролями).

Я-повідомлення:

1. Я відчуваю/Мені сумно

 
2. Коли ти

3. Будь ласка, 

4. І тоді ми 

Відповідь на Я-повідомлення:

1. Ти сказав/Я зрозумів 

2. Що/коли

3. Наступного разу/надалі 

4. І мені шкода/Пробач, що

Завдання 2
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Друг відмовився від твоєї пропозиції 
піти погуляти, сказав, що треба 

готуватися до контрольної. Потім його 
бачили у компанії інших друзів. Тепер 

ти почуваєшся зрадженим.

Однокласник, з яким ти товаришуєш, 
останнім часом часто звертається до 
тебе з проханням списати домашнє 

завдання. Нещодавно він навіть 
отримав за списану в тебе роботу 

вищу оцінку, ніж ти. Тобі хочеться це 
припинити.

На перерві тобі пощастило, і ти 
опинився серед перших у черзі до 

буфету. Раптом зайшли інші школярі і 
хочуть стати перед тобою без черги.

Твій старший брат любить голосно 
вмикати музику, навіть коли ти робиш 

домашні завдання. Це заважає тобі 
вчитися, «діє на нерви».

Продавець у магазині неправильно дав 
тобі решту. 

Ти сидиш у кінотеатрі, а глядачі,  
які сидять позаду, голосно 

розмовляють, сміються і заважають 
дивитися фільм.

Тебе запросили на день народження 
у кав’ярню і пригощають тістечками з 
арахісом. Але в тебе алергія на арахіс і 
ти хочеш попросити замінити десерт.

Друзі пропонують прогуляти урок, а ти 
проти, бо не хочеш неприємностей. 

Тобі здається, що батьки недостатньо 
довіряють тобі і не дають тієї свободи, 

яку мають друзі.

 Під час відпочинку в літньому 
таборі твій сусід по кімнаті увесь час 

розкидає свої речі, не прибирає ліжко і 
т.д. Через це ваша кімната вже декілька 

днів отримує зауваження.

Ти позичив другові свій диск 
з улюбленою комп’ютерною грою, а він 

повернув його зіпсованим.

Ти позичив другові гроші до завтра, а 
він не повертає вже другий тиждень.

Завдання 2 (продовження)
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Прочитай твердження тесту. Постав позначку в колонці «так», якщо ти 
згоден із цим твердженням, або в колонці «ні», якщо це не про тебе.

Тест:	«Наскільки	я	асертивний»

№ Твердження Так Ні

1. Я комфортно почуваюся в компанії незнайомих 
людей

2. Я можу сказати «Ні», не відчуваючи провини
3. Я можу виразити гнів, розчарування без агресії 

та осуду інших
4. Я можу обговорювати свої переконання, не 

осуджуючи тих людей, які їх не поділяють
5. Я відповідаю за свої помилки
6. Я люблю дізнаватися щось нове, виконувати 

нові завдання
7. У разі потреби, можу попросити про допомогу 

або позичити в когось гроші 
8. Я можу висловити власну думку, навіть якщо 

інші зі мною не згодні
9. Якщо поведінка людини неприйнятна для мене, 

я можу сказати їй про це 
10. Я наполягатиму на своїх переконаннях, навіть 

якщо оточуючі не згодні зі мною
11. Я вважаю, що мої потреби є такими ж 

важливими, як і потреби інших 
12. Я можу говорити впевнено перед людьми
13. Якщо чогось не знаю або не розумію, я легко 

можу запитати про це 
14. Якщо запізнююсь, можу попросити пройти без 

черги 
15. Я ціную свій досвід і розсудливість

Ключ до тесту:
Підрахуй, скільки разів ти відповів «так».
Менш, як 10 разів – тобі варто ще попрацювати над розвитком асертивності.
Більш, як 10 разів – ти, безперечно, асертивний і легко розв’язуєш різні життєві 
ситуації та проблеми.

Завдання 3
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Важливо навчитися будувати рівноправні стосунки з протилежною статтю і 
впевнено поводитися під час спілкування з друзями. 

 • У спілкуванні люди можуть поводитися пасивно, агресивно або впевнено. 
Слід розрізняти ці моделі поведінки і поводитися впевнено (асертивно). 

 • Асертивність — це здатність відстоювати свою точку зору, не порушуючи 
прав інших. Саме асертивна поведінка є основою рівноправних стосунків. 

 • Необхідна складова асертивної поведінки — уміння використовувати 
«Я-повідомлення». Це ввічлива манера висловити свої почуття, бажання, 
справедливі вимоги.
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, які є форми булінгу;
• проаналізуєш різницю між булінгом та піддражнюванням;
• вчитимешся розробляти власну стратегію подолання булінгу.

ТРЕНІНГ	3.	СТОП	БУЛІНГ

8	КЛАС
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Булінг (від анг. bully – хуліган, зади-
рака, грубіян, «to bully» — задиратися, 
знущатися) – тривалий процес свідо-
мого жорстокого ставлення, агресивної 
поведінки з метою заподіяти шкоду, ви-
кликати страх, тривогу або ж створити 
негативне середовище для людини.

Форми	булінгу

• фізичний — нанесення ударів, 
штовхання, пошкодження або крадіжка 
власності;

• словесний — обзивання, глузування;

• соціальний — виключення із групи 
(ізоляція);

• електронний (кібербулінг) — булінг 
із використанням технічних  та 
електронних засобів (комп’ютер, 
мобільний телефон, електронна пошта 
і сайти соціальних мереж).

	Якщо	ви	стали	свідком	булінгу	або	
кібербулінгу	необхідно:

• виступити проти кривдника, дати 
зрозуміти, що він неправий;

• підтримати того, кого ображають;

• повідомити дорослим (вчителю, 
психологу, директору школи) про 
факт такої поведінки.

Булінг
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Прочитайте твердження на с. 188. Запишіть у колонку «Булінг»  
ті твердження, які містять ознаки  булінгу, а у колонку «піддражнюван-
ня» —  дружніх піддразнювань.

Булінг Піддражнювання

Тобі не подобається ця людина, у 
вас погані стосунки.

Ти та інша людина — добрі друзі.

Завдання 1
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Завдання 1 (продовження)

Ти та інша людина — добрі друзі.

Це трапляється регулярно, приміром, щодня.

Ти відчуваєш страх, образу.

Слова чи дії цієї людини не ображають тебе.

Людина припиняє дражнитися, коли ти просиш про це.

Тобі не подобається ця людина, у вас погані стосунки.

Смішно усім, у тому числі й тобі.

Це трапляється зрідка.

Людина намагається зачепити твої почуття.

Людина не зупиняється, коли ти просиш.

Смішно усім, крім тебе. Тобі це неприємно.

Інша людина сильніша за тебе.

Ти та інша людина рівні.

Ти почуваєшся в безпеці.
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Напиши на кожному пальці «Руки допомоги» свої способи боротьби з 
булінгом.

Завдання 2
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Тривале образливе ставлення з метою заподіяти шкоду, викликати страх, 
тривогу або створити негативне середовище у школі для конкретної людини 
називають булінгом.

 • Виділяють булінг фізичний, словесний, соціальний або кібербулінг.

 • Важливо розрізняти дружнє піддражнювання і булінг. 

 • Булінг — це агресивна поведінка, що повторюється, а піддражнювання буває 
зрідка й не має на меті заподіяти людині шкоду.

 • Якщо ти став свідком булінгу чи його жертвою, обов’язково повинен  поста-
ратися припинити це, а коли не виходить — повідомити дорослих.
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На цьому уроці ви:

• дізнаєтесь, як протидіяти агресії в Інтернеті;
• ознайомитеся з правилами безпеки в соціальних мережах;
• зрозумієте, до кого можна звернутися з проханням про 

допомогу у разі порушення прав в Інтернеті.

ТРЕНІНГ	4.	БЕЗПЕКА	СПІЛКУВАННЯ		
У	МЕРЕЖІ	ІНТЕРНЕТ

8	КЛАС
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Для	кібербулінгу	
використовують:

Веб-камери
Соціальні мережі

Форуми і чати

Електронну пошту

Сервіси 
миттєвих повідомлень

Мобільний зв’язок

Сервіси 
відеохостингу

Кібербулінг — це новітня форма агре-
сії, що передбачає жорстокі дії з метою до-
шкулити, нашкодити, принизити людину 

з використанням мобільних телефонів, 
електронної пошти, соціальних мереж 
тощо зазвичай протягом тривалого часу.

Ігрові сайти

Кібербулінг
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Прочитайте уважно запитання і дайте відповіді ТАК або НІ на кожне з 
них.

1. Чи користуєтеся ви комп’ютером, мобільним телефоном або граєте у 
відеоігри в Інтернеті?

2. Чи користуєтеся ви соціальними мережами?

3. Чи доводилося вам бачити онлайн-групу (спільноту), веб-сторінку, 
інтернет-відео або опитування, які б висміювали конкретну особу?

4. Чи були ви свідком онлайн-гри, чату або дискусії, де виявлялися б 
нападки чи жорстокість щодо конкретної особи?

5. Чи створювали ви фальшивий профіль або навмисно приховували своє 
ім’я в мережі?

6. Чи надсилали якісь повідомлення, використовуючи чужий телефон чи 
акаунт у мережі?

7. Чи пересилали листа, повідомлення в чаті або фотографію без дозволу 
їх оригінального адресанта?

8. Чи розміщували он-лайн фото або відео людей без їхнього дозволу?

Підрахуйте відповіді ТАК і НІ.

Ключ до тесту: 

Якщо ви відповіли «ТАК» на запитання 1—2 — ви потенційна жертва 
кібербулінгу. 

Якщо ви відповіли «ТАК» на запитання 3—4 — ви були свідком 
кібербулінгу. 

Якщо ви відповіли «ТАК» на запитання 5—8 — ваша поведінка могла 
призвести до кібербулінгу.

Завдання 1
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ПРАВИЛА	БЕЗПЕКИ	В	ІНТЕРНЕТІ

Щоб захистити свій комп’ютер і захиститися самому від дій зловмисників, слід 
дотримуватися простих правил.

• Захищай свої персональних дані. Налаштуй параметри конфіденційності в 
Інтернет-переглядачі (браузер) таким чином, щоб твої особисті дані були 
недоступними для всіх користувачів;

• Остерігайся інформації з неперевірених джерел. Не довіряй усьому, що бачиш 
в Інтернеті. Критично оцінюй прочитане, порівнюючи його з інформацією із 
надійних джерел;

• Пам’ятай про публічність. Інтернет – це публічний простір, тобто все, що 
ти пишеш або викладаєш в Інтернеті на веб-сторінках, може переглянути 
будь-хто. Цьому процесу складно перешкодити, навіть якщо видалити 
інформацію відразу після розміщення. Зважай на це, перш ніж опублікувати 
щось в Інтернеті.

• Дотримуйся авторських прав. У разі копіювання інформації і подальшого її 
використання обов’язково посилайся на джерело.

• Дбай про безпеку. Якщо плануєш зустрітитися із знайомими з Інтернету, 
повідом своїх близьких про те, з ким і де ти зустрічаєшся, обирай для зустрічі 
безпечні та людні громадські місця.
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Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)

Висновки

 • Інтернет — цікавий і корисний засіб для навчання, відпочинку чи спілкуван-
ня з друзями. Водночас світова комп’ютерна мережа містить багато небезпек 
для психічного  та фізичного здоров’я користувачів.

 • Кібербулінг — електронний булінг скоєний із використанням Інтернету і 
технічних засобів. Якщо бачиш, що хтось став жертвою кібербулінгу, ти по-
винен підтримати його. 

 • Щодо Інтернету діють такі ж норми і закони, як щодо всього в реальному 
житті. Кожен має право на повагу і доброзичливе ставлення в Інтернеті. 

 • Щоб захистити свій комп’ютер і захиститися самому від дій зловмисників, 
треба дотримуватися правил безпеки.



9 клас
Тренінг 1. Характер людини

Тренінг 2. Цінності — основа характеру

Тренінг 3. Самооцінка характеру 

Тренінг 4. Самовизначення і вибір професії

Тренінг 5. Емоційна саморегуляція

Тренінг 6. Спілкування і розбудова стосунків
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На цьому уроці ти:

• поміркуєш, хто відіграє вирішальну роль у формуванні 
характеру;

• дізнаєшся ознаки хорошого характеру;
• створиш словесний портрет людини, яка є для тебе взірцем 

для наслідування.

ТРЕНІНГ	1.	ХАРАКТЕР	ЛЮДИНИ

9	КЛАС
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Психологи довго дискутували, від 
чого залежить характер людини — від 
її якостей вроджених чи набутих у про-
цесі виховання. Одні доводили, що ви-
рішальними є спадкові чинники (харак-
тер, як у діда). Інші, наводячи приклад 
дітей мауглі, обстоювали ключову роль 
виховання, вважали вплив спадковості 
несуттєвим.

У ХХ ст. виник напрям гуманістичної 
психології. Його представники переконані, 
що люди самі обирають, як їм жити і яки-
ми бути. Місія суспільства і вихователів, 
вважають психологи-гуманісти, полягає в 
тому, щоб створити сприятливі умови для 
розвитку особистісного потенціалу дитини 
й м’яко втручатись у цей процес лише тоді, 
коли вона збивається з правильного шляху.

Кінь на дорозі

Коли Еріксон був підліт  ком, до них у двір забрів чужий кінь. Він 
не мав жодної прикмети, за якою можна було б дізнатися, чий 

це кінь. Усе ж Еріксон вирі шив спробувати повернути його. 
Він сів на нього і виїхав на дорогу. Час від часу кінь звертав з 

дороги, щоб пощипати тра вич ку на найближчому полі. Тоді Еріксон 
м’я ко повертав його на дорогу.

Врешті-решт кінь заїхав у двір су сідів, що жили за кілька миль від 
родини Еріксонів, і зупинився. 

З дому вийшов чоловік, упізнав свого коня, подякував хлопцеві, 
що той повер нув його, і запитав: «А як ти дізнався, що це наш кінь?»

Еріксон відповів: «Я не знав, де його дім. Але він сам це чудово 
знав. Мені треба бу ло лише не давати йому звертати з дороги».              

 • Яку гіпотезу формування характеру (спадковість, виховання, самовиховання) ілю-
струє ця історія? 

 • Хто допомагає дітям не звертати з правильної дороги?

Прочитай історію Мілтона Х. Еріксона: «Кінь на дорозі» і дай відповідь 
на запитання внизу сторінки.

Завдання 1
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Усі люди різні, однак у людей з хорошим характером є деякі ознаки, спільні для 
різних культур і народів.

Відмовляються пліткувати, брехати, красти, комусь шкодити. Щирі і послідовні — 
говорять те, що думають, і роблять те, що обіцяють.

Приємні у спілкуванні, толерантні, мають гарні манери. Цінують інших людей, з 
повагою ставляться до чужого майна. Поводяться згідно з правилом: «Стався до 
інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе».

Мають високий рівень самоконтролю, перш ніж щось сказати чи зробити, прагнуть 
проаналізувати можливі наслідки. Беруть на себе відповідальність за свої рішення і 
не звинувачують інших людей чи обставини. Завжди намагаються виконати те, що 
обіцяли, навіть коли щось пішло не так, як планувалося.

Завжди грають за правилами і чинять по совісті. Відкриті, готові вислухати і 
врахувати інтереси всіх сторін. Нікому не надають перевагу, не діють за стереотипами, 
не мають упередженого ставлення, виступають проти дискримінації.

Здатні на співчуття, виявляють турботу про інших, завжди готові допомогти рідним, 
друзям, сусідам, стороннім людям, які цього потребують.

Законослухняні, поважають етичні норми, керуються загальнолюдськими 
моральними цінностями і не залишаються осторонь суспільно важливих проблем 
— дбають про захист демократичних свобод, прав людини, їх хвилює майбутнє 
планети. Часто працюють не за матеріальну винагороду, а за ідею.

Вони	викликають	довіру

Вони	демонструють	повагу

Вони	відповідальні

Вони	справедливі

Вони	турботливі

Вони	хороші	громадяни

Що	таке	хороший	характер
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Намалюй словесний портрет людини, яка має хороший характер і є для 
тебе взірцем для наслідування.

Завдання 2
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Висновки

 • Важливу роль у житті людини відіграє характер. Він виявляється у її з ото-
ченням та у вчинках.

 • Спадковість і соціальне оточення людини роблять свій внесок у формування 
характеру, однак вплив творчого «Я», самовиховання набагато сильніший.

 • Люди з хорошим характером мають спільні риси: вони демонструють пова-
гу, викликають довіру, справедливі, турботливі, і хороші громдяни.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся, що таке цінності;
• навчишся розрізняти цінності-цілі і цінності-засоби;
• ознайомишся з етапами формування системи цінностей.

ТРЕНІНГ	2.	ЦІННОСТІ	–	ОСНОВА	ХАРАКТЕРУ

9	КЛАС
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Об’єднайтесь у групи («друзі», «навчання», «дозвілля»). Запишіть те, 
що ви цінуєте у цих важливих сферах життя. Підкресліть, що з цього є 
цінностями-цілями, а що — засобами.

Цінності — те, що ми вважаємо важли-
вим для себе, відповідно до чого оцінюємо 
все, що відбувається з нами. Цінності да-
ють змогу розрізняти добро і зло, корис-
не і шкідливе, правильне і неправильне. 
Вони впливають на те, що ми думаємо і 
відчуваємо. Керуючись своїми цінностя-
ми, ми робимо вибір і діємо, відтак пере-
віряємо, чи правильно вчинили.

Деякі цінності є цілями, інші — засоба-
ми. Наприклад, родинний затишок нелег-
ко створити, не досягнувши певного рів-

ня матеріального добробуту. Однак самі 
лише гроші не гарантують затишку. Отже, 
затишок є метою, а матеріальний добро-
бут — засобом її досягнення. Коли люди 
ставлять на вершину своєї ієрархії цін-
ностей цінності-засоби, вони ризикують 
втратити щось важливе. Гроші або мате-
ріальні цінності, як найважливіша цін-
ність-мета, можуть зробити людину дуже 
багатою і водночас перешкодити знайти 
щире кохання, мати гармонійні стосунки 
з рідними, друзями, колегами.

Цінності	–	основа	характеру

Завдання 1
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Ви вже здатні прогнозувати наслідки 
своїх слів і вчинків, приймати зважені рі-
шення у різних життєвих ситуаціях, отже 
несете відповідальність за свою поведін-
ку. Це означає, що ви повинні не лише ке-
руватися своїми бажаннями, цінностями 
й пріоритетами, а й враховувати інтереси 
інших осіб, закони та моральні норми, що 
існують у суспільстві.

Совість — інструмент моральної сві-
домості, внутрішній цензор, що допома-
гає відрізнити добре від поганого, робити 
правильний вибір. Однак люди можуть 
перебувати на різних стадіях морального 
розвитку, і їхні уявлення про добро і зло 
також можуть суттєво різнитися.

Діти вважають добрим (правильним) 
те, що їм кажуть батьки, навіть коли ті по-
силають їх жебракувати або красти.

Підлітки і більшість дорослих орієн-
туються на моральні засади, що існують 
у суспільстві: добре те, що схвалюється 
соціальним оточенням і не суперечить за-
кону.

Ті, хто досягає третього рівня мо-
рального розвитку, орієнтуються на 
універсальні етичні принципи і високо-
моральними вважають вчинки, які відпо-
відають загальнолюдським цінностям, на-
віть якщо вони суперечать законам країни 
проживання. Таких людей називають мо-
ральними авторитетами або совістю нації.

Етапи	морального	розвитку

Чи	знаєте	ви,	що...

Формування системи цінностей 
відбувається у три етапи:

Стадія імпринтингу (від наро- 
д ження приблизно до 7 років). У 
цей час дитина підсвідомо наслідує 
цінності батьків.

Стадія моделювання (від 8  до 13 
років). Вона переймає цінності своїх 
друзів.

Стадія соціалізації (від 14 до 21 
року). Відбувається формуван-
ня і усвідомлення власної системи 
(шкали цінностей).
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Прочитайте вірш і дайте відповідь на запитання:
 • Чи відповідають дії його персонажів моральним принципам?
 • Чи можна вважати їх морально зрілими людьми? Чому?

Аби душа чиста

Два злодії вопівночі
Костьол обкрадають;

Обшарили всі скарбони,
Святих обдирають.

І забрали, які були,
Свічки з ліхтарями,
Далі їден на олтарик
Пнеться з постолами.

«Та що ж бо ти, брате, робиш? —
Став другий казати. —
Як-то можна святе місце
Постолом валяти?»

«Мовчи, брате! — їден каже. —
Ми тут перед Богом:
Аби душа чиста була, —
Постоли — нічого!» 

Завдання 2
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Висновки

 • Цінності — це те, що ми вважаємо важливим лдя себе, з чим звіряємо все, 
що відбувається у житті. Цінності, наче компас, ведуть нас по життю і визна-
чають долю. 

 • Деякі цінності є цілями, інші – засобами. 

 • Людей, які керуються загальнолюдськими цінностями, називають мораль-
ними авторитетами. 

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• намалюєш номограму свого характеру;
• проаналізуєш вигоди від удосконалення характеру;
• започаткуєш проект самовиховання.

ТРЕНІНГ	3.	САМООЦІНКА	ХАРАКТЕРУ

9	КЛАС
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Вищі	цінності

Упродовж своєї історії людство виро-
било моральні цінності вищого порядку. 
Їх ще називають загальнолюдськими, уні-
версальними або справжніми цінностями. 
Досвід багатьох поколінь і сучасні на-
укові дослідження переконливо доводять, 
що коли люди у своєму житті керуються 
такими цінностями і формують відповід-
ні риси характеру, то зазвичай досягають 
високої якості життя.

Що таке справжні цінності і як вони 
впливають на якість життя, досліджував 
Даррел Франкен — учений зі США. Він 
поставив за мету:

 • з’ясувати, які моральні цінності є най-
важливішими для здоров’я і життєвого 
успіху;

 • встановити, чи існує зв’язок між ними 
і показниками якості життя.

Дослідження тривало 10 років. Опи-
тування проводили 9 професорів провід-
них університетів США. У ньому взяли 
участь 1800 осіб із чотирьох країн світу. 
До загального переліку було внесено 342 
моральні цінності, якість життя оцінюва-
лася за 300 параметрами.

У результаті статистичної обробки 
анкет було визначено 13 цінностей, які 
найбільше впливають на якість життя. 
З’ясувалося, що універсальні цінності 
1—9 повністю збігаються з тими, які про-
повідують світові релігії.

1. Любов, дружба (соціальність замість ізольованості).
2. Оптимізм (життєрадісність замість зневіри).
3. Миролюбність (співпраця замість конфліктності).
4. Толерантність (повага замість нетерпимості).
5. Чуйність (емпатія замість бай   дужості).
6. Довіра (відчуття безпеки замість підозрілості).
7. Душевна щедрість (альтруїзм замість егоїзму).
8. Гідність (асертивність замість агресивності й 

пасивності).
9. Самоконтроль (володіння собою за мість імпульсивності).
10. Самоповага (упевненість замість по чуття мізерності).
11. Спілкування (комунікативність замість со ром’яз-

ливості).
12. Впливовість (лідерство замість підпорядкування).
13. Автономність (незалежність замість залеж ності).
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Також було доведено, що люди, які 
сповідують загальнолюдські цінності, ма-
ють вищу якість життя за багатьма показ-
никами:

 • краще, ніж у середньому, здоров’я;
 • менш стресове життя;
 • більшу впевненість у собі;
 • стабільніше подружнє життя;
 • більшу за середню впливовість;
 • вищий рівень фінансового добробуту;
 • відчуття самоповаги і сенсу життя.

І навпаки, ігнорування вищих ціннос-
тей пов’язане з проблемами, стресами, ри-
зиком вживання психоактивних речовин, 
симптомами різних захворювань, руйну-

ванням стосунків, відчуттям безпораднос-
ті й страху перед майбутнім.

За результатами дослідження Д. Фран-
кен зробив висновки про необхідність 
запровадження освітніх програм із фор-
мування характеру, що ґрунтуються на 
розвитку життєвих навичок. Саме життєві 
навички допомагають керуватися загаль-
нолюдськими цінностями у різних ситуа-
ціях, налаштовують на усвідомлення сво-
їх прав і обов’язків, розуміння прав інших 
людей і повагу до них, виховують гідність, 
миролюбність, справедливість, колекти-
візм, почуття відповідальності, впевненість 
у власних силах, толерантність.

Життєві навички сприяють 
формуванню вищих цінностей

вищі цінності:

• оптимізм 

• миролюбність

• чуйність

Життєві навички:

позитивна самооцінка, мотивація успіху, 
гартування волі, ефективне керування стресами, 
уміння долати тривогу

уміння співпрацювати і розв’язувати конфлікти
шляхом переговорів, уміння слухати і говорити,
розуміти і висловлювати свої почуття, навички 
самоконтролю

здатність до співпереЖивання, вміння слухати 
і надавати підтримку тим, хто її потребує

Взаємозв’язок	загальнолюдський	цінностей	із	життєвими	
навичками	і	якістю	життя
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На с. 15—21 наведено анкети для оцінювання твоїх особистісних якостей, пов’язаних 
із загальнолюдськими цінностями:

 • душевна щедрість;
 • соціальність;
 • оптимізм;
 • асертивність;
 • самоконтроль;
 • самоповага;
 • комунікабельність.

Дай відповіді на запитання анкети і  визнач свої результати за 
допомогою ключів.

Наприклад,  якщо за анкетою на с. 15 ти отримав 35 балів, рівень твоєї 
душевної щедрості — 55%. Це означає, що у 45% опитаних рівень душевної 
щедрості вищий за твій.

Завдання 1
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Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить. 
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.
0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.

1. ___ Я щедра людина.
2. ___ Щось роблю не лише для членів моєї родини, а й для інших людей.  
3. ___ Безкорисливо допомагаю друзям і сусідам. 
4. ___ Дбаю, щоб спочатку задовольнити потреби інших, а відтак власні.
5. ___ Роблю внесок у добрі справи. 
6. ___ Купую для своїх друзів листівки або сувеніри. 
7. ___ Мої рідні та друзі вважають мене щедрою людиною. 
8. ___ Роблю більший внесок у добрі справи, ніж мої однолітки.
9. ___ Приділяю достатньо уваги і часу тим, кого люблю.
10. ___ Вдома і в школі я енергійніший за інших. 
___ Всього балів

Ключ до анкети

К-сть 
балів 

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

1

1%

11

1%

21 6% 31 35% 41 83%
2 12 22 7% 32 40% 42 87%
3 13 23 8% 33 45% 43 90%
4 14 24 9% 34 50% 44 92%
5 15

2%
25 10% 35 55% 45 94%

6 16 26 13% 36 60% 46 96%
7 17 3% 27 17% 37 65% 47 97%

8 18 28 20% 38 70% 48 98%

9 19 4% 29 25% 39 75% 49
99%

10 20 5% 30 30% 40 80% 50

Вигоди від підвищення рівня душевної щедрості
Якщо результат знаходиться у верхній третині (66%—99%), то порівняно з результатами 
у нижній третині (1%—33%) вигоди такі:

 •  стрес на роботі (у школі) знижується  на 8,6%;
 •  у майбутньому стрес, пов’язаний із фінансовими негараздами, знижується на 21,8%;
 •  кількість днів перебування на лікарняному зменшується на 40%;
 •  академічна успішність (оцінки) підвищується на 5,3%;
 •  зловживання алкоголем (алкогольний стрес) зменшується на 36,8%;
 •  зловживання тютюнопалінням (стрес курця) зменшується на 6,8%;
 •  ризик розлучень (у майбутньому) зменшується на 35%;
 •  впливовість (авторитет) зростає на 44%.

Оцінювання	рівня	душевної	щедрості
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Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить. 
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.
0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.

1. ___ Беру активну участь у житті громади.
2. ___ Залучена(ий) до шкільної, церковної чи іншої громадської діяльності.
3. ___ Із задоволенням спілкуюся з людьми й поза громадською діяльністю.
4. ___ Відвідую і влаштовую вечірки на честь свят.
5. ___ Надаю перевагу бути з людьми, а не на самоті.
6. ___  Я б краще поговорила(в), ніж подивилася(вся) телевізор.
7. ___ Залучена(ий) хоча б до однієї спортивної активності.
8. ___ Почуваюся добре серед людей.
9. ___ Підтримую стосунки зі своїми давніми друзями.
10. ___ Активно спілкуюся з людьми.
___ Всього балів

Ключ до анкети

К-сть 
балів 

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

1

1%

11
4%

21 9% 31 50% 41 97%
2 12 22 32 55% 42

99%

3 13
5%

23 10% 33
60%

43
4 14 24 13% 34 44
5 15

6%
25 17% 35 70% 45

6 16 26 20% 36 75% 46
7

2%
17 7% 27 25% 37 80% 47

8 18 28 30% 38 85% 48

9
3%

19 8% 29 35% 39 90% 49

10 20 30 40% 40 95% 50

Вигоди від підвищення рівня соціальності
Якщо результат знаходиться у верхній третині (66%—99%), то порівняно з 
результатами у нижній третині (1%—33%) вигоди такі:

 • на 20% знижується рівень стресу за 15 показниками;
 • на 72% зменшується кількість симптомів хвороб упродовж життя;
 • на 45% знижується рівень тривоги;
 • на 58% зменшується кількість днів перебування на лікарняному;
 • на 51% зменшується кількість психологічних розладів і проблем;
 • на 66% зменшується ризик зловживання психоактивними речовинами; 
 • на 66% зменшується у майбутньому ризик розлучень;
 • на 44% зростає рівень упевненості в собі;
 • на 18% зростає рівень асертивності.

Оцінювання	рівня	соціальності



213

Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить. 
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.

0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.

1. ___ Я життєрадісна людина.
2. ___ Люблю жартувати.
3. ___ Усміхаюсь.
4. ___ Люди вважають, що у мене добре почуття гумору.
5. ___ Коли відчуваю себе нещасною(им), роблю щось, аби це змінити. 
6. ___ Уникаю насупленості, сумного або незадоволеного виразу обличчя. 
7. ___ Фокусую увагу на яскравих і добрих аспектах речей і подій. 
8. ___ Перебуваю у доброму гуморі, незважаючи на проблеми. 
9. ___ Швидко відновлююсь після емоційного болю.
10. ___ Маю улюблених друзів, які роблять мене щасливою(им).
___ Всього балів

Ключ до анкети

К-сть 
балів 

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Від-
носний 

рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

1

1%

11 2% 21 7% 31 23% 41 70%

2 12
3%

22 8% 32 27% 42 75%

3 13 23 33 30% 43 80%

4 14
4%

24 9% 34 35% 44 83%

5 15 25 35 40% 45 87%

6 16 5% 26 10% 36 45% 46 90%

7 17 27 37 50% 47 92%

8 18 6% 28 13% 38 55% 48 94%

9 19 29 17% 39 60% 49 96%

10 2% 20 7% 30 20% 40 65% 50 99%

Вигоди від підвищення рівня оптимізму

Якщо ваш результат знаходиться у верхній третині (66%—99%), то порівняно з 
результатами у нижній третині (1%—33%) вигоди такі:

 • на 44% знижується рівень стресу за 15 показниками;
 • на 50% зменшується кількість симптомів депресії;
 • на 36% знижується рівень тривоги;
 • утричі зменшується ризик захворювань на рак; 
 • на 16% зменшується у майбутньому ризик розлучень.

Оцінювання	рівня	оптимізму
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Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить. 
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.

0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.

1. ___ Я упевнена людина: приймаю рішення, планую і дію.
2. ___ Беру відповідальність за стан справ.
3. ___ Добре організовую роботу свою та інших людей.
4. ___ Люблю змагатись і перемагати. 
5. ___ Прагну досягти того, чого хочу.
6. ___ Даю людям знати, чого хочу.
7. ___ Мені подобається бути лідером.  
8. ___ Дію наполегливо, аж поки розв’яжу проблему. 
9. ___ Відстоюю свої права.
10. ___ У мене високі очікування щодо себе та інших людей.
___ Всього балів

Ключ до анкети

К-сть 
балів 

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Від-
носний 

рівень до 
100 

людей

1

1%

11

1%

21 7% 31 25% 41 75%
2 12 22 8% 32 27% 42 80%
3 13 23 9% 33 30% 43 83%
4 14 24 10% 34 35% 44 87%
5 15 25 12% 35 40% 45 90%
6 16 2% 26 14% 36 45% 46 95%
7 17 3% 27 16% 37 50% 47 96%
8 18 4% 28 18% 38 60% 48 97%

9 19 5% 29 20% 39 65% 49 99%

10 20 6% 30 23% 40 70% 50

Вигоди від підвищення рівня асертивності

Якщо результат знаходиться у верхній третині (66%—99%), то порівняно з результатами 
у нижній третині (1%—33%) вигоди такі:

 • рівень стресу за 15 показниками знижується на 20%;
 • кількість симптомів хвороб упродовж життя зменшується на 67%;
 • рівень тривоги знижується на 77%;
 • кількість днів перебування на лікарняному зменшується на 31%;
 • кількість психологічних розладів і проблем зменшується на 33%;
 • зловживання психоактивними речовинами зменшується на 54%; 
 • кількість поведінкових проблем зменшується на 55%.

Оцінювання	рівня	асертивності
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Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить. 
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.

0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.

1. ___ Я контролюю себе.
2. ___ Частіше дію виважено, ніж імпульсивно.
3. ___ Зберігаю речі чистими, не розкидаю їх.
4. ___ Планую свій бюджет, намагаюся не витрачати грошей імпульсивно.
5. ___ Працюю, аж поки завершу роботу.
6. ___ Уникаю спонтанних рішень.
7. ___ Забагато працюю.
8. ___ Контролюю свої імпульси, бажання і спокуси.
9. ___ Намагаюсь дотримуватися своїх зобов’язань, відмовляючи собі в розвагах.
10. ___ Відмовилась(вся) від звичок, які вважаю деструктивними.
___ Всього балів

Ключ до анкети

К-сть 
балів 

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

1

1%

11

1%

21 8% 31 35% 41 90%

2 12 22 9% 32 40% 42 93%

3 13 23 10% 33 45% 43 94%

4 14 24 13% 34 50% 44 95%

5 15 2% 25 15% 35 60% 45 96%

6 16 3% 26 17% 36 66% 46 97%

7 17 4% 27 20% 37 73% 47 98%

8 18 5% 28 23% 38 80% 48
99%9 19 6% 29 27% 39 83% 49

10 20 7% 30 30% 40 87% 50

Вигоди від підвищення рівня самоконтролю
Якщо ваш результат знаходиться у верхній третині (66%—99%), то порівняно з 
результатами у нижній третині (1%—33%) вигоди такі:

 • на 72% зменшується кількість створених самим проблем;
 • у 13 разів зменшується ризик зловживання психоактивними речовинами;
 • на 50% знижується рівень стресів на роботі;
 • на 70% зменшується час перебування на лікарняному.

Оцінювання	рівня	самоконтролю
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Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить. 
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.

0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.

1. ___ Маю адекватну самооцінку.
2. ___ Люди ставляться до мене з повагою і зважають на мою думку. 
3. ___ Люди вважають, що я добре працюю.
4. ___ Друзі захоплюються моєю сміливістю і силою духу. 
5. ___ Мої батьки поважають мене і обходяться зі мною добре.
6. ___ Почуваюся впевненим у роботі і/або у соціальних відносинах. 
7. ___ Швидко долаю депресію від невдач. 
8. ___  Сприймаю себе і/або подобаюся собі.
9. ___ Зі мною обходяться справедливо.
10. ___ Світ кращий завдяки тому, що в ньому є я. 
___ Всього балів

Ключ до анкети

К-сть 
балів 

Від-
носний 

рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Від-
носний 

рівень до 
100 

людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

1

1%

11 1% 21 11% 31 29% 41 70%
2 12 2% 22 12% 32 32% 42 75%
3 13 3% 23 13% 33 35% 43 80%
4 14 4% 24 14% 34 38% 44 85%
5 15 5% 25 15% 35 42% 45 90%
6 16 6% 26 16% 36 46% 46 95%
7 17 7% 27 18% 37 50% 47 96%
8 18 8% 28 20% 38 55% 48 98%

9 19 9% 29 23% 39 60% 49 99%
10 20 10% 30 27% 40 65% 50

Вигоди від підвищення рівня самоповаги
Якщо результат знаходиться у верхній третині (66%—99%), то порівняно з результатами 
у нижній третині (1%—33%) вигоди такі:

 • рівень стресу за 15 показниками знижується утричі;
 • кількість симптомів хвороб упродовж життя зменшується на 64%;
 • рівень тривоги знижується на 65%;
 • кількість виявів депресії зменшується на 77%;
 • кількість днів перебування на лікарняному зменшується на 58%;
 • зловживання психоактивними речовинами зменшується на 85%.

Оцінювання	рівня	самоповаги
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Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить. 
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.

0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.

1. ___ Добре ладнаю з людьми.
2. ___ Ставлю запитання, щоб продемонструвати свою зацікавленість 
         у спілкуванні з ними. 
3. ___ Ділюся з людьми своїм досвідом і поглядами.
4. ___ У процесі спілкування намагаюсь половину часу говорити, 
         а половину — слухати. 
5. ___ Ділюся з людьми своїми щасливими і сумними почуттями.
6. ___ Говорю спокійно, навіть коли сердита(ий).
7. ___ Беру половину відповідальності за результат спілкування на себе. 
8. ___ У розмовах запитую людей про них.
9. ___  Для розв’язання проблеми звертаюсь безпосередньо до кривдника.
10. ___ Дізнаюся багато цікавого з розмов із людьми. 
___ Всього балів

Ключ до анкети

К-сть 
балів 

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Відносний 
рівень до 
100 людей

К-сть 
балів

Від-
носний 
рівень 

до 
100 

людей

1

1%

11
1%

21 7% 31 20% 41 75%

2 12 22 8% 32 23% 42 80%

3 13 2% 23 9% 33 30% 43 83%

4 14

3%

24 10% 34 35% 44 87%

5 15 25 11% 35 40% 45 90%

6 16 26 12% 36 45% 46 93%

7 17 27 13% 37 50% 47 94%

8 18 4% 28 14% 38 60% 48 95%

9 19 5% 29 15% 39 65% 49
99%10 20 6% 30 17% 40 70% 50

Вигоди від підвищення рівня комунікабельності

Якщо ваш результат знаходиться у верхній третині (66%—99%), то порівняно з 
результатами у нижній третині (1%—33%) вигоди такі:

 • рівень успішності в навчанні зростає на 29%;
 • кількість поведінкових проблем зменшується у 134 рази;
 • рівень тривоги знижується у 157 разів;
 • рівень упевненості та самоповаги зростає у 7,5 раза.

Оцінювання	рівня	комунікабельності
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Склади «портрет» свого характеру у формі номограми (приклад на ма-
люнку).
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асертивність
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ам
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 самоповага

100%

100%

100%100%
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0%

10
0%
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оптимізм

душевна щедрість

асертивність
100%

100%

10
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10
0%

Актуальний рівень

 самоповага

 с
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ь

комунікабельність

100%

100%

100%

Потенціал розвитку

комунікабельність

100%

Завдання 2
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Започаткуй новий проект самовдосконалення. Для цього:
1. Проаналізуй додаткові вигоди від самовиховання характеру (див. ан-

кети).
2. Обери одну рису характеру, яку хочеш вдосконалити, і постав це собі 

за мету.
3. Поміркуй, які вчинки допоможуть тобі у цьому. Наприклад, якщо хо-

чеш підвищити рівень душевної щедрості, намагайся частіше усміха-
тись, не скупися на похвалу, запрошуй гостей, залучай друзів до своїх 
справ, приділяй більше уваги родині, допомагай сусідам тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3
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1. Обери мету, напиши план її досягнення і виконуй його, щодня оціню-
ючи результати. 

2. Відзначай свій прогрес. Коли відчуєш, що досягнув бажаного резуль-
тату, визнач для себе наступну мету і т. д.

Моя мета:

 

 

Дата                                        Етап                                    Результат
   

 +								–

Завдання 4
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Висновки

 • Моральні цінності вищого порядку називають загальнолюдськими або уні-
версальними.

 • Люди, які сповідують загальнолюдські цінності, мають вищу якість життя 
за багатьма показниками: краще, ніж у середньому, здоров’я, менш стресове 
життя, більша впевненість у собі, стабільніше подружнє життя, більша за 
середню впливовість, вищий рівень фінансового добробуту, відчуття само-
поваги і сенсу життя.

 • Ти можеш отримати чимало додаткових переваг, якщо систематично і по-
слідовно працюватимеш над собою.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• дізнаєшся формулу вибору професії;
• проаналізуєш свої мотиви вибору професії;
• поміркуєш, чи варто зважати на всі гендерні стереотипи щодо 

вибору професії.

ТРЕНІНГ	4.	САМОВИЗНАЧЕННЯ	І	ВИБІР	
ПРОФЕСІЇ	

9	КЛАС



223

Щоб визначити коло професій, які відповідають вашим бажанням, ви-

конайте вправу «Рейтинг мотивів». Для цього:

 • на с. 224 наведено 17 важливих для вибору професії мотивів;

 • прочитайте цей перелік, за потреби доповніть його своїми мо-
тивами;

 • оберіть мотив, який, на вашу думку, є найважливішим, і поставте 
«1» у колонці «Мій рейтинг мотивів»;

 • оберіть найважливіший мотив з тих, що залишилися, і поставте 
біля нього «2»;

 • продовжуйте, щоб визначити рейтинг п’яти або більше мотивів.

Професійне	самовизначення

Професійне самовизначення є важли-
вою складовою життєвого самовизначен-
ня. Вдалий варіант професійного само-

визначення відповідає формулі «Хочу. 
Можу. Треба», в якій:

ХОЧУ — означає, що обрана професія відповідає вашим 
бажанням. 

МОЖУ — означає, що ви маєте здіб ності до неї, а також 
що у вас немає медичних або психологічних 
протипоказань.

ТРЕБА — означає потребу суспільства в цій професії, попит 
на неї на ринку праці. 

Завдання 1
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Мотиви для вибору професії
Мій 

рейтинг
мотивів

Професія дає змогу стати публічною особою, 
прославитися

Це можливість продовжити сімейну традицію

Дає змогу продовжити навчання зі своїми друзями

Можливість служити людям

Забезпечує високий заробіток

Має велике значення для країни, людства

Легкість працевлаштування («Без роботи не 
залишуся»)

Перспективність, можливість кар’єрного зростання

Дає змогу виявити свої здібності та особисті якості

Уможливлює спілкування з людьми

Збагачує знаннями, розвиває інтелект

Допомагає підтримувати добру фізичну форму

Різноманітна за змістом робота

Романтичність, благородство професії

Робота є творчою, існує можливість робити відкриття

Важка, складна професія

Чиста, легка, спокійна робота

Рейтинг	мотивів
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Запишіть кілька професій, що відповідають вашим мотивам, поміркуй-
те, чи не маєте до них протипоказань. 

Коло 
професій, які 

відповідають моїм бажанням

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Завдання 2
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 • Чи були у вас розбіжності під час заповнення таблички? Які саме?
 • Чи є у цьому переліку суто «чоловічі» або суто «жіночі» професії?
 • Чи знаєте ви жінок, які досягли успіху в так званих «чоловічих» професіях і навпа-

ки? Наведіть приклади.
 • Чи варто дозволяти гендерним стереотипам обмежувати можливості людей у до-

сягненні того, що вони бажають?

Заповніть таблицю і дайте відповідь на запитання внизу сторінки.

Ч Ж Ч/Ж

Фермер

Учений

Перукар

Продавець

Прибиральниця

Інженер

Будівельник

Лікар

Медсестра

Бізнесмен

Учитель

Архітектор

Автомеханік

Машиніст

Бухгалтер

Садівник

Завдання 3



227

Висновки

 • Вдалий варіант професійного самовизначення відповідає формулі: «Хочу, 
можу, треба». 

 • Коли всі компоненти формули збігаються, людина отримує задоволення від 
роботи, досягає високого рівня майстерності й отримує гідну винагороду за 
свою працю.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)



228

На цьому уроці ти:

• дізнаєшся про значення емоційної саморегуляції;

• вчитимешся розпізнавати найважливіші емоції;

• ознайомишся із загальною стратегією самоконтролю;

• потренуєшся застосовувати деякі прийоми керування 
емоціями.

ТРЕНІНГ	5.	ЕМОЦІЙНА	САМОРЕГУЛЯЦІЯ

9	КЛАС
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Наш мозок можна порівняти з айсбер-
гом: свідомість — його вершина, а під-
свідомість — дев’ять десятих об’єму, що 
знаходиться під водою. Свідомість може 
оперувати одночасно 5—9 одиницями ін-
формації і здатна пам’ятати її лише кілька 
годин.  

Потужність підсвідомості набагато 
вища. Її можна позначити значком без-
кінечність. Вона є вмістилищем наших 
інстинктів, спогадів, інтуїції, переконань, 
навичок і звичок.

На відміну від свідомості, яка вимика-
ється під час сну, підсвідомість працює без-
перервно. Її можна порівняти з автопілотом 
— потужним комп’ютером, який, викону-

ючи закладену в ньому програму, формує 
картину реальності, миттєво оцінює безліч 
варіантів розвитку подій і обирає те, що  
найкраще підходить для польоту.

Емоції є мовою нашої підсвідомості. 
Якщо нічого не загрожує життю або не 
існує конфлікту між нашими думками і 
діями, з одного боку, та цінностями, пере-
конаннями і звичками — з іншого, ми по-
чуваємося спокійно і врівноважено. 

А коли виникає загроза і ми діємо всу-
переч своїй підсвідомості, то відчуємо 
неприємні емоції: від легкого душевного 
дискомфорту до афекту — дуже сильних і 
руйнівних емоцій.

Природа	емоцій
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Об’єднайтесь у 3 групи і підготуйте повідомлення про:
група 1: загальну стратегію самоконтролю;
група 2: метод асоціації і дисоціації;
група 3: метод рефреймінгу. 

Загальна	стратегія	самоконтролю

1
2
3
4

...

Завдання 1

Установіть попереджувальну сигналызацыю. Уявіть, що у 
вас в голові є світлофор. Його червоне світло вмикатиметься, 
коли треба зупинитись і подумати.

Запитайте себе, що ви насправді відчуваєте. Оцініть силу 
емоцій. 

Не приймайте важливих рішень під впливом сильних 
емоцій. Відкладіть рішення: «Ранок за вечір мудріший».

Зменшіть інтенсивність емоцій до безпечного рівня:

1. Заплющіть очі й уявіть місце, річ або 
людину, які навіюють вам спокій і 
розслаблення.

2. Повільно вдихайте, подумки 
малюючи заспокійливе зображення. 
Повільно видихайте, уявляючи, як 
видуваєте з себе почуття і думки, що 
вивели вас з рівноваги.

3. Продовжуючи дихати, повільно 
підніміть плечі і зробіть ними 
круговий рух. Плавно нахиляйте 
голову вліво-вправо і вперед-назад.

4. Виконуйте вправи 2—3 щонайменше 
10 разів, аж доки відчуєте, 
що заспокоїлись, ваші думки 
прояснилися.       

Перш ніж щось сказати чи зробити, подумайте про можливі 
наслідки.        

Спрямуйте негативну енергію в позитивне русло — пробіжіть 
крос, приберіть у шафі, скопайте грядку.

Обговоріть ситуацію з батьками, другом, іншою людиною, якій 
довіряєте.  



231

Асоціація	і	дисоціація

Усе, що відбувається з нами в житті, 
збагачує нас неоціненним досвідом. 
Щоб зберегти в пам’яті приємні 
емоції, черпати в них силу і натхнення, 
застосовуйте такий психологічний 
прийом, як асоціація. 

Згадуючи радісну подію (наприклад, 
мить, коли ви чогось досягли і 
пишалися собою), пригадайте свої 
відчуття, віддайтесь емоціям. Вони 
наповнять вас радістю і впевненістю.

У житті трапляються і неприємні 
моменти, що викликають сильні 
негативні емоції, надовго вибивають 
із колії, змушують страждати. Вони 
бувають такими сильними, що не 
дають змоги проаналізувати ситуацію, 
адже навіть спогад про неї є болісним. 

Для послаблення таких емоцій 
можна використати здатність 
людини до самоусвідомлення — 
уміння уявно відсторонитися, 
побачити ситуацію і себе збоку, з 
позиції стороннього спостерігача. 
У такому разі переживання стають 
не такими гострими, і ми вже здатні 
проаналізувати ситуацію. Цей прийом 
називають дисоціацією. 

Рефреймінг

Існує дивовижний інструмент 
емоційної саморегуляції — рефреймінг, 
що в перекладі з англійської означає 

«переобрамлення» або «зміна рамки» 
(re — пере-, framing — взяття у рамку). 

Головне завдання рефреймінгу 
— дати людині змогу по-новому 
поглянути на ситуацію, побачити у ній 
щось позитивне. 

Наприклад, попереду у вас іспити. 
Багато хто сприймає їх як проблему. 
Але ви можете зробити просту річ — 
замість слова «проблема» вжити слово 
«можливості». І відразу все зміниться. 

Якщо думати про іспити як про 
проблему, це пригнічує, породжує 
сумніви у спроможності її розв’язання. 
А коли міркувати про можливості, які 
відкривають перед вами іспити, це 
справді надихає. 

Адже завдяки іспитам ви маєте 
змогу:
• заповнити прогалини у своїх 

знаннях;
• систематизувати вивчене;
• засвоїти нові навчальні стратегії;
• покращити пам’ять;
• випробувати себе;
• загартувати волю;
• досягти успіху;
• підвищити самооцінку і свій 

авторитет;
• набути цінного досвіду.

Уявімо ситуацію: ви склали іспити 
не так добре, як сподівалися, і, звісно, 
розчаровані. У пригоді вам стане такий 
рефреймінг: «Не буває поразок, є лише 
життєвий досвід». І справді, коли 
ставимося до поразок як до важливого 
досвіду, то не впадаємо у відчай, а 
мислимо раціонально: аналізуємо 
ситуацію і намагаємося зрозуміти, 
що не так і чому. Завдяки такому 
підходу ваші невдачі можуть стати 
найкоротшим шляхом до майбутнього 
успіху.    

Асоціація — заглиблення 
у переживання, бачення 
себе в центрі подій.

Дисоціація — вихід із 
переживання шляхом 
уявного виходу у 
стан стороннього 
спостерігача.
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Що частіше ви практикуєте рефреймінг, то легше буде використовува-
ти його у життєвих випадках. Пригадайте ситуацію, яка засмутила вас 
(наприклад, ви зібралися пограти з друзями у футбол, а надворі почався 
дощ). Поміркуйте, як можна її використати (наприклад, запросити дру-
зів до себе і подивитися фільм разом).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2
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Щоб навчитися керувати ситуаціями, які викликають у вас гнів, упро-
довж наступного тижня спостерігайте за собою. Записуйте і оцінюйте 
такі ситуації.

Ситуація Злить мене
трохи сильно дуже

сильно

  

Батьки змусили прибрати у шафі

Однокласники пліткують за вашою спиною

Стороння людина зробила вам зауваження

Вам незаслужено поставили низьку оцінку 

Друг обіцяв погуляти з вами і раптом відмовився

Завдання 3
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Емоції є продуктом нашої психіки. 
Однак тіло і душа тісно взаємопов’язані. 
Крім психологічного компонента кожна 
емоція має фізіологічні вияви. Напри-
клад, у стані сильного стресу ми відчуває-
мо напруження м’язів, прискорене серце-
биття, тремтіння ніг, пітніння тощо. 

У стані тривоги звужуються судини, 
сповільнюється периферійне кровопоста-
чання, і в людини можуть холонути кінців-
ки. За допомогою наведеної нижче вправи 
(після певного тренування) можете навчи-
тися підвищувати температуру своїх рук, 
водночас знижуючи рівень тривоги. 

Крок 1. Складіть 
руки перед собою 
і максимально 
сконцентруйтесь. 

Крок 2. Заплющіть очі й 
уявіть, як кров починає 
циркулювати швидше, 
досягаючи кожної 
клітини вашого тіла. 

Крок 3. Концентруйте 
свою увагу не менш як 
5—10 хвилин.

Завдання 4
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Висновки

 • Усе, що відбувається в нашому житті, ми спочатку оцінюємо емоційно, а по-
тім раціонально. 

 • Емоційна саморегуляція — це розуміння природи емоцій, уміння розпізна-
вати їх і здатність володіти собою.  

 • Саморегуляція дає змогу досягати мети, уникати багатьох проблем, зберіга-
ти психологічну рівновагу і приймати 3 виважені рішення у будь-якому віці 
й за будь-яких обставин. 

 • Навчитися керувати емоціями вам допоможе знання загальної стратегії та 
прийомів самоконтролю.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)



236

На цьому уроці ти:

• вчитимешся використовувати вербальні та невербальні засоби 
спілкування; 

• дізнаєшся про формулу здорових стосунків; 

• візьмеш інтерв’ю у дорослих членів своєї родини.

ТРЕНІНГ	6.	СПІЛКУВАННЯ	І	РОЗБУДОВА	
СТОСУНКІВ

9	КЛАС
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Спілкування (комунікація) — процес обміну думками, почуттями, враженнями, 
тобто повідомленнями.

1. Ознайомтеся з порадами, як ефективно спілкуватися.
2. Об’єднайтесь у пари і підготуйте невеликі діалоги для демонстрації 

цих умінь. 

   Невербальне спілкування
 
Той, хто слухає і говорить:
• дивиться в очі;
• демонструє своє зацікавлення 

словами, виразом обличчя, 
інтонацією, усмішкою;

• показує це мовою свого тіла: 
нахиляється до співрозмовника, 
може торкнутися його руки;

• перебуває на комфортній відстані 
(так, щоб його було добре чути), 
але не порушує особистого 
простору співрозмовника.

Вербальне спілкування
Той,  хто говорить:
• стежить за відповідністю своїх 

слів і невербальних сигналів;
• щоб перевірити, чи правильно 

його зрозуміли, ставить 
уточнювальні («Чи зрозуміло 
я висловлююсь?») і відкриті 
(«Що ви думаєте про це?») 
запитання;

• не перетворює діалог на 
монолог, говорить приблизно 
стільки ж, скільки й слухає;

• висловлюється чітко;
• демонструє повагу.

Той,  хто слухає:
• зосереджений на тому, що 

говорить співрозмовник: 
киває головою, робить 
короткі коментарі, висловлює 
розуміння;

• не перериває, дає 
співрозмовникові закінчити 
думку;

• демонструє навички активного 
слухання: повторює сказане, 
використовує перефраз, 
підводить підсумки, ставить 
уточнювальні запитання;

• висловлює повагу, 
підбадьорює.

Завдання 1
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П'ять	рівнів	комунікації

Спілкуючись з людьми, підтримуючи 
з ними стосунки, ми задовольняємо свої 
потреби у спілкуванні, любові, визнанні, 
належності до групи.

Коли люди знайомляться, спілкують-
ся, разом навчаються, між ними виника-
ють стосунки — родинні, дружні, ділові 
або романтичні.

Чи знаєте ви, що

Американський психолог Джон Пауел виокремив п’ять рівнів 
комунікації, на яких люди спілкуються залежно від якості їхніх 
стосунків.

Перший рівень (фрази) — люди ледь знайомі або цілком 
чужі одне одному, їхнє спілкування обмежується короткими 
репліками: «Вітаю», «Як справи?», «Чудова погода», «Усе 
гаразд», «Помаленьку», «Бувай».

Другий рівень (факти) — люди розмовляють, але не про 
себе, а на нейтральні теми: про події у школі, спорт, політику, 
обмінюються чутками про спільних знайомих.

Третій рівень (думки) — люди розповідають дещо про себе, але 
не надто відкриваються. Обережно висловлюють свої судження й 
оцінки, стежать, щоб не сказати зайвого. Уважно придивляються 
і намагаються зрозуміти, чи цікаві одне одному. Якщо на цьому 
етапі вони відчули взаєморозуміння, якщо їхні погляди і смаки 
подібні, стосунки між ними можуть розвиватися. Коли цього 
не відчувається, вони можуть легко повернутися на попередній 
рівень комунікації.

Четвертий рівень (почуття) — люди поступово, крок за 
кроком відкриваються, починають говорити про особисте, 
відверто ділитися своїми почуттями. 

П’ятий рівень (довіра) — вершина комунікації, досконале 
порозуміння. Вимагає цілковитої щирості, тут немає місця 
недомовкам. Люди почуваються одне з одним у цілковитій 
безпеці, не бояться розкритися, показати свої переваги й недоліки, 
оскільки впевнені, що їх люблять і поважають такими, якими 
вони є.
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Прочитайте вірш Ліни Костенко і дайте відповідь на запитання внизу 
сторінки.

Не треба класти руку на плече.
Цей рух доречний, може, тільки в танці.

Довіра — звір полоханий, втече.          
Він любить тиху паморозь дистанцій.      

Він любить час. Хвилини. Дні. Роки.
Він дивний звір, він любить навіть муку.
Він любить навіть відстань і розлуку, 
Але не любить на плечі руки.

У цих садах, в сонатах солов’їв,
Він чує тихі кроки браконьєра.
Він пастки жде від погляду, від слів,    
І цей спектакль йому вже не прем’єра.  

Душі людської туго і тайго!
Це гарний звір, без нього зле живеться.
Але не треба кликати його.               
Він прийде сам і вже не відсахнеться.  

Довіра

Ліна Костенко 

 • Що, на вашу думку, сприяє виникненню довіри? 

 • Що може її зруйнувати?

 • Назвіть інші ознаки здорових стосунків (щирість, повага, відповідальність, відчут-
тя безпеки...). 

 • Поміркуйте, що вони означають (наприклад, повага — сприймати друзів  такими, 
які вони є; відчуття безпеки — не боятися розкритися перед другом...).

Завдання 2
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Розбудова	здорових	стосунків

Одні стосунки формуються за нашим 
бажанням, інші — незалежно від того, хо-
чемо ми цього чи ні. Приклади стосунків 
— батько і син, учитель і учень, брат і се-
стра. 

Якщо між людьми склалися доброзич-
ливі (здорові) стосунки, вони відчувають 
потребу у спілкуванні й сумують, коли 
змушені розлучатися. Для нездорових 
стосунків характерні підозріливість, его-
їзм, бажання контролювати і підкоряти. 

Здорові стосунки є запорукою щас-
ливого й успішного життя. Вчені довели, 
що вони сприяють зменшенню кількості 
стресів і хвороб, зростанню популярності 

й упевненості в собі. У дорослому житті 
такі стосунки допомагають здобути авто-
ритет, вищий рівень фінансового добро-
буту, стабільність у подружньому житті, 
самоповагу та усвідомити сенс життя. Це 
тому, що люди, між якими склалися здо-
рові стосунки, краще задовольняють свої 
потреби, повніше реалізують себе, легше 
долають труднощі й розв’язують пробле-
ми.

Важливим компонентом соціальної 
зрілості є здатність налагоджувати і під-
тримувати стосунки. Принципи розбудо-
ви здорових стосунків описує формула 
трьох «К»:

Здорові стосунки = Кооперація + Комунікація + Компроміс,
в якій:
кооперація — означає діяти як одна команда, використовувати 
синергію для досягнення спільної мети; 
комунікація — означає бути відкритим до спілкування, не 
замикатися в собі, завжди обговорювати з близькими те, що вас 
хвилює; 
компроміс — означає необхідність розв’язувати проблеми у 
стосунках шляхом взаємних поступок.    
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У підлітковому віці стосунки з батьками ускладнюються. Непорозуміння між ді-
тьми і батьками є звичними, тому мають спеціальну назву — «конфлікт поколінь». Од-
нак теплі й щирі родинні сто сун ки — одна з най важ ливіших потреб і життєвих цінно-
с тей. Во ни потрібні лю ди ні в будь-яко му віці, а тим більше в підлітко во му, ко ли вона 
ще не го  то ва до са мостійно го жит тя. 

Щоб прояснити очікування дорослих і правила, які існують у вашій ро-
дині, а також допомогти батькам краще зрозуміти ваші потреби, візьміть 
у них інтерв’ю. Для цього:

 • оберіть час і місце, яке підходить усім;
 • подякуйте батькам, що погодилися на інтерв’ю;
 • скажіть, що це має бути цікаво і корисно для вас усіх;
 • використовуйте вербальні та невербальні навички ефективного спіл-

кування;
 • запитайте, чи можете записувати інтерв’ю, оскільки це дасть змогу 

обміркувати їхні слова (підготуйте усе для запису — ручку і папір або 
диктофон);

 • скористайтеся запитаннями на бланку інтерв’ю (с. 242—243) і додай-
те свої запитання;

 • під час інтерв’ю з’ясовуйте деталі та незрозумілі моменти. Для цього 
ставте запитання, які потребують розгорнутої відповіді: «А що було 
далі?», «Ось про це, будь ласка, детальніше», «Чи можна навести при-
клад?»;

 • подякуйте батькам за інтерв’ю;
 • запитайте, чи згодні вони обговорити деякі питання після того, як ви 

обміркуєте сказане ними.

Завдання 3
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Інтерв’ю з батьками
 

Запитання,  що стосуються часу,  коли ви були у моєму віці:

Що вам подобалося робити, коли ви були підлітками? 

 
 
 
 

Що стало для вас важливим, коли ви подорослішали? 

 
 
 
 

Які правила були у вашій родині (коли треба було приходити 
додому, що вам забороняли вдягати...)? 

 
 
 
 

Чого очікували від вас ваші батьки щодо куріння, вживання 
алкоголю, інших психоактивних речовин? 
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Запитання,  що стосуються вашої ролі як моїх батьків:

Що, на вашу думку, змінилося відтоді, як ви були підлітками? 

 

 

 

 

Які правила й очікування ви маєте для мене щодо куріння, 
вживання алкоголю, інших психоактивних речовин?

 

 

 

 

Які наслідки для мене може мати порушення цих правил?

 

 

 

Чому, на вашу думку, ці правила є важливими?

 

 

 

Які ще правила існують у нашій родині?
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Висновки

 • Спілкування — це обмін інформацією між людьми, а стосунки — це зв’язок 
між людьми, які добре знають один одного. 

 • Довіра є вершиною комунікації, ознакою тісних емоційних стосунків. 

 • Ефективне спілкування — це насамперед уміння слухати і говорити з вико-
ристанням вербальних та невербальних засобів. 

 • Здорові стосунки — це кооперація, комунікація і здатність до компромісу.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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10 клас
Тренінг 1. Як досягти мети 

Тренінг 2. Ефективне спілкування

Тренінг 3. Запобігання та розв’язання 
                            конфліктів

Тренінг 4. Як стати миротворцем
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На цьому уроці ти:

• переконаєшся у необхідності планування свого життя;
• поміркуєш, яким хочеш бути через 5—10 років;
• ознайомишся з техніками, що допомагають ставити “розумні" 

цілі та звіряти свої бажання з можливостями.

ТРЕНІНГ	1.	ЯК	ДОСЯГТИ	МЕТИ	

10	КЛАС
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1. Уяви себе в майбутньому через 5 років.
 • Де ти живеш: у великому місті, маленькому містечку чи в селі?
 • Яка у тебе робота? Чим займаєшся?
 • Які зміни відбулися у твоєму особистому житті?
 • Які плани маєш на майбутні 5 років?

2. Запиши або намалюй деякі моменти з того, що ти уявив.

Завдання 1
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Техніка	SMART

Чітко плануючи своє життя, ми нала-
штовуємо свою підсвідомість на досяг-
нення бажаного результату. Про це свід-
чить таке дослідження.

Групу випускників університету запи-
тали про їхні плани на майбутнє. Лише у 
3% опитаних такі плани існували у вигля-
ді записів цілей, очікуваних результатів і 
етапів досягнення. Дослідження  через 20 
років показало, що дохід цих 3% випус-
кників перевищив сумарний дохід інших 
97%. І суб'єктивно вони відчували себе 
щасливішими і задоволеними своїм жит-
тям. Це підтверджує важливість поста-
новки власних конкретних цілей. 

Цілі бувають довгострокові та корот-
кострокові. Наприклад, ціль: «Я хочу до-
бре скласти іспити в школі» є коротко-
строковою. А мета: «Після закінчення 
школи планую вступити до університету» 
— довгостроковою. Щоб здійснити свої 
мрії, треба розробити хороший план і на 

кожному його етапі правильно встанов-
лювати цілі. У цьому допоможе методика 
SMART, що в перекладі з англійської — 
«розумна». Згідно з нею ціль має бути:

Конкретна — означає, що мета пови-
нна бути чітко визначеною, яка наблизить 
тебе до втілення мрії.

Вимірювана	 — означає необхідність 
обирати те, прогрес у чому можна вимі-
рювати.

Досяжна	— означає, що цієї мети мож-
на досягти за певний час, а не взагалі і 
колись. Не став собі за мету, наприклад, 
стати олімпійським чемпіоном — вона до-
сяжна, але надто далека.

Доречна — мета не повинна супере-
чити твоїм цінностям.

Визначена	в	часі — означає вибір мети, 
яку можна досягти поетапно. Адже най-
кращий спосіб — йти уперед  маленькими 
кроками, від однієї перемоги до іншої.

Техніку  SMART застосовують для 
постановки короткострокових і 
середньострокових цілей. Згідно з 
нею, обрана ціль має бути:

S — Specific — конкретна

M — Measurable — вимірювана 

A	— Achievable — досяжна

R — Relevant — доречна

T	 — Timeable — визначена в часі, 
має конкретний термін реалізації.
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Опиши одну свою короткострокову чи середньострокову ціль і проана-
лізуй її за допомогою техніки SMART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2
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S	–	Strengths	–	мої	сильні	сторони

• Що я роблю добре?

• Які в мене досягнення?

• В якій позашкільній діяльності беру участь?

• Які мої особистісні якості?

• Які додаткові ресурси я маю?

W	–	Weakness	–	мої	слабкі	сторони

• Що у мене погано виходить?

• Які причини моїх невдач?

• Яких навичок мені не вистачає?

• Які у мене негативні звички (наприклад,  часто запізнююсь, складно завершувати 
розпочате,  не здатний впоратися зі стресом)?

O	–	Opportunities	–	мої	можливості

• Де я можу розвинути свої навички (курси, репетитори, тренінги)?

• Хто мені може допомогти у виконанні поставленої мети?

T	–	Threads	–	загрози

• З якими труднощами я можу зіткнутися у процесі реалізації моєї мети?

Техніка	SWOT

Ресурси для досягнення мети визначають за технікою SWOT:

S – Strengths – сильні сторони;

W – Weakness – слабкі сторони;

O – Opportunities – можливості;

T	– Threats – загрози.
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Моя ціль

Зроби SWOT — аналіз для своєї мети. Обери одну ціль та опиши її, запо-
внивши необхідні дані.

Мої  сильні сторони

Мої  слабкі сторони

Можливості

Загрози

Завдання 3
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Висновки

 • Мета — це мрія, яка має термін виконання.

 • Ретельне планування майбутнього допомагає досягти життєвого успіху і ви-
щого рівня загального благополуччя.

 • Техніки SMART і SWOT допомагають обирати цілі та звіряти свої бажання 
з можливостями.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• ознайомишся з правилами ефективного спілкування;
• проаналізуєш зони твого особистого простору;
• вчитимешся підтримувати зоровий контакт і задану тему 

розмови.

ТРЕНІНГ	2.	ЕФЕКТИВНЕ	СПІЛКУВАННЯ

10	КЛАС
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Спілкування — це складний багато-
плановий процес встановлення контактів, 
який охоплює обмін інформацією, виро-
блення єдиної стратегії взаємодії, сприй-

няття і розуміння іншої людини. 
Виділяють 5 навичок ефективного 

спілкування – STEPS:

S
(space)

T
(take turns)

E
(eye contact)

P
(polite)

S
(stay on topic)

Простір

Говорити по черзі

Зоровий контакт

Ввічливість

Залишатися в темі

5	кроків	для	ефективного	спілкування
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Зони	особистого	простору

Особистий простір поділяють на чоти-
ри основні зони: інтимна, особиста, соці-
альна, публічна.

Інтимна зона (від 15 до 45 см)
Найголовніша з усіх зон. Її людина 

сприймає як особисту власність і допус-
кає у неї лише найближчих людей: бать-
ків, дітей, близьких друзів та родичів. У 
внутрішню найінтимнішу зону (ближче 
ніж 15 см) можна входити лише під час 
фізичного контакту (обійми, поцілунки 
рідних). 

Особиста зона (від 45 см до 1,2 м)
На такій відстані від інших ми почува-

ємося комфортно під час дружніх зустрі-
чей, у школі чи на роботі.

Соціальна зона (від 1,2 до 3,5 м)

Спілкуючись зі сторонніми людьми, 
хочемо, щоб вони трималися від нас на 
такій відстані. Нам не комфортно, якщо 
сантехнік, столяр, поштарка, новий коле-
га чи просто малознайома людина підхо-
дить до нас ближче.

Публічна зона (більш як 3,5 м)

Коли звертаєтеся до групи людей, така 
відстань є оптимальною. Коли ви обніме-
те малознайому людину, вона може почу-
ватися некомфортно, навіть якщо не по-
казує цього.

Отже, якщо хочете, щоб людям було 
комфортно у вашій присутності, — три-
майте дистанцію.
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Запишіть у кола типи людей, яких можна туди допускати, і порівняйте 
їх з однокласниками.

Публічна

Соціальна

Особиста

Інтимна

Завдання 1
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10	навичок	активного	слухання

Навички Поведінка Що робити Чого не робити

Встановлення	
контакту	

Забезпечте 
вербальне і 
невербальне 
визнання 
співрозмовника

Поверніться 
обличчям 
до людини, 
підтримуйте 
зоровий контакт, 
кивайте…

Метушитися, 
відволікатись, 
озиратися 
довкола

Прояснення
Реагуйте 
на ключові 
повідомлення

Кажіть: 
«зрозуміло», «а 
що було далі?»

Змінювати тему

Віддзеркалення

Відображайте 
почуття 
співрозмовника 
(не 
посміхайтесь, 
якщо йому 
сумно) 

Намагайтеся 
відчути те, що 
не сказано,  
реагуйте на 
це: «Отже, ти 
відчуваєш…».

Виявляти 
зверхність,  
применшувати 
почуття 
співрозмовника

Усвідомлення

Намагайтеся 
зрозуміти  
думки, почуття, 
бажання 
співрозмовника

Уважно 
стежте за тим, 
що слухаєте, 
намагайтеся 
уявити це 

Припускати, що 
ви знаєте, про 
що збирається 
говорити 
співрозмовник 

Підведення	
підсумків	

Підсумовуйте 
почуття  і досвід, 
на яких варто 
зосередитися 

Коротко 
повторіть те, що 
почули

Детально 
повторювати усе 
сказане
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Навички Поведінка Що робити Чого не робити

Уточнення

Розпитуйте 
співрозмовника  
у підтримуючій 
манері для 
отримання 
повної 
інформації 

Дочекайтеся 
паузи і поставте 
уточнююче 
запитання: «чи 
правильно я 
розумію, що…»

Прискіпливо 
допитувати 
співрозмовника, 
надавати 
негативні 
коментарі

Надання	
зворотнього	
зв’язку

Поділіться 
своїми 
почуттями,  
доречною 
особистою 
інформацією

Зачекайте 
декілька секунд 
і скажіть: «я 
розумію…» або 
«я так само 
почувалася, 
коли…» 

Перебивати, 
нав’язувати 
готові рішення, 
повчати

Підтримки

Проявіть 
теплоту і 
підтримку у 
властивій для 
вас манері

Запропонуйте 
води, серветку,  
запитайте: «що 
я можу для 
тебе зробити?», 
покладіть руку 
на плече… 

Засуджувати 
співрозмовника, 
порушувати 
особистий 
простір, 
якщо йому це 
неприємно 

Перевірки	
сприйняття

Перевірте, чи 
правильно ви все 
сприймаєте

Перепитайте: 
«чи правильно я 
зрозуміла, що…»

Робити 
припущення,  
«перестрибува-
ти» до висновків

Терпіння	
(зберігати	
спокій)

Дозвольте 
людині говорити 
у комфортному 
для неї темпі

Дайте 
співрозмовнику 
час для того, щоб 
заспокоїтись і 
почати говорити

Заповнювати 
паузи 
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Висновки

 • Учені виділяють 5 кроків для ефективного спілкування — STEPS (простір, 
говорити по черзі, зоровий контакт, ввічливість, залишатися в темі). 

 • Існує чотири зони особистого простору. Під час спілкування важливо розу-
міти, хто перед вами, і не порушувати дозволених меж. 

 • Спілкування передбачає рівноправну участь кожного. Стежте за тим, щоб 
говорити приблизно стільки ж, скільки й слухати. 

 • Під час розмови важливо підтримувати зоровий контакт і уважно слухати 
співрозмовника. 

 • Треба намагатися залишатися в темі, адже важко спілкуватися, коли двоє 
людей говорять тільки про своє.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• пригадаєш, що таке конфлікт;
• проаналізуєш позитивні та негативні наслідки конфліктів;
• дізнаєшся, які є стилі поведінки в конфліктах;
• потренуєшся розв'язувати конфлікти.

ТРЕНІНГ	3.	ЗАПОБІГАННЯ	ТА	РОЗВ'ЯЗАННЯ	
КОНФЛІКТІВ	

10	КЛАС
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Стилі	поведінки	у	конфліктах

Стиль	поведінки Характер	дій Коли	варто	
застосовувати

Переваги/недоліки

Відсторонення	
від	конфлікту		
– ігнорувати, 
замовчувати 
проблему, 
зволікати з її 
розв’язанням, 
розірвати 
стосунки

Проблема 
ігнорується або 
демонструється 
удавана 
байдужість

Відповідальність 
за розв'язання 
перекладається на 
іншу сторону

Сторона зволікає 
з розв’язанням 
проблеми

Коли ви не 
маєте потрібної 
інформації

Коли надто 
велика 
напруженість у 
стосунках

Небезпечно 
розв’язати 
проблему в цей 
момент

Треба виграти час

Усі програють

Проблема може бути  
не розв'язана ніколи

Стосунки між 
сторонами можуть 
розірватися

Боротьба 
– прагнути 
задовольнити 
лише власні 
інтереси

Тиск на іншу 
сторону з метою 
нав'язати свій 
варіант. 

Може бути 
застосована 
словесна 
чи фізична 
жорстокість.

Рішення має бути 
швидко прийняте 
й реалізоване.

Ви впевнені у 
своїй правоті, 
і вона означає 
для вас більше, 
ніж стосунки з 
опонентом

Усі програють.
Навіть якщо хтось 
думає, що виграв, 
насправді він також 
програв

Як наслідок — 
 опоненти «втратять 
обличчя» і повагу до 
себе

Це може змусити 
їх захищатися і 
посилити конфлікт
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Стиль	поведінки Характер	дій Коли	варто	
застосовувати

Переваги/недоліки

Компроміс	– 
готовність обох 
сторін йти на 
поступки для 
досягнення згоди 
щодо спірного 
питання

Обидві сторони 
зацікавлені 
у розв’язанні 
конфлікту і готові 
йти на поступки

Кожна сторона 
відмовляється від 
чогось на користь 
іншої

Коли цілковите 
задоволення 
потреб сторін 
неможливе

Сторони 
мають ресурси 
для обміну 
поступками

Перемога однієї зі 
сторін небажана

Усі програють

Проблема може бути  
не розв'язана ніколи

Стосунки між 
сторонами можуть 
розірватися

Поступка – 
бути готовим 
жертвувати 
власними 
інтересами для 
досягнення 
«миру»

Ігноруються 
власні інтереси 
для задоволення 
потреб іншої 
сторони

Сторона 
погоджується на 
вимоги опонента

Коли важливо 
зберегти 
стосунки, а спірне 
питання для вас 
малозначуще

Коли не маєте 
шансів виграти 
або розумієте, що 
неправі

Коли  це може 
стати корисним 
уроком для іншої 
сторони

Хтось може 
випадково виграти за 
рахунок іншого

Поступка не 
буде оцінена або 
сприйматиметься як 
вияв слабкості

Ваші потреби не 
будуть задоволені, 
ви можете почу- 
ватися нещасним
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Стиль	поведінки Характер	дій Коли	варто	
застосовувати

Переваги/
недоліки

Співробітництво	
– бути готовим 
жертвувати 
своїми інтересами 
для досягнення 
«миру»

Визнаються 
здібності й 
цінності всіх 
учасників

Інтереси 
обговорюються

Домовленість 
оцінюється як 
вигідна у ситуації, 
що склалася

Учасники 
шукають рішення, 
яке влаштує усіх

Сторони мають 
час для пошуку 
оптимального 
рішення, мають 
бажання, 
кваліфікацію та 
повноваження 
знаходити 
додаткові вигоди

Сама проблема 
так само важлива, 
як і стосунки

У більшості 
випадків, 
коли є надія 
задовольнити всі 
вимоги

Усі виграють 
(повністю або 
частково)

Потребує багато 
часу

Спроба догодити 
усім робить 
сумнівною 
реалізацію цього 
стилю

Одна зі сторін 
може бути не 
налаштована на 
співробітництво
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Прочитайте ситуації, оберіть одну з них. Проаналізуйте її за наведеним 
нижче планом.

1. Іванка (18 років) хоче навчатись у Польщі, щоб здобути європейську освіту. Але її 
батько вважає, що дівчина повинна вчитись удома, аби залишатися під наглядом 
родини. Іванка переконана, що навчання за кордоном допоможе їй у майбутньому.

2. Роман (15 років) вирішив стати вегетаріанцем, але його мама готує традиційні 
українські м'ясні страви. Вона переконана, що їжа має велике значення для здоров’я 
сина, і не хоче, щоб Роман відмовлявся від м’яса.

3. Сашко і Сергій — брати. Сашко готується до ЗНО, а Сергій репетирує пісню до 
концерту, який відбудеться наступного вечора. Сашко хоче, щоб Сергій  припинив 
грати, бо він не може зосередитися на навчанні. Але Сергій ще не закінчив розучувати 
пісню.

 • Як може закінчитися конфлікт? Придумайте три варіанти.

 • Оберіть найкращий варіант, опишіть його наслідки.

Ситуація

А:  

Б:   

В:  

Завдання 1
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Висновки

 • Конфлікти – невід’ємна частина нашого життя. 

 • У конфлікті слід обирати стиль поведінки, оптимальний для ситуації. 

 • За можливості найкраще обирати співробітництво чи компроміс.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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На цьому уроці ти:

• поміркуєш, що таке мир;
• дізнаєшся, які є рівні миротворчості;
• складеш свій план миротворчості.

ТРЕНІНГ	4.	ЯК	СТАТИ	МИРОТВОРЦЕМ	

10	КЛАС
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Існують чотири рівні миротворчості:
 • особистий;
 • місцевий;
 • національний; 
 • міжнародний. 

Особистий рівень миротворчості сто-
сується окремої людини та  її близького 
оточення (сім’ї, школи тощо). Наприклад, 
ти підібрав сміття з землі і поклав його 
у сміттєвий бак або сприяв примиренню 
друзів. 

Місцевий рівень — це відповідаль-
на діяльність на території твого міста чи 
села. Наприклад, міська рада проводить  
благодійну акцію для збору коштів на від-
новлення шкіл, зруйнованих у зоні кон-
флікту. 

Національний рівень миротворчості — 
це діяльність уряду, спрямована на забез-
печення миру в межах кордонів держави. 
Наприклад, коли національний парла-
мент ухвалює закони, що посилюють від-
повідальність за розпалювання міжет-
нічної, міжрелігійної та міжконфесійної 
ворожнечі. 

Міжнародний рівень миротворчості 
охоплює діяльність міжнародних орга-
нізацій, світових лідерів, впливових лю-
дей з метою забезпечення миру в усьому 
світі. Наприклад, гуманітарна допомога 
медикаментами і прісною водою насе-
ленню, яке постраждало від конфлікту. 
Або міжнародні конференції, присвячені 
розв'язанню проблем і конфліктів .

Рівні	миротворчості
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Складіть  свій план миротворчості. Запишіть щонайменше 5 справ  
(вчинків), які можете зробити заради миру. Обведіть рамочкою одну 
справу, яку хочете зробити.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Завдання 1
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Висновки

 • Мир — це конструктивне розв'язання конфліктів, відсутність насилля, спів-
робітництво, взаєморозуміння та гармонія в суспільстві. 

 • Миротворчість — це процес припинення конфлікту за допомогою перегово-
рів або посередництва. 

 • Усі люди можуть бути миротворцями, і сталий мир передбачає, що всі члени 
суспільства роблять у нього свій внесок.

Оціни	урок

(домалюй Смайлика відповідно до твого настрою)
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