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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненнями
стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне
утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на
основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад
життя українського народу.
Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження й відтворення
традиційних моральних цінностей, ідеалів добра та любові. Необхідність у цьому
продиктована наявністю потужного інформаційного поля, поширення через
засоби масової інформації образів насильства, страху, аморальності. Тому мета
сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції,
надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота,
інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову
протистояти асоціальним впливам, управлятися з особистими проблемами,
творити себе і оточуючий світ.
Морально - етичне виховання – основа соціалізації школяра, тобто вміння
налагоджувати спілкування, входити у товариство однолітків, домовлятися з
ними, висловлювати свої побажання, зважати на інтересами інших. Ці
найпростіші суспільні якості - перша сходинка на шляху розвитку
загальнолюдських моральних якостей.
Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджальна роль
у

демократичному

процесі

державотворення,

воно

має

бути

стимулом

пробудження високих моральних якостей – совісті, патріотизму, людяності,
почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи.
Нині успішно здійснюються всеукраїнські заходи й акції з активізації
моральної позиції учнівської молоді. Поряд з ознаками позитивних змін у
вихованні особистості загострилися і певні протиріччя, що спричинили
виникнення нових суттєвих проблем.
Стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в Україні,
викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком
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прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, моральних,
соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему.
Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування,
загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і
явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної
поведінки. Як наслідок – «втеча молоді від реальної дійсності» в алкоголізм,
наркоманію, віртуальне комп’ютерне середовище. Тому актуальним є створення
програм, у яких закладені морально – етичні норми поведінки людини у соціумі.
Ставлення до соціуму проявляється у моральній активності особистості,
прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності,
милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності
допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності,
тактовності, вмінні працювати з іншими, здатності прощати і просити
пробачення, протистояти виявам жорстокості, несправедливості. Показник
моральної вихованості особистості – це єдність моральної свідомості та
поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за
змістом життєвої позиції.
Проблема морально – етичного виховання завжди була актуальною. Як
поводитися вдома, в сім'ї, на вулиці, з однолітками? І це не марні, а життєві й
актуальні питання. Але для відповідей на ці питання у навчальних програмах не
виділено часу. Тому педагоги самі повинні знайти час і визначити зміст занять з
морально – етичного виховання. З огляду на це актуальним і своєчасним є
запровадження програми морально – етичного виховання дітей шкільного віку.
Шкільні заклади покликані брати активну участь у процесі духовного
відродження нації, забезпечити наповнення усіх ланок освітньо – виховного
процесу змістом, який допомагав би педагогам виховувати сильні характери,
формувати сумління й громадянські чесноти – працьовитість, скромність, турботу
один про одного, пошану до старших – і спонукав би зростати корисними своєму
народові.
Мета програми – оптимізація морально-етичного виховання в умовах
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шкільного закладу, забезпечення взаємозв’язку моральних знань та уявлень, що
учні отримують на заняттях, з їх повсякденною життєдіяльністю, створення низки
виховних заходів на основі моральних та етичних норм поведінки людини в
соціумі як орієнтира для проектування моделі випускника загальноосвітніх
навчальних закладів України, набуття рис морально свідомої і зрілої особистості,
здатної в подальшому адаптуватися в соціумі.
Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:
*

дотримання

принципів,

визначених

концептуальними

засадами

національної програми;
* організація морально - етичного виховного процесу як у класному колективі,
так й індивідуально та з батьками;
*

створення програми морально – духовного виховання з урахуванням

результатів вивчення рівнів соціального, психологічного та духовного
розвитку учнів;
*

змістове наповнення програми з урахуванням вікових особливостей

старшокласників;
* реалізація морального і етичного підходів до організації виховного процесу
у класному колективі;
* оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: групової, масової,
індивідуальної;
* створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця
(створення ситуації успіху та підтримки);
* співпраця з органами учнівського самоврядування;
*

інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади,

громадських організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони
здоров’я.
Програма ґрунтується на принципах цілісності, доступності, послідовності,
інтегрованого підходу, системності та варіативності змісту, органічної єдності
національних і загальнолюдських цінностей.
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У реалізації виховної програми прийнятними є використання як групових
(дискусії, походи, ділові і рольові ігри, тренінги тощо), колективні (проекти), так
й індивідуальні форми роботи.
Форми роботи: диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, ярмарок
корисних порад, конкурс, ділова зустріч, етичний десант, турнір знавців правил
етичної поведінки, моделювання розвивально – виховних моральних ситуацій,
музична вітальня, КВН, шоу - програма, проект, благодійна акція, брейн – ринг,
сократівська бесіда, телефон довіри, філософський стіл, дебати, похід, екскурсія,
бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада, прес-шоу, теле – ревю, аукціон,
десант, вечір, круглий стіл, фоторепортаж, консультаційний пункт, інтернет –
форум, відкрита кафедра, вернісаж, театральна вистава, творчий портрет,
волонтерський рух учнівської молоді, експедиція, літопис класного колективу,
вікторина, інтелектуальна гра, учнівські бригади, літературно – музична
композиція, конференція тощо.
Структура та зміст програми.
Програма складена відповідно до змісту державного стандарту випускника
шкільного закладу Базового компонента шкільної освіти. Це створює умови для
забезпечення

послідовності

викладу

матеріалу,

його

систематичності,

ускладнення відповідно до зростання вікових особливостей учнів.
Програма морально – етичного виховання розрахована на період виховної
діяльності з учнями 10 – 11 класів з урахуванням їх вікових, індивідуальних та
психолого – педагогічних особливостей.
Структурними елементами програми є:
- пояснювальна записка, в якій визначається мета й завдання виховної
діяльності учнів, особливості структури і змісту програми, рекомендації класним
керівникам щодо застосування різних форм і методів виховної діяльності;
- змістове наповнення програми для старшої школи, побудоване за трьома
лініями: учнівська колективна, індивідуальна, батьківська;
- кінцевий результат;
- методичні поради;
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- список рекомендованої літератури.
Кінцевий результат. Старшокласник повинен уміти:
-

розв’язувати суспільно значущі та особистісно життєві проблеми у
нестабільному суспільстві;

-

творити колективні та міжособистісні взаємини;

-

володіти такими якостями, як людяність, толерантність, розуміння
інших,

здатність

до

взаємодії,

інтелігентність,

чемність,

доброзичливість;
-

самореалізуватися в особистісній, професійній та соціальній сферах її
життєдіяльності;

-

толерантно ставитися до світогляду, переконань, позиції, думок і
почуттів інших людей, не ображати, не принижувати їх гідності,
визнавати, що кожна людина може змінитися, якщо вона помиляється,
має можливість морального зростання;

-

гуманно ставитися до традицій, вірувань, моральних звичаїв інших;

-

орієнтуватися на вибір і творче застосування етичних правил
спілкування в нестандартних ситуаціях.

Методичні рекомендації.
Морально – етичне виховання старшокласників необхідно здійснювати при
виконанні всіх розділів програми, починаючи з наймолодшого віку. Воно включає
виховання в дітей любові до рідних, близьких, Батьківщини, почуття дружби,
товариськості, колективізму, поваги до старших, турботи про молодших, навичок
культурної поведінки, відповідального ставлення до виконання доручень і
обов’язків, готовності працювати для загального блага. У старшокласників
потрібно формувати навички утримуватися від небажаних вчинків.
Найбільш ефективним у морально – етичному вихованні учнів є поєднання
моральної суті вчинків і подій з організацією досвіду поведінки дітей.
Програмні завдання вчитель повинен здійснювати в різних видах діяльності:
під

час

занять,

ігор,

посильної

праці,

у

повсякденному

Вирішити завдання морально-етичного виховання неможливо без співпраці

житті.
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з батьками. Тому надзвичайно вагомими та актуальними є питання педагогічної
просвіти

батьків

щодо

морально-етичного

виховання

дітей.

Необхідно

встановлювати довірливі взаємини з батьками вихованців, ознайомлювати їх зі
змістом морального виховання дітей, з методами та прийомами виховного впливу,
акцентувати увагу на важливості гуманного і в той же час вимогливого ставлення
до дитини. Куратори повинні запрошувати батьків на заняття, проводити
індивідуальні консультації та бесіди, організовувати обмін досвідом сімейного
виховання, забезпечувати активність батьків на батьківських зборах.
Для розв’язання поставлених завдань використовуються методи та
прийоми: дидактичні, сюжетно – рольові ігри та вправи; читання творів
художньої літератури та бесіди за їхнім змістом; ігри-драматизації за змістом
художніх творів; розглядання ілюстративного матеріалу; розв’язання морально
– етичних проблемних ситуацій; екскурсії; колективне обговорення дій та
вчинків персонажів; складання учнями розповідей; входження в роль
позитивного героя художнього твору; написання листа персонажу художнього
твору; розв’язання суперечностей тощо.
Морально – етичне виховання старшокласників передбачає:
- привнесення педагогом особистісного досвіду та емоційного переживання у
повсякденне спілкування з дітьми;
- культивування теплих, емоційно забарвлених взаємовідносин з учнями,
щира симпатія до них і тонке сприйняття їхніх потреб;
- керування своєю поведінкою, стриманість, терпіння. Вміння за допомогою
гумору, добродушного жарту розрядити обстановку, яка може перетворитися на
конфлікт;
- здатність до емпатії, готовність відгукнутись на потреби інших;
- прагнення до толерантності.
Для практичного застосування моральних уявлень, які формуються на
заняттях, створюються умови протягом всього часу перебування старшокласників
у шкільному колективі. Важливо спрямувати зусилля на те, щоб набуті знання,
вміння, навички стали для дітей нормою і правилом у повсякденному житті як ще
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у дитячому садку, так і вже у дорослому житті. Дорослим обов’язково слід
пам’ятати, що формування в дітей моральних цінностей – складний і тривалий
процес. Потрібна копітка наполеглива праця, щоб виробити в учнівської молоді
моральні підвалини, які не дадуть їй чинити поза принципами моралі. Педагог сам
має бути для вихованців живим прикладом та носієм високих моральних якостей.
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ПЕРЕЛІК ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ НА МОРАЛЬНО – ЕТИЧНУ
ТЕМАТИКУ

№

Зміст учнівської колективної

Індивідуальна

п/п роботи

робота

1.

Доброта – це краса людської душі

Поведінка в театрі,
транспорті,
громадських
місцях.

2.

Бережіть собори душ своїх

Я - особистість

3.

Мово моя, ти чарівна зірниця

Гігієна тіла
старшокласників

4.

Життєве кредо – чесність і
справедливість.

Етика телефонних
розмов

5.
6.

Шануй сам себе, і люди будуть
тебе шанувати.
Книга вчить як на світі жить.

7.

Совість гризе без зубів.

8.

Поведінка – це дзеркало, в якому
кожен показує своє обличчя.
Усний журнал «Дорогами»
України.

Чи модно сьогодні
бути ввічливим?
Чим лінь може
обернутися для
мене?
Як вести себе в
гостях?
Портрет мого
друга
Тренінг «найти
себе»

9.

10.
11.
12.
13.

14.

«Усмішка і змію чарує».

Робота з батьками

Сім’я – перше
джерело, з якого
починається велика
ріка почуттів і
переконань.
Поведінка батьків –
найвирішальніша річ
у вихованні дитини
Виховання – це
завжди трішки
спектакль.
Чи існує в сучасних
сім’ях домашнє
насилля?
Моральні основи
сім’ї.
Моральні цінності –
чи є їм місце у вашій
сім’ї.
Шкідливі звички –
вороги сім’ї.
Педагогічний десант
Консультативний
пункт «Виникли
питання»
Родинне свято
«Будьмо знайомі»
Дні довіри

Як необхідно
вітатися?
Як стати вихованим?
Коли я відчуваю
себе комфортно?
Хліб – усьому голова.
Культура
День добрих справ
мовлення
Мати і батько – два серця гарячих. Зобов’язання
Родинний міст
перед колективом
чи власні інтереси?
Осінній дивограй.
Я у своїй сім’ї.
Зустріч поколінь
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15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Бабусин рушник у сучасній оселі.

Звичаї нашої сім’ї

Виставка «Світ
захоплення нашої
родини»
Любов до людства чи Гуманізм до Як позбавитися
Значення режиму в
тих, хто поруч.
шкідливих звичок? житті дитини.
Як уникнути насилля?
Що я ціную в
Гігієна харчування
житті найбільше?
Літературно – музична композиція Моє захоплення
Світ захоплень сім’ї.
«Ім’я моє Людина».
Конференція «Толерантність та
Світ моїх
Художні конкурси
політична культура»
захоплень.
«Сім’я очима дітей».
Проект «Традиції мого народу».
Профілактика
Батьківські збори
поганих звичок.
«Аукціон ідей
сімейного
виховання»
Тренінг «Моє входження в
Ціна грошам
Батьківський вечір
соціум».
«Сучасний батько –
який він?»
Фотовиставка «Україна і я».
Хто може бути
Свято «Уклін тобі,
ідеалом сучасного матусю».
старшокласника?
Вернісаж – зустріч «Видатні
Моральні якості,
Вечір «Можна і
випускники нашої школи».
над
неможна в нашій
удосконаленням
родині».
яких працюють
старшокласники.
Правова культура – міцність
Анкетування «Ти
Батьківські збори
держави.
серед
«Наукова організація
однокласників».
навчальної праці».
Творчий портрет «Презентую
Що ти цінуєш у
Психологічні
себе».
дружбі найбільше? причини залежності
від шкідливих
звичок.
Родинне свято «Летять роки, і час Культура – повага Виховання
нам не вблагати».
до людей і до себе сексуальної
культури молоді.
Диспут «Кого б я назвав
Як долати
Виховання
патріотом?»
конфлікти і
характеру та
труднощі?
морально-вольових
якостей дитини.
Круглий стіл «Лідер ХХІ століття: Культура – повага Гроші і діти.
соціально – психологічний
до людей і до себе Економічне
портрет».
виховання в сім’ї.
Родинне свято «Батько, мати, я –
Цінності та
Вільний час: цікаво і
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ерудована сім’я».
30.

Моральний ідеал і його місце в
житті людини.

31.

Найстрашніші втрати – духовні.

32.

Про віру, культуру, освіту.

33.

Моральні основи взаємин юнаків і
дівчат.

34.

36.

Мистецтво жити гідно. В чому
воно полягає?
Ідеали нового українського
суспільства.
Що таке совість?

37.

Про культуру поведінки закоханих

38.
39.

Моральні основи сім’ї.
Людське життя – найвища
цінність.
Обов’язок. Відповідальність.
Совість.
Мораль і право.
Про культуру особистості та її
здатність до самовдосконалення.
Вечір відпочинку «Гумор людину
звеселяє».
Зраджувати у дружбі, материнстві,
батьківстві – «мерзенне
негідництво».
Обов’язок – головне джерело волі.
Людські слабкості – це погано?
Статева культура – основа сім’ї.
Моральні стосунки юнака та
дівчини.

35.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

пріоритети у
моєму житті

корисно.
Чи комфортно нам
разом: батьки – діти
– школа.
Стосунки між
батьками – взірець
сімейного життя.
Молодіжна
субкультура і
ставлення до неї
батьків.
Диспут «Чи повинні
батьки вказувати
дитині на вибір
професії?»
Проблема віку та її
розв’язання.
Що потрібно знати
батькам про ЗНО.
Створення
сприятливих умов
для підготовки до
ДПА.
Сучасні діти, які
вони?
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Лицарський турнір ввічливості.
Ціна ризику: моральність і
здоров’я.
Вклонюся тобі, рідна ненько.
Вечір «щасливий старт у вир
життя».
Ігрове спілкування «Конверт
життєвих ситуацій».
Диспут «Чи й справді необхідно,
щоб жінка була мужньою?»
Чи можна довіряти людям?
Чи кожен може стати другом?
Ким бути чи яким бути?
Конфлікт ситуації: народження
істини, а не загострення стосунків.
Естетика поведінки та етикет.
Кого можна назвати
«інтелігентною людиною»?
Мир та злагода – головна умова
існування землі і людства.
Які моральні ідеали для мене
цінні?
Тренінг «Дружна сім’я –
першоджерело людського духу».
Честь родини – честь людини.
Любов цінувати умійте
Звичаї і традиції моєї родини.
Життя – найвища школа шкіл.
Діти: злочин і кара.
Усе починається з любові.
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Додаток А.
Тема. Правомірна поведінка. Співвідношення правових та

моральних норм
Година спілкування
Мета. З’ясувати сутність поняття правові та моральні норми; створюючи
ситуації, вчити учнів аргументовано викладати свої думки, розвивати критичне
мислення, почуття правової та моральної відповідальності за свої вчинки, дії
поважати думку інших; виховувати чесність, добропорядність, почуття людської
гідності.
Обладнання. Виставка літератури, роздатковий матеріал, Конституція
України, Кодекс честі громади Славутича, плакати з висловами, музичний
супровід, уривки із кінофільмів.
Епіграф: Вимагаючи, щоб відповідальність несли інші, неси її сам.
Сенека
Хід заняття
Звучить пісня із кінофільму «Генерали піщаних кар’єр» .
І. Слово учителя. У художній літературі є багато прикладів безправного
становища дітей. Приклади: Ч.Діккенс «Пригоди Олівера Твіста», В.Короленко
«Діти підземелля», О.Толстой «Буратіно», Т.Шевченко «Мені тринадцятий
минало…», А.Чехов «Ванька» та інші. (Учні згадують історії життя дітей у
цих творах. Демонструються уривки з кінофільмів).
- Які права дітей порушені у вищезгаданих творах?
2. Ми живемо у світі, де кожен залежить від усіх, а усі від кожного. У цих
умовах

безвідповідальна

поведінка

є

соціальним

злом.

Наприклад,

безвідповідальне ставлення робітника, лікаря, державного службовця, учня
призводить до соціального зла. Тому у суспільстві встановлені норми – правові та
моральні.
- Що таке норма? (Висловлювання учнів).
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Тлумачний словник С.Ожегова подає таке визначення:
Норма – загальнолюдський обов’язок поведінки громадян у суспільстві;
законне установлення, призначених обов’язків, порядок, лад у чому-небудь.
3. Той же словник визначає правову та моральну норми.
Правові норми – спільні загальнообов’язкові, найбільш важливі та необхідні
норми соціальної поведінки, що встановлюються, гарантуються та охороняються
державою з метою врегулювання суспільних відносин.
Моральні норми – норми, що оцінюють людей з точки зору «добра і зла»,
«справедливості і несправедливості». Норми моралі пропонують ідеал людської
поведінки, а виконання їх забезпечується совістю і тиском громадської думки.
4. Учням пропонуються ситуації. Вони повинні визначити: які порушувалися
норми: правові чи моральні?
Правові норми

Так-

Моральні норми

Ні
1. Вадик не повідомив про
знайдений скарб.
2. Учні під час походу
залишили багаття, що спричинило
в лісі пожежі.
3. Яна перейшла дорогу на
червоне світло.
4. Єгор допоміг бабусі зайти
до автобуса, але вкрав гаманець із
сумки.
5. Кирило знайшов під
партою у кабінеті залишений
мобільний, нікому не повідомив,
залишив собі, бо у нього його не
було.
6. Батьки подарували Миколі
на день народження мотоцикл, але
прав управляти ним у нього не
було. Він все одно скористався
подарунком та ще й запросив
покататися сусідського хлопця.

Так
- Ні

1. Ігор пропустив у черзі
бабусю, яка стояла за ним.
2. Олег, сидячи біля вікна в
електричці, відвернувся, коли
побачив біля себе дідуся, який
стояв.
3. Олег погано почергував у
класі.
4. Віталій та Микола надто
голосно розмовляли і
жестикулювали, сидячи на
задньому сидінні автобуса.
5. Учень, захищаючи
товариша, сказав неправду про
причину відсутності його в школі.

6. Світлана до закінчення
уроків пішла зі школи.

7. Толя і Володя надали
допомогу потерпілому, який упав
на слизькій дорозі і зламав ногу.
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5. Розв’язування ситуацій
Ситуація 1. У лікаря
Учень. Ох, лікарю, у мене жар, всередині коле, пече, серце у п’ятки пішло,
голова важка, як гиря. Полікуйте мене!
Лікар. Сідайте, хворий. (Учень сідає на стіл перед лікарем). Та не на стіл, а
на стілець. Так, відкрийте рота, закрийте очі, витягніть руки вперед. (Дістає
молоток і вдаряє по колінах).
Учень. (Підстрибує). Лікарю, навіщо ви б’єте мене? Я до вас лікуватись
прийшов, а ви мене калічите. У мене й так у вусі стріляє, в спині щипає, в коліні
йокає.
Лікар. Заспокойтесь, хворий. Скажіть краще, в якому класі ви навчаєтесь?
Учень. У дев’ятому уже третій рік.
Лікар. А які сьогодні уроки?
Учень. Ну, як звичайно – хімія, математика, українська мова, історія, але
тільки контрольна буде з історії.
Лікар. (Уважно оглядає хворого, хмурить лоба і говорить). Все ясно! У вас
дуже небезпечна хвороба. Інсламанто Симулянто Навчаннянто.
Учень. Що – що? Говоріть зрозуміліше!
Лікар. Хвороба називається: запалення хитрощів. Необхідно зробити
великий п’ятикубовий укол та поставити клізму.
Учень. Який укол, яка ще клізма? Не хочу. Я краще піду контрольну писати.
(Втікає).
Лікар. Ну, ось, втік, а ще говорив: «Не хочу вчитися, а хочу лікуватися».
(Коментар учнів).
Ситуація 2. (Про собаку, яка накинулась на перехожого, той ударив і важко
поранив. Господар подав до суду на відшкодування. Чи суд задовольнить його
позив?)
Ситуація 3. (Про пояснювальну записку, яку заставила вчителька писати
учнів, не згодних йти в кафе.)
Ситуація 4. Вірш «В зале суда».
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- Хто ці «стриженные головы»?
- Які норми вони порушили?
- А звідки вони можуть взятися, ці «стрижені голови»?
- Що призводить до порушення правових та моральних норм?
- Чи траплялися з вами випадки, коли ви порушували ті чи інші норми?
6. А я хочу на перерві коридорами гасать,
Смикать всіх дівчат за коси
І ходить по партах босий.
А як пролуна дзвінок, й побіжать всі на урок
Хочу ставити підніжки. Хтось впаде – я посміюся трішки.
- Як уникнути порушень правових та моральних норм? (Демонстрація
уривка із мультфільму «Кіт Леопольд»)
7. Висновки
Вікторина
1.

Назвіть найголовніший міжнародно – правовий акт захисту дітей.

(Конвенція ООН про права дітей).
2.

Що означає слово «Конвенція»?

3.

У скільки років вважається людина дорослою?

4.

Що означає правила і норми поведінки в суспільстві? (Мораль)

5.

Що є основним документом громадян? (Паспорт)

6.

Основний правовий закон України…(Конституція).

7.

Тверда впевненість, погляд на життя, основа світогляду… (кредо).

8.

У грецькій міфології - богиня гніву…(Немезіда).

9.

Звинувачувач у суді…(прокурор).

10.

Рішення суду… (вирок).

11.

Грошове стягнення за рішенням суду… (штраф).

12.

Богиня правосуддя у греків… (Феміда).

13.

Він буває Божий, конституційний, людський…(суд).

8. Побажання одне одному.
9. Учениця. Не меркнуть зорі, йдуть у небуття,
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Бо мають право вік світити.
Я ж маю право на життя,
Я гідно мушу жити.
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Додаток Б
Тема.

Життя людини – найвища цінність
Класна година

Мета: сприяти розумінню того, що життя – це великий дар не тільки для
самої людини, а й для тих, які її оточують; спонукати старшокласників до
роздумів про сенс життя, своє місце в сім’ї, шкільному колективі, суспільстві;
сприяти

усвідомленню

самоактуалізації,

власної

підвести

до

неповторності;
того,

що

кожна

стимулювати
людина

–

потребу

в

неповторна

індивідуальність.
Обладнання: дерево життя, ікебана, плакати, рушник, ілюстрації, карта
України, Біблія, свічка, пучок жита, репродукції картин «Жито» Шишкіна,
«Зелений гай» А.Куїнджі, «Весна на Україні» С.Василівського, «Сніданок на
траві» Клода Моне, Конституція України, виставка літератури, записи пісень.
Епіграф: Найвищою соціальною цінністю у державі є
людина, її життя і здоров’я.
Конституція України
Хід заняття
(Звучить «Місячна соната»Л. ван Бетховена).
Учитель. Життя – це одне з найбільших див Усесвіту. Поки що ми можемо
на планеті, якій даровано диво життя – Земля. Життя на Землі має
найрізноманітніші форми й виміри. Тут співіснують мікробактерії та великі
тварини, рослини й комахи, риби й плазуни, птахи і люди. Що об’єднує всі ці
організми? Потреба дихати, харчуватися, відпочивати, відтворювати собі
подібних, вирощувати потомство та інше. Так, між нами багато спільного, тому і
потрібно жити в гармонії з природою.
-Але що саме, на вашу думку, відрізняє людину від братів її менших?
(Людина мислить, працює, розмовляє, мріє…)
-А якщо замислитися, то на все це здатна і тварина. Згадайте афоризм: вовка
ноги годують.
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-Може необхідно шукати відмінність в іншому: у здатності милуватися,
усвідомлювати, захоплюватися красою довкілля, а отже, відтворювати її в
мистецтві?
-Справді, важко уявити кота, наприклад, який зупинився, щоб помилуватися
чудовим пейзажем. Або слона, який зупинився біля водопою, вражений
відображенням у воді неба.
-Може, Бог створив людину, щоб розділити з нею радість світотворення, щоб
було кому осягнути всю геніальність вибудованого ним шедевру? Так чи інакше –
людське життя - явище не буденне. І осмислити, усвідомити його унікальність ми
й спробуємо на сьогоднішньому уроці.
(Оголошення теми, визначення мети заняття).
- Спробуємо вияснити, від чого пішло слово «життя»? Знайдіть близькі до
нього за звучанням слова. (Живитися, жито, житло).
- Так, слово «життя» бере свій початок з тих часів, коли боги навчили людей

вирощувати жито, одну з найдавніших зернових культур (демонстрація
репродукції Шишкіна) і випікати хліб. У давнину вірили в богиню Живу, Живену,
Живонію – богиню щастя і життя. Саме Жива прийшла колись до людей із
яблуком і виноградом і виростила перше зерно жита.
- У народних висловах закладена велика сила, тож пригадаємо прислів’я про

життя.
1.

Життя прожити - не поле перейти.

2.

Вік звікувати – не в гостях побувати.

3.

Життя – як стерня; не пройдеш, ноги не вколовши.

4.

Прожите, як пролите; не повернеш.

5.

Коли весело живеться, до роботи серце рветься.

6.

Пшениця колоситься – життя веселиться.

7.

Всякий свого щастя коваль.

8.

Літа минають, а не вертають.

9.

Не буває скарбу дорожчого за життя.

10.

Життя як свічка на вітрі.
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11.

Поки є життя, живе й нація.

Учитель. Життя – це ще й певна система руху. Вслухайтесь у японський
вірш – хоку: - Старий ставок! Жабка стрибне – сплеск пролунає.
-Це яскравий приклад замилування, а на це здатна тільки людина. Отже,
людина – прояв найвищої форми організованої живої матерії.
-Про створення людини як істоти вищої йдеться в багатьох

книгах, а

особливо в Біблії. (Горить свічка, звучить «Аве, Марія». Розповідь учнів про те,
як Бог створив людину).
-Можемо довго сперечатися щодо правдивості цієї версії. Але безперечно
одне: наше земне життя – єдине і неповторне. І ми повинні вміти цінувати дар
життя. Ось як вдячно сказала про це Галина Кирпа – українська письменниця.
(Учениця читає вірш «Ну й гарно все придумав Бог» ).
-Література як один із видів мистецтва здавна вітала, оспівувала й
обожнювала людське буття. Це і збірка «Привітання життя» - Богдана – Ігоря
Антонича з його благословенням природи; і рубаї поета – мислителя Омара
Хайяма з його возданням хвали життю кожній миті; «Книга пісень» Фр. Петрарки
з гімном коханню; Ч.Айтматов з трагічною історією людини в романі «Плаха» та
«І понад вік триває день», Ю Бондарєв «Вибір», Е.Хемінгуей «Старий і море». Ці
твори яскраво висвітлюють проблему відповідальності не тільки за власне життя,
але й проблему вибору.
-Чи задумувались ви коли-небудь, яку пам'ять залишить кожен із вас про
себе нащадкам?
- Знайомі імена в історії людства – Сократ, Діоген, Арістотель, Плутарх,
Сапфо, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Сталін, Гітлер, Мао Цзе Дун, С.Михалков,
Катерина Білокур, Тарас Шевченко та багато інших.
-А ты, входя в дома любые
И серые, и голубые,
И на вопрос даря ответ:
Скажи, какой оставишь след?
- След?! Чтоб вытерли паркет,
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И посмотрели косо вслед
Или незримый, прочный след
В любой душе на много лет.
- Життя дає змогу людині проявити себе. Хто як себе бачить, говорять ось ці
твори: Сенкевич «Куди ідеш», Байрон «Мезепа», Загребельний «Роксолана»,
«Євпраксія» та інші. А втім, не станемо з’ясовувати, хто як прожив у сиву
давнину, історія їх розсудила. Чиїсь імена забуті, а чиїсь живуть вічно.
-Подальша розмова буде стосуватися того, як гідно прожити своє життя?
Кожен із нас повинен робити вибір між добром і злом, правдою і брехнею,
вірністю і зрадою.
Звучить пісня у виконанні учнів під акомпанемент гітари.
Нас выбирают, мы выбираем,
Как это часто не совпадает,
Я за тобою следую тенью,
Я привыкаю к несовпаденью.
Я привыкаю, я тебе рада,
Ты не узнаешь, да и не надо.
Ты не узнаешь и не поможешь,
Что не сложилось, вместе не сложишь.
- Кожна людина від природи наділена задатками, й вона має їх розвинути,
реалізувати на користь іншим людям і самій собі. Ми постійно користуємося у
житті тим, що було створено до нас іншими людьми, тому наш обов’язок – внести
в цей світ щось нове, щось своє. Іноді підлітки гадають, що ніби якесь справжнє
життя ще попереду, а шкільні роки – це тільки своєрідна прелюдія до нього. Це не
так, бо будь-який період життя – це також життя, яке вже ніколи не повториться.
Часто, думаючи лише про майбутнє, людина недооцінює день сьогоднішній, про
що нерідко пізніше жалкує.
Вміння цінувати кожну хвилину життя – важлива якість особистості, яка
властива не кожній людині. Свідченням цього є те, що останнім часом
простежується зростання суїцидальних спроб у шкільному віці. Упродовж
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останнього десятиліття частота суїцидів у підлітків зросла майже втричі.
Самогубство становлять другу за чисельністю причину смерті серед молоді.
Статистичні дані свідчать, що найбільше самогубств спостерігається у віці 15 – 24
роки. За останні 30 років суїциди дітей помолодшали: від 5 – 14 років зросли у 8
разів. Характерними ознаками для мотивації самогубства підлітків є:
-почуття безнадії та безпорадності;
- підвищена чутливість до образи власної гідності;
- максималізм в оцінках людей і подій;
- невміння передбачити справжні наслідки своїх вчинків.
Властиве
породжує

даному

відчуття

періоду

становлення

безвихідності,

особистості,

фатальності

самовпевненість

конфлікту,

загострюється

переживання, відчай та самотність. При такому внутрішньому стані незначний
стрес може призвести до небезпеки суїциду дитини. Життя для неї втрачає сенс.
Вміти розуміти й прощати іншу людину, залишаючись водночас вимогливим до
себе – велике мистецтво життя, яким необхідно оволодіти з ранніх років.
(Застосування місцевого матеріалу – статистика, інформація з місцевої
газети).
-Читання вірша Р.Кіплінга «Заповіт».
-Поради старшокласникам для життя. Рубрика «Із гаманця мудреця».
1. Повага до людей – це повага до самого себе (Д.Голсуорсі).
2. Сильніший за всіх той, хто володіє собою (Сенека).
3. Всякий раз, когда чего-нибудь очень хочется сделать, остановись и
подумай: хорошо ли то, чего тебе хочется (Л.Толстой).
4. Прийняти добру пораду – це значить збільшити власні можливості
(Й.Гете).
5. Не роби нічого поганого ні в присутності інших, ні таємно. Першим твоїм
законом повинна бути повага до самого себе (Піфагор).
6. Жить дурно, неразумно, невоздержанно – значит не плохо жить, но
медленно умирать (Демокрит).
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7. Юность по природе склонна к самоуверенности

и слишком себя

переоценивает (Н.Чернышевский).
8. Жестокость всегда проистекает из бессердечия и слабости (Сенека).
9. Кто будет расти без дисциплины – состарится без добродетелей
(Я.Коменский).
10.

Другим прощай многое – себе ничего (Публиц Сир).

Підсумки заняття
Завдання. Напишіть анонімне послання своєму ровеснику з якимись
побажаннями.

29

Додаток В.
Тема.

Як бути вихованим?
Інтелектуально – етична вікторина

Мета: познайомити учнів із засобами самопізнання, щоб виявити ті якості, які
необхідно виховувати у собі; пригадати основні умови вихованості,

розвивати

вміння самоповаги і поваги до інших, особливо старших людей, розуміти їхні
почуття, особливо мотиви поведінки; допомогти учням опановувати мистецтвом
ґречності і використання її з урахуванням обставин; формувати навички культури
поведінки; вчити ввічливості, привітності, людяності.
Обладнання: виставка літератури під назвою: «Етика на кожний день», музичний
супровід, реквізити для інсценування, таблички з назвами команд: «Ввічливість»,
«Привітність», мультимедійна презентація, схема «Вихована людина», картки із
завданнями.
Епіграф: …Спостерігай над собою як натураліст або
медик щодня і намагайся розумом виправити те, що запустив. ( Слайд1)
О. І. Герцен

Хід заняття
1. Слово вчителя.

У давньосхідного мудреця спитали: «У кого ти вчився

вихованості?» « У невихованих, - відповів він. – Я намагався не робити того, що
роблять вони».
Багато століть існує людство. Мільярди разів у житті людей повторювалися
деякі звичайні, повсякденні ситуації. Поступово люди знаходили вихід, передавали
із покоління в покоління найзручніші, економні, розумні способи дій у різних
ситуаціях. Так виникли правила поведінки.
Якщо хочеш, щоб про тебе сказали, що ти вихована людина, знай правила
етикету.
2.

Мотивація навчальної діяльності.
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Дане заняття буде проходити у формі вікторини. Тому групам необхідно
придумати назву команди та обрати капітана. Перемогу отримає та команда, яка
найкраще засвоїть норми поведінки у суспільстві. Представити журі.
3.

Завдання для команд
1 РАУНД

«ПОСТАВ ОЦІНКУ»

Отже, розпочинаємо нашу гру.
Російський письменник, критик Х\Х століття О. І. Герцен писав: «…Спостерігай
над собою як натураліст або медик щодня і намагайся розумом виправити те, що
запустив».
-

Як розуміти ці слова?
Перед вами лежить невеличка книжечка, яка називається «Кодекс етики, честі,

порядності Славутицької територіальної громади», де й прописано, якою повинна
бути сучасна людина. Відкрийте на сторінці 11 і,
дивлячись на тему заняття, знайдіть ключове слово – («вихованість») і
прочитайте з Кодексу: «Вихованість – це не тільки ввічливість і привітність. Це
і людяність. Це бути серед людей Людиною». (Слайд 2). Отже, якщо ти хочеш бути
вихованою людиною, знай правила етикету.


Що ж означає слово «етикет»?
Словникова робота. (Слайд 3.)
ЕТИКЕТ – запозичене з французької мови і означає «ярлик», «етикетка»,

«напис». Під етикетом розуміють сукупність правил поведінки, що стосуються
зовнішнього прояву відношення до людей: поведінка з оточуючими, форми звертання
і привітань, поведінка в громадських місцях, манери і одяг тощо. З етикетом пов’язана
наука ЕТИКА.
ЕТИКА – це наука, яка вивчає норми поведінки, сукупність моральних правил
для якоїсь спільноти, організації, професії тощо ( «Новий український тлумачний
словник» за загальною редакцією доктора філологічних наук, професора В. В.
Дубічинського).
Складовими частинами етики є: (Слайд 4.)
-

ввічливість
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-

привітність

-

культура мовлення

-

хороші манери

-

гостинність

-

постава і хода

-

вміння зі смаком одягатися

-

почуття гумору і дотепність.

-

поведінка за столом

-

етика телефонної розмови
Вашим домашнім завданням було звернення до батьків, друзів, однокласників з

проханням поставити вам з цих предметів оцінку по п’ятибальній системі. А
тепер чесно оцініть самі себе, без скидок, і здайте свої роботи до рахункової
палати.
Прізвище та ім'я учня
Розділ етики

Оцінка батьків

Оцінка друзів

Власна
оцінка

Ввічливість
Привітність
Культура мовлення
Хороші манери
Гостинність
Постава і хода
Вміння зі смаком
одягатися
Почуття гумору і
дотепність
Поведінка за
столом
Етика телефонної
розмови

2 РАУНД. Інтелектуальна гра «ЗАКІНЧИ РЕЧЕННЯ З ПРАВИЛ
ЕТИКЕТУ» (Слайд 5.)
Умови проведення. По черзі кожній команді читається речення. Той, хто підняв
руку першим, відповідає. Якщо ця команда не знає правильної відповіді, має право
відповідати команда-суперниця. За правильну відповідь виставляється 1 бал.

32

1.

Усі знають, що суп треба їсти, а не… (сьорбати).

2.

Усі знають, що снідаючи, обідаючи чи вечеряючи за столом

не…(розмовляють, не рухають ногами).
3.

Ніж тримають у …(правій), а виделку у …(лівій ) руці.

4.

У дверях пропускають …(дорослих, дітей, дівчат).

5.

Зустрічаючись зі знайомими, необхідно… (вітатися).

6.

Завжди сидіти треба…(рівно), а не …(лежати, виставляти ноги із-за

парти).
7.

Хліб треба брати…(руками), а не виделкою.

8.

Ідучи по вулиці з товаришем, не…(говори голосно, не плюйся, не розмахуй

руками).
9.

Заходячи у міський транспорт з рюкзаком за плечима, …(зніми його), щоб

не штовхати пасажирів.
10. Отримавши якусь послугу, завжди…(дякуй).
11. Подавай пальто …(бабусі, матері, дівчатам).
12. Звертаючись на вулиці до незнайомої людини, вживаємо слова (вибачте,
добродію, шановний).
3 РАУНД. «ЗНАЙДИ ПОМИЛКИ»
Умови конкурсу. У розіграних ситуаціях необхідно віднайти якнайбільше
помилок, записати їх на папері, передати журі.
Телефонна розмова (Слайд 6.)
(Лунає телефонний дзвінок)
Аня. - Алло! Мені Люсю. Я туди попала.
Люся. - А куди цілилась.
Аня. - Люсь, ну ти там як!
Люся. - Дякую, все гаразд. А з ким я розмовляю?
Аня. - Ну, Люсь, ну ти даєш! Своїх не впізнаєш? Так напружся трохи!
Люся. - Катя?
Аня. - Нє – а!
Люся. – Аня?
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Аня. – Ну, так би одразу! У мене тут такі справи, вообще. У понеділок 2 уроки
прогуляла… Постривай, в понеділок чи у вівторок? Ніби у вівторок. Ні, все ж таки у
понеділок. У вівторок це я зі Свєткою погризлась. А в середу з мамою посварилася. А,
можливо, навпаки? Ні, пересварилася я з ними в четвер, а в середу на англійський не
пішла. М-м-м-м. Гуляла …ну ти знаєш з ким. Пішли в кабак, морозиво їли, кока-колу
пили. А горло - ти знаєш яке в мене. Ну і застудилася. Нічого собі тиждень видався,
а?
Люся. - Можливо, я чимось можу допомогти?
Аня. - Да ти що! Я сама кому хочеш допоможу!

Слухай далі! Відчуваю –

застудилася, захворіла, двостороннє ОРЗ. Ха - ха- ха- ха. Іду до лікаря – не дає
лікарняний. Температура, мов нормальна, і горло, каже, в порядку…ні, ти бачиш?..
Людина хвора, а вона…
Люся. - Може провідати?
Аня. - Та ти що! У мене ні секунди часу немає. Слухай далі…
Люся. - Вибач, будь ласка, мені терміново повинні зателефонувати…
Аня. - Ну ти вообще! В кої - то віки розмовляємо, так сказать, спілкуємось…Ех,
ти!... Ну ладно, зараз прийду до тебе і Свєтку захвачу, ми з нею вже помирилися.
Люся. - Вибач, я дуже… (кинула слухавку).
У гостях (Слайд 7.)
( Через декілька хвилин дзвінок у двері Люсиної квартири. Люся відчиняє двері і
бачить на порозі Аню зі Свєтою.)
Аня. - Привіт. А ось і ми. (Обнімаються і цілуються).
Свєта. – Привіт. (Теж обнімаються і цілуються).
(Дівчата скидають пальта, шапки і кидають на стільці).
Аня. – Ідемо на кухню, я хочу чаю. (Сама включає чайник, дістає чашки, з
магнітофона гучно лине музика).
Свєта. – Аня каже, що ти запросила в гості нас, на чай, і так…поболтать.
Люся. (Зніяковіло). – Я взагалі – то зайнята, і скоро прийдуть батьки з роботи, а я
вечерю ще не приготувала, да і ще всі уроки не повчила.
Свєта. – Ладно, не парся, ми ненадовго.
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( Люся зі Свєтою ідуть на кухню, де вже Аня жує печиво, стукає чашками).
Аня. – Ух ти, варення смачне (зачерпає пальцем і в рот). Хто варив: мама чи ти?
Хі-хі-хі. (Сідає за стіл, штовхаючи Свєту). Я тут сиджу, а ти он там. Гм…Яка
вазочка цікава, маленька, мені весь час таку хотілося, але я ніколи не бачила таку,
щоб купити. А де ти купила? Якщо десь побачиш, то купи мені.
Люся. - Я тобі дарую.
Аня. – Що, просто так даруєш? А що тобі скаже мати? (У такт музики рухає під
столом ногами ).
Люся. – Нічого, бо вона моя.
( Дівчата розливають чай, Аня ближче до себе підсовує варення, масло, бере
виделкою нарізаний батон з хлібниці. Намазує його маслом, зверху кладе варення, яке
тече по руці, вона його облизує. Голосно чавкає, сьорбає чай.)
Аня. – А у вас тут нічого, підходяще! (Роздивляється по сторонах, оглядає кухню,
з повним ротом їжі говорить). У, дак я ж тобі не договорила… Ми так класно
погуляли у кафе. (Бере своєю ложкою із загального блюда варення). Натанцювалися.
Ну там був і той…, ну ти знаєш, про кого я говорю, з якоюсь дєвчонкою. (Падає
ложка, Аня лізе під стіл і звідти говорить) Ой, вона страшна.
Свєта. – Неправда, я її бачила, вона симпатична.
Аня. – Ой, шо ти там понімаєш!
Свєта. – Да краще за тебе, і не вибріхую на відміну від тебе.
Аня. - Представляєш, Люська, а Свєта умирає за Вадимом,(сміється) сама мені
говорила. ( У цей час падає у неї печиво, вона піднімає вилкою, обтирає його і їсть.
Свєта вибігає із-за столу, хапає своє пальто і промовляючи: ).
Свєта. – Щоб я ще з такою ненормальною коли помирилася, да ніколи в житті.
Люся. – Дєвочки, ну не сваріться!
Аня. – Ой - ой –ой-ой! Нормальна! Ну й біжи! Подумаєш! Нужна ти мені! Я з
Люською буду дружить. Правда, Люсь!...Ух, і наїлася… ( Виходячи із-за столу,
зачепила ложку, яка падає під стіл).
Люся. – Аня, ти мені вибач, я мушу приготувати для батьків вечерю, бо вони вже
скоро з роботи прийдуть. Та ще й уроки не підготовлені…
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Аня. – Люсь, ти шо, образилась…із-зі Свєтки. Гм…Подумаєш! (Забирає свою
куртку і виходить, навіть не подякувавши за чай і не попрощавшись).
4 РАУНД.

«ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ»

Завдання для капітанів. ( Один із членів команди витягує ситуативне завдання з
конверта ).
1. Ви знаходитесь у музеї. Вас вразив один із шедеврів. Виразіть своє захоплення,
вимовивши: « Яка прекрасна картина? Які фарби?»
2. Ви запізнилися у кінотеатр і шукаєте своє місце. Як ви повинні вчинити,
якими будуть ваші дії?
3. У вашій групі один однокласник простудився і періодично чхає. Як повинна на
даний випадок реагувати група і той, хто простудився?
4. Двоє дорослих розмовляють між собою. Тобі терміново необхідно щось
важливе одному з них повідомити. Твої дії.
4. Підсумок
Слово вчителя. Підійшла до завершення наша вікторина. І поки журі підводить
підсумки та визначає переможця, ми теж підведемо риску під тим, чого сьогодні,
можливо, навчилися, а, можливо, щось пригадали. Тож, застосовуючи «гранування»,
давайте створимо схему «Вихованої людини». (Звучить музика).
ВИХОВАНА ЛЮДИНА
добра

щира
чемна

відповідальна

порядна
інтелігентна

людяна

вв

ввічлива
тактовна

люб’язна
турботлива
толерантна

точна

привітна
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Французький філософ І. Лафатер писав: «Хочеш бути вихованим, навчись
розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову,
коли нічого більше сказати».
Ланцюжок. Давайте складемо поради, які будемо пам’ятати і виконувати
щодня.
(По черзі учні висловлюються, даючи поради, як правильно себе вести у
громадських місцях).
ПАМ'ЯТКА

ДЛЯ

КОЖНОГО

СЛАВУТИЧАНИНА

НА

КОЖНИЙ

ДЕНЬ(Слайд 8.)
1. Щодня користуйся формулами чемності: «Доброго ранку», «Здрастуйте»,
«До побачення», «Будь ласка», «Будьте такі ласкаві», «Вибачте», «Дякую»,
«Дозвольте увійти».
2. Будь привітним і ввічливим з усіма.
3. Не перебивай дорослих, не втручайся у їхню розмову.
4. На вулиці, вдома, у транспорті та громадських місцях говори спокійно, не
голосно, поводься стримано.
5. Не їж у театрі під час вистави, під час демонстрації кінофільму.
6. Дивися в обличчя співрозмовникові.
7. Умій вислухати товариша, не перебиваючи.
8. У транспорті поступайся місцем дорослим та малюкам.
9. Хлопчикам: у транспорт, у помешкання пропускай спершу дівчаток.
10. За столом завжди сиди рівно, не клади лікті на стіл і не спирайся на нього.
11. Їж не кваплячись, тихо, із затуленим ротом, старанно пережовуй страву.
12. Не криши хліб, а відламуй по шматочку.
13. Закінчивши їсти, клади ложку, виделку, ніж у тарілку, а не на скатертину.
14. Користуйся носовою хустинкою; чхаючи і кашляючи, відвернись від
співрозмовника, прикриваючись хустинкою.
15. Не завдавай прикрощів своїм рідним та близьким поганою поведінкою.
Намагайся стати справжньою людиною, тобто вихованим.
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Учитель. І до цього нас закликає відомий іспанський письменник М. де
Сервантес: «Будьте вихованими, бо ніщо не дається нам так дешево і не ціниться
так дорого, як вихованість».
Журі називає переможців, вручає солодкі призи. Після вікторини – чаювання.
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Додаток Г.
Тема.

Дружба єднає щирі серця

Мета: розкрити поняття «дружба» як моральну категорію, вчити відрізняти
дружбу справжню від товариських стосунків, сприяти становленню дружної
атмосфери,

запобіганню

проявів

насильства

в

учнівському

колективі,

прищеплювати повагу до цінностей дружби; сприяти розвитку терпимості,
коректності у спілкуванні з друзями; виховувати взаємоповагу, взаєморозуміння.
Обладнання: плакати, малюнки, ілюстративний матеріал, виставка літератури
про дружбу, музичний супровід, уривок із мультфільму «Бременські музиканти»,
тести, на кожній парті Кодекс етики, честі…
Тип заняття: година спілкування на моральну тематику.
Епіграф: Людина з друзями – степ із квітами,
а людина без друзів – жменя попелу.
Народна мудрість
Вислови
Друзів ми здобуваємо не тим, що і отримуємо від них послуги, а тим, що і самі
стаємо їм у нагоді (Фукідід, давньогрецький історик).
Вибирай друга не поспішаючи, але менше поспішай його проміняти (Франклін,
американський політичний діяч).
Той, хто бачить у дружбі тільки користь, віднімає у дружби найдорожче, що є у
неї (Цицерон, римський оратор).
Той, кого позбавлено щирих друзів, справді самотній

(Бекон, англійський

філософ).
Дружба подвоює радості і скорочує наполовину прикрості

(Бекон, англійський

філософ).
Не чужий нам той, хто виявляє співчуття до нас (Гете, німецький поет).
Для дружби будь-який тягар легкий (Гей, англійський поет, драматург).
Невірні друзі — це ластівки, яких зустрічаєш тільки влітку; це сонячний годинник,
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від якого користь до тих пір, поки світить сонце (Гіппель, німецький письменник).
Хід заняття
І. Актуалізація опорних знань
Учитель. На початку нашого заняття пропоную вам розгадати кросворд.
1. Хазяїн лісовий прокидається весною, а спить в хатинці лісовій. (Ведмідь)
2. Однією ручкою всіх зустрічає, а другою проводжає (Двері).
3. У лісі, біля пенька, зранку метушня – кипить робота ( Мурашки).
4. З неба зірочкою, а в долоні водою (Сніжинка).
5. Стоїть Антошка на одній ніжці (Гриб).
6. З гарячого колодязя через ніс вода ллється (Чайник).
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Яке ж слово утворилося по вертикалі?

в і д ь
і
р а ш к и
и н к а
й н и к
ДРУЖБА

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
9 червня світова спільнота святкує День дружби. Учитель визначає мету,
завдання заняття. Звертає увагу на виставку літератури про дружбу. Серед
людських

стосунків,

окрім

материнської

любові,

дружба

–

одна

з

найбезкорисливіших. Частіше за все, дружба починається з дитинства.
ІІІ. Викладення основного матеріалу заняття
«Мозковий штурм»
1. Що ж ми називаємо дружбою? Дружба – це …(висловлюються учні).
2. (На дошці) Дружба – стосунки, відносини, в основі яких лежить взаємна
прихильність, довір'я, відданість, товариська солідарність, духовна близькість,
спільність інтересів тощо. (Великий тлумачний словник української мови) .
3. Якими якостями наповнюється дружба? (На дошці посміхається сонечко, а
промені указують на характеристику поняття дружба).
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Взаємодопомога
Вірність
Порада
Взаєморозуміння
Відвертість
Відповідальність
Симпатія
Спілкування
Увага
Учень – історик.

«Із історії»

Дружба цінувалася з давніх – давен. У скіфів вона перевірялася кров'ю і
служила військовим справам. Дружба оформлялася спеціальним договором і
великою клятвою: надрізавши пальці, побратими зливали кров у чашу і,
змочивши у ній кінці мечів, куштували цю кров. Після такого ритуалу ніщо уже їх
не могло розлучити.
В епоху Середньовіччя дружба вважалася мірилом благородства, вірності.
Лицарська мораль ставила чоловічу дружбу вище за кохання, сімейні стосунки.
Товариство, дружба, братерство народжені спорідненням думок, мети,
справи – це велика сила. Дружба ушляхетнювала життя. Вона надзвичайно високо
цінувалася в українській культурі. Славні українські лицарі – козаки берегли її.
Постійність у дружбі, безкорисливість вважалося світлою стороною характеру
запорозьких козаків. За козацькими правилами вважалося гріхом обдурити навіть
чорта, якщо він потрапив козакам у товариші. Козаки браталися між собою з
метою допомоги, взаємовиручки у складних ситуаціях, навіть жертвували життям
один за одного. А щоб дружба мала законну силу між побратимами, вони йшли до
церкви і в присутності священика давали клятву. Після цього стояли службу,
обмінювалися один з одним хрестиками та іконами, три рази цілувалися і
виходили з церкви рідними братами до кінця життя.
Учитель. Радянський поет Є.Євтушенко писав:
Люди сильны друг другом
Так, словно Севером – Юг.
Так, словно Пахарь – плугом,
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Так, словно Пахарем – плуг.
Люди сильны друг другом.
Что равнодушья мерзей?
Люди сильны испугом
Вдруг потерять друзей.
У тексті гімну «Білий ангел Славутича» є такі слова: «Тут судилось звести нам
місто дружби і святої краси…»
Учні переглядають уривок із мультфільму «Бременські музиканти», в якому
звучить пісня «Ничего на свете лучше нету…» .
Бесіда
1. Кого ж ви вибираєте в друзі? За якими ознаками? (Сусідів, однокласників,
знайомих батьків, родичів, батьків і т.д.) Григорій Сковорода навчав бути
обачним у виборі друзів: «Через те, що дружба така божественна, така
приємна річ, що здається, ніби вона сонце життя, то слід найбільш дбати,
щоб не вважати нам вовка вівцею, скорпіона – раком, змію – ящіркою. Немає
нічого не безпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отрутнішого
від удаваного друга…жоден диявол не приносить лиха більше, ніж такі
удавані друзі».
А письменник ХІХ століття М.В.Гоголь у повісті «Тарас Бульба» писав:
«Немає уз святіших за товариство, і батько любить своє дитя, мати любить
своє дитя, дитя любить батька й матір, але це не те; і звір любить своє дитя. А
поріднитись по душі, а не по крові, може тільки людина. А дружбу кожен
розуміє по-своєму».
Вправа «Знайдіть одне одного»
Учні вільно розходяться по класу, отримавши завдання: «Знайдіть одне одного
за різними ознаками: за кольором очей, ті в кого одне число в даті народження, імя
складається з однакової кількості літер, хто живе на одній вулиці…»
1. Що впливає на вибір ваших друзів: можливо, зовнішність, соціальне
становище, спільне навчання, схожість характерів і т.д.
2. Чим відрізняється друг від приятеля або товариша?
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Приятелі – добрі знайомі, це люди, пов’язані спільною роботою, місцем
проживання, навчальним закладом, але споріднення душ при цьому не є
обов’язковою умовою. Розмова з приятелем не така відверта, як з другом.
Приятелю ми говоримо частково, або обговорюються інтереси роботи,навчання.
Друзям надається право вести бесіди про все: спільні інтереси, знайомих,
важливі події,проблеми здоров’я, сім'ї, особисті плани, тощо.
3. Що потрібно робити, щоб завоювати друзів? (Відповіді учнів).
Учитель. Американський психолог Д.Карнегі рекомендує: (на дошці)
- щиро цікавтеся іншими людьми;
- усміхайтесь;
- пам’ятайте, що ім'я людини – це найсолодший і найважливіший для неї звук на
будь-якій мові;
- будьте добрими слухачами. Заохочуйте інших говорити про себе;
- говоріть про те, що цікавить вашого співрозмовника;
- викликайте у вашого співрозмовника усвідомлення його значущості, робіть це
щиро.
Усне малювання
Опишіть свого друга, не називаючи його. Що вас найбільше приваблює в ньому?
(Учні класу спробують впізнати, якщо це однокласник.)
«Броунівський рух»
Пояснити вислів, отриманий на карточці.
- Хто не шукає дружби з ближнім, той сам собі заклятий ворог. (Шота Руставелі).
- Витривалість віслюка пізнається на нерівній дорозі, вірність друга в життєвих
негараздах (Менандр, давньогрецький драматург).
- Нещирий друг багато гірший від лихого ворога (Публій Сір, римський політичний
діяч).
- Якщо хочете судити про людину, помічайте, які її друзі (Ф.Фенелон, французький
письменник).
- Не той друг, хто жаліє, а той, хто допомагає (Т.Фуміер, англ.. богослов,
літератор).
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- Щирий друг – це найбільше із земних благ, але якраз за цим благом ми менше
всього ганяємося (Ларошфуко, французький письменник).
- Єдиний засіб мати друга – самому бути ним (Емерсон, американський філософ).
- У щирих друзів усе спільне (Цицерон, римський оратор).
Ситуація
Фальшиві друзі, або колективна творчість
Байка Павла Глазового
Двоє друзів тихо йшли полем, попід гаєм,
Раптом дивляться - ведмідь з лісу вибігає.
Перший вигукнув: «Біда! Буде нам рахуба!» Кинув друга і притьмом вискочив на дуба.
Другий скрикнув і упав на краю дороги,
З переляку задубів і відкинув ноги.
До лежачого ведмідь підійшов поволі,
Довго нюхав, потім чхнув та й побрів по полю.
Зліз із дуба той, що втік.
- Ти живий? – питає.
Ну й великий же ведмідь! Більших не буває.
Як же він тебе не з’їв? Мабуть, не голодний.
- Ні, друзяко, мабуть, він добрий, благородний!
Ти повіриш, розмовляти вміє по-людському.
Він обнюхав мене й говорить при тому:
«Ти дружи з людьми та знай – Совісті не має
Той, хто в горі та біді друга покидає».
Байку вигадав Езоп. Цим себе й прославив,
А мораль ведмідь сказав, крапку я поставив.
-Яка мораль цієї байки? Як повів себе друг? Чи можна другого героя назвати
«справжнім другом»?
(Звучить пісня «По секрету всему свету…»)
-Як ви вважаєте, які причини сварки можуть бути між друзями?
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(- Ваш кращий друг неоднаково поводиться з вами наодинці і в присутності
інших людей;
- ваш кращий друг, іноді не подумавши, допускає грубі зауваження;
- чіпляється до вас або своїми вчинками ображає ваші почуття;
- ображається, якщо ви дружите з кимось іншим;
- не зберігає ваших таємниць ).
- Коли друг образив, як потрібно зреагувати?
Учитель. У Кодексі етики, честі, добросовісного та ефективного управління
Славутицької територіальної громади записано:
- Дружба! Дружба робить кожну людину багатшою емоційно, духовно. Чим
старшими ми стаємо, тим складніше знайти друзів, тому не поспішай розлучатися
зі шкільними або студентськими друзями, втішаючи себе думкою, що все ще
попереду. Твої друзі – це твій основний актив і капітал.
(Звучить пісня «Настоящий друг»Б.Савельєва, М. Пляцковського).
Тест «Чи гарний ти друг»
Оберіть одну з відповідей:
1. Ви знаєте багато історій про одного зі своїх друзів. Що ви зробите:
а) розповісте їх іншим людям;
б) розповісте, не назвавши імені;
в) залишите історії при собі?
2. Ваш друг часто бере щось у вас, але ніколи не повертає взяту річ. Зараз він
хотів би взяти досить дорогий мобільний. Що ви будете робити?
а) скажете, що зараз у вас мобілки з собою немає;
б) дасте її;
в) відмовите, пояснивши причину?
3. Друг випадково розбив ваш годинник. Ваші дії:
а) відмовитеся від нового годинника, але влаштуєте маленьку сварку;
б) вимагатимете гроші;
в) скажете, що і без того збиралися купити новий.
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4. Ваш друг підтримує стосунки з людиною, яку ви не любите. У такому
випадку:
а) скажете другові, що він повинен вибрати між вами двома;
б) припините стосунки з другом;
в) нічого не скажете й будете продовжувати дружні стосунки.
5. Відчуваєте, що у вашого друга незабаром будуть великі неприємності. Тоді
ви: а) порвете стосунки з ним, щоб не постраждати самому;
б) продовжите дружбу;
в) відверто поговорите з ним.
6. Вважаєте, що справжній друг повинен:
а) ділитися з вами всім;
б) залишати свої думки й проблеми при собі;
в) говорити тільки те, що хоче.
7. Вам відомо, що другові потрібні гроші, і у вас їх досить, щоб йому їх дати.
Ви говорите: а) «Переб’єшся! Мені вони й самому потрібні»;
б) «Візьми їх, доставиш мені задоволення»;
в) «Згадай, скільки разів ти мені допомагав. Моя послуга ніщо в порівнянні з
цим».
8. Що ви зробите,якщо вам потрібно позичити гроші в друга:
а) натякнете здалеку;
б) попросите в борг;
в) нічого йому не скажете.
9. Ваш друг купив одяг, що, як вам здається, йому не пасує, тоді ви:
а) скажете, що він виглядає смішно;
б) скажете, що ця річ не для нього, і поясните, чому;
в) нічого не скажете.
10. Ви вважаєте, що ваш друг: а) менше розумний, ніж ви;
б) більше розумний, ніж ви; в) ви обидва на одному інтелектуальному рівні.
Підрахунок балів: а) – 1; б) – 2; в) – 3.
Результати:
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 21 – 39 балів: ви справжній друг;
 15 – 20 балів: у вас є друзі, але, як більшість з нас, ви іноді не виявляєте в
стосунках належного розуміння. Коли не знаєте, як реагувати, спробуйте
поставити себе на місце іншої людини.
 10 – 14 балів: ви схильні більше звертати увагу на себе, ніж на інших. Ця ваша
риса – бар’єр перед справжньою дружбою. Щоб стати гарним другом, потрібно
виявити більше інтересу до інших людей.
- Чи легко бути справжнім другом? (Відповіді учнів).
Нелегко бути добрим другом, Це як талант і як судьба.
Рідніше кровних – браття духом, Хто їх розлучить? Смерть хіба!
А втім – це істина затерта, завчасно вживана, мабуть…
Суть дружби є самопожертва, Тому нелегко другом буть.
Учитель. Як нелегко бути справжнім другом, так нелегко бути і дружнім
колективу. Ось послухайте притчу.
Батько перед смертю зібрав синів, дав кожному по прутику і попросив
зламати. Сини легко упоралися з цим завданням. А потім батько зібрав усі
прутики докупи, а зламати їх не міг жоден із синів. Тоді батько і сказав: «Отак
кожного з вас легко скривдити поодинці, а як будете триматися разом, то ніякі
вороги вас не здолають, і ніщо вам не страшно».
- Чим повчальна ця притча?
Учитель. Взаємодопомога, чуйність, ввічливість – неодмінні ознаки дружного
класного колективу. Неприпустимі у класі образливі прізвиська, непристойні
жарти щодо дружби хлопців та дівчат. Дружбу, товаришування можна зруйнувати
грубими, недоречними жартами. Тому будьте уважними та замислюйтеся над
своїми вчинками. Старайтеся більше творити добро і вам воздасться.
ІV. Рефлексія
Учитель. А тепер давайте складемо Закони дружби.
1. Ніколи нікого не дражни, не ображай, не обманюй.
2. Поважай тих, з ким дружиш.
3. Будь терплячим.
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4. Ти не кращий, але й не гірший за інших.
5. Чого вимагаєш від друга, того насамперед вимагай від себе.
6. Успіху можна досягти тільки разом, у колективі.
Скласти сенкан зі словом «дружба».
Звучить пісня «Вместе весело шагать…» муз. В. Шаїнського на слова
Р.Рождественського. Діти підспівують.
V. Підсумок
Вправа «Незакінчене речення»
Сьогодні на занятті я зрозумів (ла), що …
(У кінці заняття учні стають ланцюжком, чіпляючись один за одного, і рухаються
по класу у танці під мелодію пісні «Чунга - Чанга» муз. В.Шаїнського, слова
Ю.Ентіна).
Використані джерела
1. Великий тлумачний словник української мови
2. Тимченко О.І. Дружба. Яка вона? // Шкільному психологу усе для роботи. - №3.
– 2012. С. 25 – 28.
3. Фаєвська Т.В. Без толерантності немає дружби // Класному керівнику усе для
роботи. №6. – 2011. – С. 28 – 29.
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№1
- Хто не шукає дружби з ближнім, той сам собі заклятий ворог. (Шота Руставелі).

№2
- Витривалість віслюка пізнається на нерівній дорозі, вірність друга в життєвих
негараздах (Менандр, давньогрецький драматург).

№3
- Нещирий друг багато гірший від лихого ворога (Публій Сір, римський політичний
діяч).

№4
- Якщо хочете судити про людину, помічайте, які її друзі (Ф.Фенелон, французький
письменник).
№5
- Не той друг, хто жаліє, а той, хто допомагає (Т.Фуміер, англ.. богослов,
літератор).

№6
- Щирий друг – це найбільше із земних благ, але якраз за цим благом ми менше
всього ганяємося (Ларошфуко, французький письменник).

№7
- Єдиний засіб мати друга – самому бути ним (Емерсон, американський філософ).
- У щирих друзів усе спільне (Цицерон, римський оратор).

Друзів ми здобуваємо не тим, що і отримуємо від них послуги, а тим, що і
самі стаємо їм у нагоді (Фукідід, давньогрецький історик).
«Із історії». Учень - історик
Дружба цінувалася з давніх – давен. У скіфів вона перевірялася кров'ю і
служила військовим справам. Дружба оформлялася спеціальним договором і
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великою клятвою: надрізавши пальці, побратими зливали кров у чашу і,
змочивши у ній кінці мечів, куштували цю кров. Після такого ритуалу ніщо уже їх
не могло розлучити.
В епоху Середньовіччя дружба вважалася мірилом благородства, вірності.
Лицарська мораль ставила чоловічу дружбу вище за кохання, сімейні стосунки.
Товариство, дружба, братерство народжені спорідненням думок, мети, справи –
це велика сила. Дружба ушляхетнювала життя. Вона надзвичайно високо
цінувалася в українській культурі. Славні українські лицарі – козаки берегли її.
Постійність у дружбі, безкорисливість вважалося світлою стороною характеру
запорозьких козаків. За козацькими правилами вважалося гріхом обдурити навіть
чорта, якщо він потрапив козакам у товариші. Козаки браталися між собою з
метою допомоги, взаємовиручки у складних ситуаціях, навіть жертвували життям
один за одного. А щоб дружба мала законну силу між побратимами, вони йшли до
церкви і в присутності священика давали клятву. Після цього стояли службу,
обмінювалися один з одним хрестиками та іконами, три рази цілувалися і
виходили з церкви рідними братами до кінця життя.

