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ВСТУП
Збірка «Науково-методичні та духовні аспекти викладання етики в
загальноосвітніх навчальних закладах області»– результат дворічної діяльності
обласної спеціальної дослідницької групи вчителів етики, призначена
методистам районних (міських) відділів освіти, які курують викладання
предметів духовно-морального спрямування, керівникам шкіл, педагогічним
працівникам.
Матеріали, вміщені в збірці, допоможуть учителю опанувати нормативноправову базу вивчення предметів духовно-морального спрямувння,
зорієнтуватися у визначенні мети, завдань, виборі оптимальних форм і методів
викладання курсів “Етика”, “Основи християнської етики” в 5-6 класах,
факультативу “Етика і психологія сімейного життя” в 10-11 класах. Значну
частину збірки складають розробки системи уроків етики в 5 класі вчителів
Лохвиччини, програми, методичні рекомендації, анкети та зразки занять
факультативу “Етика і психологія сімейного життя”, розроблені вчителем етики
Білицької ЗОШ № 1 Кобеляцького району М.В.Барбі. Цікавими є опис досвіду
використання сучасних інтерактивних та мультимедійних технологій,
фрагменти уроків, запропоновані викладачами етики Полтавської СЗШ № 29 ,
Карлівської гімназії, Хорольської СЗШ №3. Удосконаленню знань і приписів
щодо етики поведінки, етикету, метикету, сетикету слугує Порадник.
Наукове керівництво діяльністю групи здійснювала кандидат
філософських наук, доцент Полтавського державного педагогічного
університету імені В.Г.Короленка А.П.Шебітченко. Ми виходили з того, що:
– найголовнішою ознакою людини, яка відрізняє її від інших живих
істот, є те, що вона – істота суспільна;
– суспільство – це не просто зібрання людей, а результат взаємодії між
людьми, це, насамперед, ті зв’язки й відносини між ними, які складаються у
процесі їх спільної діяльності;
– спільна діяльність вимагає від кожного знання норм і правил
поведінки, тобто етичних норм;
– у широкому розумінні етика – це наука про сутність, походження і
розвиток моралі, формулює моральні норми поведінки людей і їх взаємин;
– серед якостей, якими визначаються цінність людини, одне з перших
місць посідають її моральні якості: доброта, милосердя, чесність, скромність,
доброзичливість, сміливість, відповідальність та ін.
– у кожному суспільстві існують норми, які регулюють взаємини між
людьми відповідно до їх спільних інтересів;
– усі релігійні й філософські вченння були так чи інакше спрямовані на
вироблення та обгрунтування цих норм, на доведення доцільності й
необхідності їх дотримання;
– всі ці норми спрямовували дії людей на те, щоб вони не заподіювали
шкоди іншим людям, ставилися з любов’ю та повагою до своїх батьків і
близьких, допомагали бідним і скривдженим, не були злостивими, заздрісними
та жадібними, дбали не тільки про себе, а й про інших, творили тільки добро;
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– опановуючи ці норми, свідомо підпорядковуючи їм свої вчинки,
почуття й думки, керуючись ними у своєму ставленні до світу та інших людей,
людина стає високоморальною істотою;
– моральність людини характеризується ще й тим, що вона завжди
намагається керуватися у своїх діях почуттям обов’язку;
– високоморальна людина заради виконання свого обов’язку, збереження
своєї честі й гідності здатна переносити будь-які труднощі й страждання і
навіть, якщо це стає необхідним, пожертвувати власним життям;
– стосовно інших високоморальна людина керується золотим правилом
моралі: стався до інших людей завжди так, як би ти хотів, щоб вони
ставилися до тебе;
– моральні якості людини цінуються над усе;
– кожен, хто хоче стати справжньою людиною, приносити людям добро і
відчувати найбільше задоволення від життя, повинен формувати в собі ці якості
ще з дитячих років.
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ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ І ДОКУМЕНТІВ
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНОМОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В СИСТЕМУ
ОСВІТИ УКРАЇНИ
І. Міжнародні правові документи
1. Загальна Декларація прав людини.
2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.
4. Конвенція про права дитини.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
6. Декларація принципів толерантності.
7. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних,
релігійних та мовних меншин.
8. Пропозиції державам-членам ООН від Центру з прав людини ООН.
9. Підсумковий документ Віденської зустрічі представників державучасниць наради з безпеки і співробітництва в Європі.
10. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо релігійної
терпимості в демократичному суспільстві.
11. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи "Релігія та
демократія".
12. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи "Освіта і
релігія".
ІІ. Нормативно-правові документи України
1. Конституція України.
2. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".
3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного
подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР
стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних
організацій".
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перспективний план
невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків
політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених
прав церков і релігійних організацій".
ІІІ. Документи Міністерства освіти і науки України
1. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про вивчення у навчальних
закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства".
2. Лист Міністерства освіти і науки України "Про вивчення етики у 20052006 навчальному році.
3. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про
концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах
предметів духовно-морального спрямування".
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4. Концептуальні засади вивчення предметів духовно-морального
спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах (курси "Етика", "Основи
християнської стики", "Основи релігійної етики").
5. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про підсумки роботи
експериментального навчального закладу — Українського коледжу імені
В.О.Сухомлинського (ЗОШ № 272) міста Києва за 2004-2006 навчальні роки".
ІV. Документи Головного управління освіти і науки
Київської міської державної адміністрації
1. Наказ Головного управління освіти і науки Київської міської державної
адміністрації "Про запровадження проекту "Християнська етика в українській
культурі".
2. Наказ Головного управління освіти і науки Київської міської державної
адміністрації "Про організацію педагогічного експерименту з вивчення
курсу "Християнська етика в українській культурі" для учнів 1 класів
загальноосвітніх навчальних закладів".
V. Документи обласного управління освіти і науки Полтавської
облдержадміністрації
1. Наказ обласного управління освіти і науки № 425 від 16.06.2006 р.
«Про впровадження в дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні
заклади області курсу «Основи православної культури».
2. Наказ обласного управління освіти і науки № 492 від 20.07.2006 р.
«Про впровадження в загальноосвітні навчальні заклади області предметів
духовно-морального спрямування (курси “Етика”, “Основи християнської
етики”, “Основи релігійної етики”).

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ:
ЯКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТИ МОЖЕШ СКОРИСТАТИСЯ?
Оскільки діти належать до найбільш важливих груп населення,
Організацією Об’єднаних Націй було вирішити прийняти Конвенцію, яка б
гарантувала права дитини і передбачала механізм захисту цих прав. У 1989 р.
Конвенція ООН про права дитини набула чинності. За цією Конвенцією
дитиною вважається особа до досягнення нею 18-літнього віку.
Україна ратифікувала Конвенцією ООН про права дитини у 1991 р., а
отже – визначила пріоритет інтересів дитини в суспільстві. В Конвенції
наголошується на необхідності особливої турботи держави та суспільства про
такі групи дітей, як сироти, інваліди, біженці, правопорушники.
Усі держави – учасники Конвенції – гарантують кожній дитині право на
життя і здоровий розвиток. Відразу ж після народження дитина реєструється і
має право на ім’я та громадянство. Це право на збереження індивідуальності,
включаючи громадянство, ім’я і сімейні зв’язки, держави зобов’язуються
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поважати і надавати необхідну допомогу та захист цього права у випадку
позбавлення індивідуальності.
За Конвенцією, держави забезпечують, щоб дитина не розлучалася з
батьками всупереч бажанню останніх. Якщо ж згідно із судовим рішенням таке
розлучення визнається необхідним в інтересах дитини, всім заінтересованим
сторонам має бути надано можливість взяти участь у розгляді цього питання.
Коли дитина здатна сформулювати власні погляди, їй надається можливість
бути заслуханою в ході будь – якого судового чи адміністративного розгляду,
що торкається її інтересів, безпосередньо або через представника.
За Конвенцією про права дитини, дитина має право вільно висловлювати
свої думки, а саме – вільно шукати, одержувати і передавати будь – яку
інформацію незалежно від кордонів у будь – якій формі. Багато дітей реалізує
це право в різний спосіб, зокрема, листуючись електронною поштою зі своїми
ровесниками з інших країн. Звичайно, користуючись цим правом, треба
поважати права і репутацію інших осіб, дбати про державну безпеку,
громадський порядок, здоров’я та мораль населення. Держава ж зобов’язана
забезпечити кожній дитині доступ до інформації та матеріалів із різних
національних і міжнародних джерел.
Конвенція також гарантує право на свободу асоціацій і мирних зборів,
хоч і тут слід пам’ятати про обмеження, які необхідні в демократичному
суспільстві в інтересах державної безпеки, громадського порядку, охорони
здоров’я і моралі населення або захисту прав і свобод інших осіб.
Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного
втручання в її особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю
кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.
На державі лежить обов’язок захистити дитину від усіх форм фізичного і
психічного насильства, образи чи зловживань, брутального поводження та
експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних
опікунів чи будь – якої іншої особи, яка турбується про дитину. Якщо дитина
тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення, держава повинна
забезпечити зміну догляду за дитиною, а саме – передачу на виховання,
усиновлення або, за необхідності, направлення до відповідних установ по
догляду за дітьми.
Конвенція про права дитини передбачає належний захист і допомогу
дітям, які бажають одержати статус, неповноцінним розумово або фізично
дітям. Конвенція гарантує дітям право на користування найбільш досконалими
медичними послугами, благами соціального забезпечення, включаючи
соціальне страхування, а також право на рівень життя, необхідний для
фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.
За Конвенцією, діти мають право на безоплатну і обов’язкову початкову
та середню освіту – як загальну, так і професійну, а також повинні мати доступ
до вищої освіти на підставі здібностей кожного.
Держави зобов’язані захищати дитину від усіх форм сексуального
використання та насильства й сексуальних розбещень, від будь – якої
експлуатації і вживати всіх необхідних заходів для запобігання викраденню
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дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанді.
Якщо дитина обвинуватиться у порушенні кримінального законодавства
або визнається винною у його порушенні, вона повинна мати гарантії
презумпції невинуватості, негайно бути проінформованою про обвинувачення
проти неї та одержати правову й іншу необхідну допомогу при підготовці і
здійсненні свого захисту. Держави мають встановити мінімальний вік, нижче
якого діти вважаються нездатними порушити кримінальне законодавство. За
злочини, вчинені особами, молодшими за 18 років, не призначаються ні
смертна кара, ні довічне тюремне ув’язнення.
Для контролю за додержанням державами своїх зобов’язань за
Конвенцією про права дитини створено юридичний орган – Комітет з прав
дитини. Держави – учасниці зобов’язуються подавати Комітету через
Генерального секретаря ООН доповіді про вжиті ними заходи по закріпленню
визначених у Конвенції прав та прогрес, досягнутий у здійсненні цих прав (ст.
44 Конвенції про права дитини).
Україна, як і інші держави – учасниці Конвенції ООН про права дитини, з
1991 р. надає періодичні доповіді про виконання положень Конвенції.

МОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Мова - запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти захищаєш
свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбуття. Не
ухиляйся від цієї боротьби!
Захист рідної мови - найприродніший і найпростіший, найлегший і
водночас найнеобхідніший спосіб національного самоутвердження й діяльності
в ім'я народу. Маєш нагоду бути борцем за свій народ - будь ним!
Володіння рідною мовою - не заслуга, а обов'язок патріота.
Розмовляй рідною мовою — своєю і свого народу: скрізь, де її розуміють,
з усіма, хто її розуміє. Не поступайся своїми мовними правами заради вигоди,
привілеїв, лукавої похвали.
Ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної матері: її люблять
не за якісь принади чи вигоди, а за те, що вона — мати.
Сім'я — первинна клітина нації. Щоб вона не омертвіла й не відпала від
національного організму, її має живити культ рідної мови. Тому розмовляй у
сім'ї мовою своєї нації. Не вмієш - учись. Прищеплюй дітям ставлення до мови
як до святині, найдорожчого скарбу.
Допомагай кожному, хто хоче вивчити українську мову. Ніколи не
зупиняйся у вивченні рідної мови. «Усі головні європейські мови можна
вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя» (Вольтер).
У твоїй хаті завжди мають бути українські книжки, журнали, газети. Не
забудь і про дитячі видання. Хай звучить у твоїй хаті українське слово з телерадіоприймачів. Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги
української мови. Стався до інших мов так, як би ти хотів, щоб ставилися до
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твоєї рідної мови.
У наш час доволі поширені міжнаціональні шлюби. Цілком природно, що
в таких сім'ях виникає проблема вибору мови. В ідеалі тут повинні звучати
обидві мови, однак не в якомусь змішаному вигляді, а кожна - у своєму
літературному варіанті.
Батьки в таких сім'ях повинні використати обидві мови не просто для
спілкування, а як засіб прилучення своїх дітей до багатств духовної культури
обох народів.
Вивчай інші мови. Це дасть змогу не тільки оволодіти ключами до
скарбниць духовності інших народів, але й об'єктивно оцінити свою мову, її
сильні та слабкі сторони. «Хто не знає чужих мов, той нічого не відає про
свою» (Й.В.Гете).
Нашому поколінню випало складне й відповідальне завдання
відродження української мови, державності, нації. За нас цього ніхто не
зробить. Це наш історичний обов'язок, виправдання нашого перебування на
цьому світі. Не перекладаймо цього тягаря на плечі своїх нащадків, бо може
бути запізно. Діймо! В ім'я нашого народу, в ім'я найвищих ідеалів людства,
свободи і справедливості.
(За І.Огієнком)

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
"29" червня 2006р. Протокол № 8/1-2
«ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ»

Витяг із доповідної записки
Обов'язковою умовою соціально-економічного та духовно-морального
прогресу, перетворення українського суспільства у розвинену цивілізовану
націю є створення високодуховного середовища в суспільстві, формування у
молодих людей високої моральної культури.
На виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 р. №1- 1\657
щодо поліпшення морального виховання Міністерством освіти і науки України
була створена спеціальна комісія для розроблення змісту нових навчальних
курсів. До її складу увійшли відомі вчені - філософи, педагоги, вчителі та
представники різних конфесій.
Результатом тривалої, кропіткої роботи комісії стало створення концептуальних
засад вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно 9

морально спрямування. Концептуальними засадами визначено мету, завдання
курсів, принципи їх побудови, кадрове забезпечення.
Згідно з законодавством України освіта в Україні є світською, вона
забезпечує свободу совісті, гарантує вільне світоглядне самовизначення
особистості, у тому числі можливість ознайомлення учнів з основами
релігійних знань.
Європейський досвід багатьох країн, зокрема Німеччини, Швеції, Греції,
Росії, Румунії, Литви, Фінляндії показує, що вивчення предметів, які містять
елементи релігійного, та, зокрема, християнського світогляду, може
започатковуватися винятково на базі партнерських стосунків між різними
конфесіями, Державою і Церквою, через діалог з батьками та учнями.
Певний досвід впровадження предметів духовно-морального спрямування у
системі загальної середньої освіти апробовано у Львівській, Тернопільській,
Івано-Франківській, Рівненській та інших областях. Предмети духовноморального спрямування такі, як "Християнська етика", "Християнська
культура", "Етика: духовні засади", "Основи Православної культури Криму",
"Основи мусульманської культури Криму" тощо вивчаються у чверті
загальноосвітніх навчальних закладів.
У цілому в країні в різних регіонах відбувається впровадження християнської
етики та інших предметів духовно-морального спрямування з різною мірою
зацікавлення з боку батьків, учнів та громадськості, глибини і якості
викладання предметів і підготовки кадрів.
Головними завданнями предметів духовно-морального спрямування є:
ознайомлення учнів із загальнолюдськими цінностями та формування
особистості учня на основі науково-філософської та християнської
(мусульманської, іудейської тощо) духовної, моральної і культурної традиції;
виховання свідомої, вільної та відповідальної особистості, здатної жити і
творити в сучасному демократичному суспільстві; творення належних умов для
глибшого самопізнання, розкриття та реалізації своїх творчих здібностей і
таланту в позитивному річищі.
Організація вивчення предметів духовно-морального спрямування
здійснюється з урахуванням побажань батьків, учнів, педагогів,
накопиченого досвіду викладання відповідних курсів, наявності належної
кадрової і методичної бази, місцевих умов.
Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України типових
навчальних планів для 12-річної школи та відповідних листів МОН України
передбачено вивчення в 5-6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів,
починаючи з 1 вересня 2005 р., за вибором батьків учнів предмета «Етика»,
або ж ( а також) предметів духовно-морального спрямування в обсязі годин,
передбачених для вивчення в 5-6-х класах предмета «Етики».
За наявності бажання батьків, учнів, кадрового забезпечення і
методичної бази предмети духовно-морального спрямування можуть
вивчатися і в інших класах за рахунок годин варіативної складової
навчальних планів.
Концептуальними засадами передбачено з наступного навчального року у
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5-6 класах вивчати такі курси: „Етика", „Основи християнської етики",
„Основи релігійної етики". В рамках вивчення цих предметів вибір одного з
них здійснюється на підставі письмових заяв батьків або осіб, що їх
заміняють, з урахуванням думки учнів.
Курс „Етика" реалізується через поглиблення знань про основні моральні
норми та цінності українського народу, морально-етичні принципи сучасного
суспільного та індивідуального життя людини, формування стійких установок
на толерантність, милосердя, дотримання етикетних норм у повсякденному
житті тощо, а також спрямовується на вироблення у школярів навичок
морального самовдосконалення.
Курс „Основи християнської етики" спрямований на впровадження в
систему освіти традиційних для України християнських цінностей: істини,
благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі. Цей курс не
пов'язаний із релігійними обрядами, матеріалом вивчення в курсі слугують
кращі надбання християнської культури й філософії України та світу.
Курс „Основи релігійної етики" є дисципліною освітньо-виховного,
світоглядного та релігійно-культурного спрямування, що базується на
моральних засадах світових релігій і вибудовується як фундамент життєвих
цінностей сучасної людини і спрямовується на формування толерантності,
здатності до співжиття та взаємодії молодого покоління в полікультурному і
поліконфесійному середовищі, поваги до свободи совісті, особистих релігійних
переконань особи.
У старшій школі знання про взаємозв'язки людей і суспільства, про
моральний зміст культури та релігій, релігійні моральні цінності, історію
та основні засади світових релігій поглиблюються у вивчення профільних
предметів: релігієзнавства, філософії, курсу „Людина і суспільства" тощо.
Згідно із Законом України про «Загальну середню освіту» предмети
духовно-морального
спрямування
можуть
викладатися
вчителями
загальноосвітніх навчальних закладів, які пройшли відповідну педагогічну
підготовку у вищих навчальних закладах.

Заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти
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Я.П.Корнієнко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
(КУРСИ «ЕТИКА», «ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ»,
«ОСНОВИ РЕЛІГІЙНОЇ ЕТИКИ»)
Процес відродження незалежної демократичної України з її прагненням
увійти повноправним членом у світову цивілізацію передбачає всебічне
втілення в суспільне та індивідуальне життя цивілізаційних основ життєустрою
на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних
засад життя українського народу.
Тому метою освітнього процесу повинно бути не тільки надання основ
знань з різних предметів, але й формування всебічно розвиненої, духовно і
морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами сучасного життя.
Цьому має сприяти забезпечення в освітньому процесі закріпленого
Конституцією права особи на свободу совісті та світогляду.
Стаючи повноправним членом глобалізованого світового суспільства,
молода людина не повинна втратити свою індивідуальність, глибоке відчуття
єдності з українським народом, повагу до його духовних, моральних і
культурних надбань. Не залежно від своєї особистої національної і релігійної
належності та світогляду, учень повинен отримати можливість дізнатися про
духовне коріння української нації, про моральні й релігійні традиції інших
національностей, які складають єдиний народ України. Надання основ знань
про традиційні духовні, моральні й культурні цінності, про релігійну і духовну
культуру української та інших національностей, які живуть у нашій державі,
сприятиме взаємному порозумінню, консолідації українського народу,
виробленню поваги до кожного, в тому числі й до тих, хто має погляди,
відмінні від власних.
Філософія і методологія освіти відіграють важливу роль у формуванні
свідомості молодого покоління. Тому для всебічного і гармонійного розвитку
учня важливо, щоб освітній процес базувався не тільки на основі наукового
осмислення дійсності, але й на скарбах духовного, морального та культурного
надбання українського народу і людства в цілому.
1. Духовно - моральний стан суспільства
Стан духовної культури і моралі суспільства як у цілому світі, так і в
Україні, викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей стала
наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правовими,
моральними, соціальними нормами і виросла до масштабів глобальної
соціальної проблеми.
Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування,
загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і
явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної
поведінки і, як наслідок, до «втечі від реальності» в алкоголізм, наркоманію,
12

віртуальне комп'ютерне середовище.
Останні десятиріччя позначилися на традиційних для українців
цінностях, які гармонізують відносини людини з суспільством. З метою
досягнення матеріального життєвого успіху як кінцевої мети пропагуються
аморальні засоби, духовні ж чесноти стали втрачати свою дієвість. Це сприяло
загальній кризі моральності.
Сучасна психолого-педагогічна наука вважає джерелом мотивації
вчинків людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх цінностей. У
психічно здорової людини ця система має три рівні, на нижчому з яких особисті та матеріальні цінності (власні потреби, задоволення), на другому культурні
цінності
(мистецтво,
наука,
загальнонародні
надбання,
правопорядок), на третьому, вищому - духовні цінності (ідеали, смисло-ціннісні
настанови, обов'язок перед суспільством).
Соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, сприяють
деформації системи цінностей у досить значної частини населення України.
Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні цінності, а гіпертрофується
матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення. Зниження рівня
суспільної та особистої моралі, сприйняття молоддю гедоністичних установок,
ранній початок статевого життя ведуть до формування особистості, яка не
здатна створити міцну сім'ю, народити і відповідально виховати дітей. Це веде
до поглиблення демографічної кризи.
Серйозну проблему складає інститут сучасної сім'ї. Діти, які виростають
у неблагополучних сім'ях або без достатньої уваги з боку батьків, відрізняються
недостатньою соціальною зрілістю, агресивністю, можуть не сприйматися
однолітками, що утруднює їхній особистісний розвиток.
На сучасному етапі не лише загальноосвітня школа, а й церква не
забезпечені достатнім набором виховних інструментів, щоб подолати ці
негативні процеси, та не в змозі забезпечити молодій особі системну
поінформованість про неї саму, зв'язки з навколишнім світом, не достатньо
вчать аналізувати власну поведінку і коригувати її відповідно до моральних
норм, діяти свідомо, відповідально й безпечно для себе й оточення.
З огляду на це є актуальним і своєчасним запровадження предмета
духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Стан викладання курсів духовно-морального спрямування
Відповідно до чинного законодавства освіта в Україні є світською. Вона
забезпечує свободу совісті, гарантує вільне світоглядне самовизначення для
кожної особистості, займає позицію, нейтральну до релігій.
Досвід багатьох країн Європи, зокрема країн пострадянського простору
– нових членів ЄС – Литви, Латвії, Естонії, свідчить про доцільність
ознайомлення учнів у загальноосвітній школі з релігійними цінностями,
моральними і культурними традиціям релігій, при збереженні принципу
добровільного вибору відповідного курсу.
Починаючи з 1992 року й дотепер, в Україні накопичено значний досвід
вивчення курсів духовно-морального змісту. Такі курси вивчаються у школах
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Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Рівненщини, в АР Крим та в
окремих школах в переважній більшості областей нашої країни. Підготовку
кадрів для викладання курсу «Християнська етика» започатковано в обласних
інститутах післядипломної педагогічної освіти, у Національному університеті
«Острозька академія».
3. Мета і завдання вивчення предмета духовно-морального
спрямування
Цей предмет є дисципліною навчально-виховного та культурологічного
спрямування, яка вибудовується як спосіб допомоги учню в закладенні
фундаменту власних життєвих цінностей. Програми курсів, за якими
вивчаються цей предмет, укладаються відповідно до вимог до програм для
загальноосвітньої школи.
Метою вивчення предмета духовно-морального спрямування в
загальноосвітній школі є
 поглиблення знань про людину та моральні взаємини в суспільстві,
основні моральні норми та цінності народу України й людства в цілому,
культуру спілкування і поведінки;
 сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю
багатовікових надбань національної та світової духовної культури;
 здійснення духовно-морального виховання на основі християнського (в
рамках курсу «Основи християнської етики»); мусульманського, іудейського
або інших релігійних вчень (у рамках курсу «Основи релігійної етики») чи на
основі науково-філософських засад (у рамках курсу «Етика»);
 формування у дітей глибокого розуміння й особистісного ставлення до
сутнісних питань про мету й сенс життя людини;
 формування шанобливого ставлення до носіїв відмінних від власної
культур і традицій, вміння жити і творити в сучасному полікультурному та
поліконфесійному глобалізованому світі, готовності поважати право кожного
на свободу совісті;
 подолання кризових станів дитинства, новоутворень, що виникли
у психіці дитини під впливом антисоціальних проявів.
Головними завданнями предмета духовно-морального спрямування є:
 ознайомлення учнів із загальнолюдськими цінностями та формування
особистості учня на основі науково-філософської та християнської
(мусульманської, іудейської тощо) духовної, моральної і культурної традицій;
 виховання свідомої, вільної та відповідальної особистості, здатної жити
і творити в сучасному демократичному суспільстві;
 творення належних умов для глибшого самопізнання, розкриття
та реалізації своїх творчих здібностей і таланту в позитивному річищі.
4. Методичні засади вивчення предмета духовно-морального
спрямування
Методологічною основою вивчення цих курсів є державна орієнтація на
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виховання в українській школі різнобічно й гармонійно розвинених
особистостей з патріотичною громадянською позицією, широким духовнокультурним світоглядом, підготовлених до активного творчого життя,
самореалізації та виконання обов'язків громадянина.
Цьому сприяє нині діюча гуманістична модель освіти, доповнена
Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні.
Метою спільної діяльності зацікавлених сторін є консолідація зусиль
для вироблення спільної толерантної позиції щодо змісту програм і навчальнометодичних матеріалів предмета духовно-морального спрямування.
Методологічним підґрунтям є системно-діяльнісний та особистісно
орієнтований підходи до побудови навчального курсу духовно-морального
спрямування.
Під діяльнісним підходом мається на увазі активне, дієве засвоєння
учнями знань з реальним формуванням власного свідомого ставлення до
життя, високого рівня саморозвитку, моральної, соціальної та психічної
зрілості.
Особистісно орієнтований підхід визнає дитину як найвищу цінність
навчально-виховного процесу, яка користується своїми громадянськими
правами і свідомо приймає суспільні обов'язки. У педагогічному сенсі цей
підхід передбачає розуміння, прийняття, визнання дитини як вільної та
відповідальної особистості.
Зміст та спосіб вивчення предмета формується на засадах:
 свободи совісті та світогляду, що передбачає право вибору на підставі
світоглядних переконань учнів та їхніх батьків у рамках вивчення предмета
духовно-морального спрямування між навчальними курсами «Етика», «Основи
християнської етики» та «Основи релігійної етики». Навчальні курси духовноморального спрямування не є безпосереднім навчанням релігії або атеїзму, не
включають релігійні обряди (зокрема, здійснення колективної молитви), не
ставлять за мету залучення до певної конфесії, не нав'язують учням релігійних
або атеїстичних переконань, а слугують фундаментом для усвідомленого
вибору дитиною духовних та моральних норм;
 доступності, що передбачає урахування вікових та психологічних
особливостей кожного учня і доступність матеріалу, його адаптованість до
вікових особливостей;
 практичної цілеспрямованості, що передбачає орієнтування учнів на
свідоме використання набутих знань, цінностей та моральних принципів у
реальному житті;
 випереджального духовно-морального розвитку особистості, коли
духовні надбання мають посідати провідне місце порівняно з інтелектуальними
здібностями, а останні виступають засобом розвитку духовності людини; коли
отримані знання слугують для профілактики негативних проявів поведінки
дітей та учнівської молоді, вироблення імунітету до шкідливих впливів
соціального середовища;
 культуровідповідності та полікультурності, що передбачає знання
особливостей духовної, моральної і культурної традиції українського народу,
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шанобливе ставлення до духовних і культурних цінностей та традицій,
відмінних від власної нації, релігії, культури;
 системності та інтегративності, що передбачає наступність,
безперервність, постійне ускладнення та урізноманітнення змісту і напрямів
розвитку моральних чеснот. Комплексність та інтегрованість, які полягають у
наявності широких міжпредметних зв'язків, використанні напрацювань
вітчизняної та світової педагогіки, у взаємодії навчання і виховання, об'єднанні
зусиль сім'ї, школи, позашкільних закладів, дитячих об'єднань у виховному
процесі.
Особливістю програми курсу „Етика" є вивчення на науковофілософських засадах загальнолюдських цінностей, духовних, моральних і
культурних надбань українського народу та світової цивілізації без конкретного
акцентування на жодній із релігій.
Особливістю програми курсу „Основи християнської етики" є
акцентування у вивченні предмета на традиційних для України християнських
духовних, моральних і культурних цінностях, поглиблене вивчення Біблії як
однієї з фундаментальних основ християнського світогляду. Разом з тим,
повинно бути передбачено інформування учнів про основи духовності, моралі
та культури інших світових релігій.
Особливістю програми курсу „Основи релігійної етики" є
акцентування у вивченні предмета на визначених (християнських,
мусульманських, іудейських тощо) духовних моральних і культурних
цінностях, поглиблене вивчення першоджерел відповідних релігій. Разом з тим,
повинно бути передбачено інформування учнів про християнські духовні,
моральні і культурні цінності.
Зміст
занять
наповнюється
матеріалом
країнознавчого,
загальнонаціонального, регіонального та місцевого рівнів, а також широко
використовується
індивідуальний
досвід
учня,
залучаються
та
використовуються матеріали з життя.
У процесі навчання передбачається доброзичливе обговорення
проблемних ситуацій, позитивних прикладів з літератури, Святого Письма, з
життя сучасників, екскурсії до храмів, молитовних домів, синагог, мечетей,
музеїв, перегляд кіно- та відеофільмів, репродукцій картин на біблійну та
релігійну тематику, прослуховування сакральної музики, рольові ігри, дискусії
тощо.
Важливим є формування у батьківської громадськості позитивного
сприйняття набутих учнями знань, спільної організації з батьками різних форм
виховної роботи.
Ці засади взаємопов'язані і складають систему побудови відповідних
курсів та методів їх вивчення.
5. Організаційні засади вивчення предмета духовно-морального
спрямування
Організація вивчення предмета духовно-морального спрямування та
формування навчальних груп з предмета здійснюється з урахуванням побажань
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батьків, учнів, педагогів, накопиченого досвіду викладання відповідних курсів,
наявності належної кадрової й методичної бази, місцевих умов.
Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України
Типових навчальних планів для 12-річної школи та відповідних листів МОН
України передбачено вивчення в 5-6-их класах загальноосвітніх навчальних
закладів, починаючи з 1 вересня 2005 р., за вибором батьків учнів предмета
«Етика», або ж (а також) предмета духовно-морального спрямування в обсязі
годин, передбачених для вивчення в 5-6-их класах предмета «Етики».
Ця норма також поширюється на ті загальноосвітні навчальні заклади,
де станом на 2005-2006 навчальний рік за відповідно затвердженими
програмами вивчалися курси духовно-морального спрямування.
За наявності бажання батьків, учнів, кадрового забезпечення і
методичної бази предмет духовно-морального спрямування може вивчатися і в
інших класах за рахунок годин варіативної складової навчальних планів.
У рамках вивчення предмета духовно-морального спрямування вибір
одного з курсів: «Етика», «Основи християнської етики» або «Основи
релігійної етики» - здійснюється на підставі письмових заяв батьків або осіб,
що їх заміняють, з урахуванням думки учнів.
6. Кадрове забезпечення
Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту», предмет
духовно-морального
спрямування
може
викладатися
вчителями
загальноосвітніх навчальних закладів, які пройшли відповідну педагогічну
підготовку у вищих навчальних закладах. Навчально-методичне забезпечення
цього предмета здійснюється у співпраці з Церквами, релігійними
об'єднаннями.
Для забезпечення підготовки спеціалістів з викладання предмета
духовно-морального спрямування відкриваються відповідні спеціальності.
При підборі кадрів для викладання предмета враховується думка
педагогічного колективу та батьківського комітету ЗНЗ.
З метою забезпечення високого рівня викладання предмета духовноморального спрямування, контролю та розв'язання проблемних питань у цій
сфері є доцільним створення при відповідних управліннях освіти робочих груп
з упровадження викладання зазначеного предмета, із залученням до їхньої
діяльності представників Церков і релігійних організацій.
7. Очікувані результати
Очікуваним результатом вивчення предмета духовно-морального
спрямування є реальне підвищення духовно-морального рівня підростаючого
покоління, формування стійкої системи мотивації, світоглядних позицій та
культури життя у дітей, молоді та їхніх батьків, становлення української нації
як суспільства духовно здорових особистостей з високим рівнем моральних
якостей, творчих і відповідальних, з високою культурою спілкування, активних
громадян і патріотів Української держави.
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
КУРСУ ЕТИКИ
1.1. Чому введено курс етики в школі
Актуальність запровадження в українську школу предмета "Етика" є
безперечною. Вона обумовлена не лише серйозними змінами у ціннісних
орієнтирах українського суспільства, що відбулися останнім часом, а й
загальним зростанням ролі моралі у житті людства в інформаційному
суспільстві у період глобалізації.
Сучасний ритм життя часто ставить людину в невизначені, невідомі,
інколи зовсім нові для неї і для суспільства ситуації, пов'язані, наприклад, з
міграцією населення, влаштуванням на роботу, яка потребує абсолютно нових
професійних якостей, або з появою у суспільстві нових державних і
недержавних структур. За таких умов правові та інші форми суспільнодержавного регулювання поведінки людини не встигають трансформуватись і
встановлюватись. Людина опиняється сам на сам зі своєю мораллю, совістю,
духовністю. Отже, кожен вчиняє відповідно до власних уявлень про добро і зло,
які склалися у нього в дитинстві, підлітковому та юнацькому віці. Саме тому
повсякденне випробування моральних основ кожної окремої особистості й
суспільства в цілому на "моральну міцність" потребує сьогодні посиленої уваги
до морального виховання і навчання основам моральності в школі зокрема.
Мораль не замкнена на якійсь окремій особливій сфері людської
діяльності чи життя, скажімо, пізнання, праця або спілкування. Вона охоплює
всю різноманітність людського буття. Вона діє всюди, де діє і вчиняє людина.
Разом з тим, потреба у моральному вихованні особистості в дитинстві
загострюється у зв'язку з деякими негативними тенденціями у розвитку як
суспільства в цілому, так і сім'ї, головним обов'язком якої є морально-виховний
вплив на дитину. В умовах ринкових відносин час, який батьки можуть
відвести на спілкування з дитиною, скорочується. У багатьох сім'ях бабусі і
дідусі, які раніше вчили дитину життю через казки, приказки, прислів'я, не
живуть поруч з онуками. Значна частина населення України або зовсім не
відвідує церкви, або обмежується формальним святкуванням церковних свят,
не осягаючи глибини і важливості норм поведінки людини, закріплених і
освячених тисячолітнім досвідом релігії. З іншого боку, діти знаходяться під
постійним впливом засобів масової інформації, які сьогодні, на жаль, в
основному є носіями насильства, легковажного і безвідповідального ставлення
до життя, бездуховності. Великий вплив на дітей, особливо у великих містах,
здійснюють також Інтернет і комп'ютерні ігри, що також важко назвати
засобами морально-духовного виховання особистості.
Отже, за таких умов роль школи у забезпеченні формування у дитини
бажаних для суспільства норм поведінки, внутрішніх моральних цінностей і
установок значно зростає. Ці завдання вже не можуть бути розв'язані тільки
засобами різних шкільних предметів, необхідний окремий предмет, змістом
якого і будуть саме ці норми і правила, викладені у формі, доступній і
привабливій для дитини.
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1.2. Чому курс запроваджено саме в 5-му класі
Запровадження курсу етики в 5-му класі пов'язано з віковими
особливостями підлітків. Насамперед, вивчення етики серед предметів
середньої ланки освіти є дуже важливим, оскільки цей курс допоможе дитині
побудувати нові стосунки з однолітками та вчителями, кількість яких зростає,
знайти своє нове місце в загальношкільному колективі, усвідомити свій
соціально-правовий статус громадянина України, який починає поступово
формуватись саме в цьому віці. Молодший підліток, п'ятикласник, все частіше
починає "заглядати" за двері сім'ї і школи у широкий відкритий світ, закони
існування якого йому обов'язково треба повідомити і розтлумачити. Необхідно
пам'ятати, що п'ятикласники, на думку психологів, відрізняються високим
рівнем розвитку пізнавального інтересу, а отже, і мотивація до вивчення нового
предмета, якщо звертати на це увагу під час викладання, може бути високою.
Молодші підлітки прагнуть до спілкування з дорослими, дуже люблять
розмовляти на морально-етичні теми, хоч інколи відрізняються максималізмом
і жорсткістю суджень. Більшість з них не знає правил етикетної поведінки.
Проте, познайомившись з ними, із задоволенням починає втілювати їх у життя і
швидко звикає до повсякденного застосування. Віковими особливостями
п'ятикласників є також їхня схильність до комунікації з однолітками,
предметність і конкретність мислення, що обумовлює необхідність
застосування у навчанні технологій, які забезпечують можливість
багатосторонньої комунікації учасників навчання, наочності, яскравих
прикладів із життя та художньої літератури.
1.3. У чому полягають особливості змісту і методики викладання
курсу етики
Зміст курсу "Етика" є продовженням початкової ланки навчання, в
стандарті якої зазначено, що учні початкової школи повинні набути
достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних
видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Він безпосередньо
пов'язаний насамперед з освітньою галуззю "Людина і світ", зокрема з такими
змістовими лініями, як людина — особистість, людина серед людей, людина,
наша Батьківщина — Україна, що передбачають усвідомлення школярами своєї
належності до природи і суспільства, створення елементарної бази для
засвоєння учнями відповідно до вікових особливостей різних видів соціального
досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових норм, традицій.
Щодо основної школи, то курс за своїм змістом, безумовно, є
частиною Державного освітнього стандарту "Суспільствознавство" і
тісно пов'язаний з предметами цієї галузі, насамперед з історією. Певною
мірою зміст курсу можна розглядати як пропедевтику засвоєння учнями змісту
таких суспільствознавчих предметів у старшій школі, як "Основи
правознавства", "Основи філософії", "Громадянська освіта", "Людина і
суспільство". Пропедевтична спрямованість курсу полягає у формуванні в учнів
деяких початкових суспільствознавчих понять і категорій: людина, суспільство,
суспільні відносини, міжособистісні відносини, добро, зло, честь, гідність,
совість, обов'язок, відповідальність, милосердя, співчуття тощо, а також умінь
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їх застосовувати у навчальному процесі та житті. Крім того, вивчення
етичних проблем передбачено змістом літературної, мовної освіти та
інших предметів в основній і старшій школі.
Звернемо увагу на деякі важливі положення, що становлять стратегію
змісту і методики втілення нового курсу. Насамперед зазначимо, що основними
завданнями вивчення курсу є формування на уроках етики духовних моральних
цінностей і орієнтирів особистості, внутрішньої моральної культури і культури
поведінки учня. Враховуючи найважливішу роль моралі в громадянському
суспільстві, кожному громадянину і громадянці необхідно набути знання про
духовний світ людини, українського народу, людства у цілому, основи
моральних взаємин у суспільстві, основні моральні норми та цінності
українського суспільства та людства, правила етикету, правила культури
поведінки.
Для того щоб пояснити особливості етики як навчального предмета,
зауважимо, що етика, як галузь наукового знання, інколи здатну викликати у
того, хто її вивчає, розчарування простотою, зрозумілістю, зовнішньою
банальністю висновків. Однак вона може захопити піднесеністю ідей. Все
залежить від того, якими очима ми дивимось на цю науку: чи бачимо в ній
тільки розумову конструкцію, чи примірюємо до себе як критерій оцінки.
Етика не підміняє живу людину в її індивідуальних моральних
зусиллях. Вона не може бути рецептом, точно слідуючи якому людина може
зняти з себе відповідальність за прийняті рішення або хоча б зменшити її. За
етику не можна сховатись, але на неї можна спертися. Вона завжди допоможе
тому, хто шукає такої допомоги, і стає дієвою тоді, коли отримує продовження
у моральній активності тих, хто її вивчає. Інакше вона не принесе ніякої
користі.
Нині поширена думка, що етика має повчальний характер, але курс має
спростувати такі уявлення. Він, так само як інші предмети, є певною системою
знань про визначену сферу людського буття, і тому не відрізняється від інших
наук і навчальних дисциплін. Водночас цей курс особливий, і його незвичність
проявляється лише в одному: він буде корисним у системі освіти тільки в
тій мірі, в якій ми зможемо зробити його не просто навчанням,
розширенням інтелектуального кругозору, а й удосконаленням, духовним
зростанням особистості дитини.
Саме такий погляд на етику є провідним у 5-му класі, є тією позицією,
яку мають посідати вчителі. Етика у 5-му класі не є спеціальним філософським
курсом. Це уроки виховання, ознайомлення та практичного застосування норм
моралі й етикету в повсякденному житті, їх завданням насамперед є розвиток
умінь, навичок, моделей поведінки, усвідомлення підлітками цінностей і
принципів, на яких базується мораль суспільств і відносин між людьми шляхом
систематичного навчання із застосуванням інтерактивних методик.
Отже, навчання етики відповідно до чинної програми дасть можливість:
• поглиблювати знання учнів про людину та моральні взаємини в
суспільстві, основні моральні норми і цінності українського суспільства та
людства, правила етикету, правила культури поведінки;
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• удосконалювати вміння керуватися в поведінці моральними
нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й
чуйність до інших, толерантність і милосердя, відрізняти моральність і
аморальність, дотримуватися етикетних норм у повсякденному житті,
контролювати, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими,
здійснювати вибір у складних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на моральні
цінності;
• формувати позитивне ставлення й мотивацію до застосування
моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності українського суспільства
та людства в цілому;
• збагачувати досвід моральних взаємин з однолітками, батьками,
учителями, знайомими й незнайомими людьми;
• стимулювати пізнавальний інтерес учнів до єдиного знання, до
основ моральної культури.
Враховуючи зазначене вище, нагадаємо, що новий курс ставить
завданням не стільки розширити обізнаність учнів з морально-етичних
категорій, скільки сформувати у них моральні якості та відповідні моделі
мислення, переконання і поведінки. На відміну від інших навчальних курсів
основної школи, він передбачає формування вмінь поводитись, проявлятись,
реалізуватись у життєвих ситуаціях, спілкуватися з іншими, отримувати досвід
поведінки, взаємодії, взаємовідносин з іншими. Сформувати чи розвинути такі
вміння можна відповідно до психологічних уявлень про розвиток особистості у
процесі відповідної діяльності учнів. Досягнення навчально-виховних цілей
курсу можливе тільки за умов активного залучення учня до процесу навчання,
його "занурення" у відповідні навчальні ситуації на уроці й поза ним.
Кожний урок повинен передбачити різні види пізнавальної, розумової та
навчальної активності учнів. Програма курсу не містить великого обсягу
матеріалу, залишаючи час для використання різноманітних методів. Це
передбачено і пропонованим Підручником. Насамперед застосовуються активні
методи, коли учні є "суб'єктами" навчання, виконують творчі завдання, беруть
участь у діалозі з учителем. Такі методи пов'язані з виконанням творчих
завдань (часто вдома), запитаннями учня до вчителя і вчителя до учня, що
розвивають творче мислення. Як різновид активної моделі навчання мають
обов'язково застосовуватися інтерактивні технології навчання, суть яких
полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто
навчається. Вважаємо, що саме вони значною мірою можуть забезпечити
навчальні потреби п'ятикласників і допомогти вчителю у розв'язанні завдань
курсу.
Курс "Етика" має стати отриманим у процесі інтерактивного навчання
системним досвідом, з якого в учнів формуються нові знання, навички і
ставлення, необхідні для ефективного реагування на життєві питання і ситуації
в умовах складного суспільства, яке зазнає постійних змін. Він може бути
тільки поєднанням змісту і відповідної методики: учні отримують інформацію
про моральні категорії, правила, етикетні норми шляхом участі в навчанні за
допомогою інтерактивних навчальних технологій, котрі сприяють реалізації
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кооперативного (колективно-розподіленого) навчання, розвитку найкращих
людських якостей, творчості й мислення, позитивної взаємодії між дітьми і
дорослими.
Особливістю змісту курсу є його інтегрований характер, оскільки він
містить, крім суто етичних, елементи знань з історії релігійних вчень і духовнокультурного життя українського суспільства, української та зарубіжної
літератури, мови, естетики, психології, соціології й суспільствознавства. Він
побудований з урахуванням можливості встановлення широких міжпредметних
зв'язків, зокрема з такими шкільними предметами:
• українська (російська) мова — на уроках передбачена словникова
робота з термінами, прислів'ями, метафорами, порівняннями тощо;
• історія — в змісті курсу учні зустрінуться з відомими їм з вітчизняної
історії деякими історичними постатями, категоріями історичного часу і
простору;
• література — передбачено знайомство зі значною кількістю художніх
творів морально-етичного характеру, опрацювання їх змісту і образівперсонажів.
Особливістю змісту курсу є значна кількість матеріалу, пов'язаного з
народним фольклором, традиціями, звичаями, релігійними цінностями
українського народу, оскільки навчити дітей бути моральними можна, тільки
постійно звертаючись до скарбниці народного досвіду і найкращих прикладів,
якими багата народна педагогіка і вітчизняна історія.
На відміну від інших навчальних курсів, етика передбачає створення на
уроці умов не лише для засвоєння знань або формування навчальних умінь і
навичок, а й розвитку позитивного ставлення до моральної поведінки, а також
практичного апробування ефективних моделей, досвіду такої поведінки.
Зрозуміло, що такі знання не можна виконати, обмежуючись тільки
навчальними годинами уроку. Тому вчителю необхідно організовувати
навчальний процес у тісній взаємодії з батьками, залучаючи їх через домашні
завдання до обговорення з дітьми морально-етичних питань курсу, прикладів зі
свого життя і поведінки, аналізу поведінки дітей тощо, а також
використовувати можливості позакласної роботи.
Викладання курсу повинно ґрунтуватися на новій педагогічній етиці,
визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага, творче
співробітництво вчителя і учнів, учнів між собою. Ця етика передбачає не
рольове, а особистісне спілкування (підтримка, співпереживання, утвердження
людської гідності, довіра), зумовлює використання особистісного діалогу як
домінуючої форми навчального спілкування, спонукає до обміну думками,
враженнями, моделювання життєвих ситуацій, включає спеціально
структуровані ситуації вибору, авансування успіху, самоаналізу, самооцінки,
самопізнання. Принципово важливою є орієнтація на розвиток творчості,
творчої активності, творчого мислення, здібності до адекватної діяльності в
нових умовах.
1.4. Які особливості підручника з етики
Ефективно організувати викладання курсу та досягти його цілей і
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завдань допоможе підручник "Етика", автори якого – О.Данилевська,
О.Пометун.
Звернемо увагу вчителів на те, що підручник, як і курс у цілому, є
інноваційним за способом подання матеріалу і методикою роботи з ним. Він
містить принципово нові елементи методичного апарату: завдання для
організації інтерактивного навчання учнів у поєднанні з традиційними для
методики навчання учнів 5-го класу складовими.
Матеріал підручника розподілено на чотири теми відповідно до
програми. Кожна тема складається з параграфів (уроків), параграфи - з пунктів.
З метою активізувати пізнавальний інтерес учнів усі назви параграфів і пунктів
сформульовано у вигляді запитань, що відображають основну ідею, думку
тексту. Усі параграфи підручника мають єдину структуру, що складається з
таких частин:
– малюнок, що починає параграф і відіграє основну проблему
(питання), якій присвячено урок. На всіх малюнках діючими особами є
п'ятикласники Оленка і Богдан, які обговорюють або переживають певні події
свого життя;
– діалог між героями, який відображає зміст малюнка, і завдання до
малюнка та діалогу, що рекомендується учням виконати, працюючи в парах;
– смислові частини параграфа — пункти (їх, як правило, три-чотири).
Вони мають назви у вигляді питань до змісту пункту;
– кожна така частина (пункт параграфа) містить: короткий авторський
текст, де тлумачаться основні поняття, словничок із двох-трьох основних
термінів, суть яких учні мають зрозуміти для подальшого застосування,
завдання для усвідомлення смислу авторського тексту, фрагмент художнього
твору, пов'язаний з темою уроку, завдання на опрацювання цього фрагмента;
– наприкінці параграфа подано завдання і запитання, за якими вчитель і
самі учні можуть перевірити, чи досягли вони очікуваних від уроку результатів.
Ці запитання і завдання розраховані в основному на проблемно-пошуковий
рівень пізнавальної діяльності учнів;
– кожен параграф завершується кількома варіантами домашнього
завдання, переважно творчого характеру, але різного рівня складності, з яких
учитель (учні за бажанням) можуть обирати свій; наприкінці кожної теми
вміщено матеріали для уроків;
– узагальнення і тематичного оцінювання. Звернемо увагу вчителів
також на те, що наприкінці підручника вміщено додаткові завдання, які можуть
бути виконані на уроках резерву або під час літніх канікул.
Основним способом опрацювання авторського тексту є коментоване
читання його учнями вголос по черзі. Після кожного фрагмента тексту у
підручнику містяться завдання, які виконуються в парі або малій групі (під
рубрикою “Поміркуйте”) або питання (під рубрикою "Подумайте"). Такі самі
завдання супроводжують фрагменти художніх творів морально-етичного
змісту, які обов'язково є в кожному параграфі. Наприкінці кожного параграфа
подано основні інформаційні питання (під рубрикою "Перевірте себе"), які
використовуються у підсумковій частині уроку для підбиття підсумків і
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перевірки досягнення результатів.
Домашні завдання до параграфа різноманітні і переважно творчі.
Учитель може за бажанням пропонувати їх учням на вибір чи обирати тільки
одне для всіх.
Якщо учні не мають розвинених навичок мислення, читання чи
опрацювання текстів, спілкування тощо, вчитель може обирати із
запропонованих завдань певну кількість, яка, з одного боку, забезпечить
досягнення очікуваних результатів уроку, а з іншого — буде посильною і
доступною для учнів. Але необхідно пам'ятати, що мету курсу не можна
зводити тільки до набуття учнями знань про мораль, головне — це опанування
вміннями та формування моделей моральної ввічливої поведінки, розвиток
ціннісної сфери підлітків.
Згідно з сучасними вимогами до підручника додатковими
компонентами його тексту є: вступ, у якому вміщено перелік піктограм, що є
орієнтирами для роботи з параграфами, та інструкції для учнів із застосуванням
чотирьох основних інтерактивних технологій, які використовуються в цьому
курсі: уявний мікрофон (незакінчене речення), робота в парах, робота в малих
групах, обговорення питання в класі; словник термінів, що засвоюються на
уроках. Такі компоненти введено для полегшення учням і вчителям роботи з
текстом.
Підручник повністю відповідає державній програмі за кількістю годин,
відведених на вивчення цього предмета навчальним планом.
1.5. Якими є структура і методика інтерактивного уроку
Методика, що пропонується згаданим вище підручником, найкраще
спрацює, якщо вчитель застосовуватиме так званий інтерактивний урок,
структура якого є типовою і передбачає такі елементи.
1. Вступна частина, яка складається з:
а) мотивації навчальної діяльності учнів (не більше 5% часу на уроці);
б) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних
результатів (не більше 5% часу).
2. Основна частина, яка поєднує:
а) надання необхідної інформації (10-15% часу);
б) інтерактивні вправи (45-60% часу на уроці).
3. Підсумкова частина, що передбачає підбиття підсумків навчальної
діяльності, оцінювання результатів уроку (до 20% часу).
Розглянемо кожен із цих елементів ґрунтовніше, аналізуючи дидактичні
складові його відтворення в межах уроку.
Мета етапу мотивації навчальної діяльності учнів — сфокусувати увагу
учнів на проблемі й викликати інтерес до теми, що обговорюється. Мотивація є
своєрідною психологічною паузою, яка дає можливість учням насамперед
усвідомити, що вони вивчатимуть інший (після попереднього уроку) предмет,
що перед ними інший учитель і зовсім інші завдання. Крім того, кожна тема, що
засвоюється учнями, відповідно до фундаментальних положень теорії
психолого-філософського пізнання, може реально вважатися засвоєною, якщо
вона стала основою для розвитку в особистості суб'єкта пізнання власних
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новоутворень: у його свідомості, емоційно-ціннісній сфері тощо. Отже, суб'єкт
навчання повинен налаштовуватися на ефективний процес пізнання, мати в
ньому особистісну, власну зацікавленість; усвідомлювати, що і навіщо він зараз
робитиме. Без виникнення цих внутрішніх підвалин — мотивів учіння і
мотивації навчальної діяльності — не може бути ефективного пізнання.
З метою мотивації можуть використовуватися прийоми, що створюють
проблемні ситуації, викликають у підлітків здивування, подив, інтерес до
змісту знань і процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ і
подій. Це може бути і розгляд вступного малюнка у підручнику, і бесіда за ним,
і читання діалогу у ролях, що супроводжує малюнок, і виконання
запропонованого до кожного уроку завдання, обговорення змісту малюнка за
допомогою інтерактивної технології "Робота в парах" або "Мікрофон".
Отже, кожен урок необхідно починати з мотивації навчальної
діяльності. Тому параграфи містять малюнки і тексти до них; вони є різновидом
випереджаючого пізнавального завдання. Наприклад, перший параграф
починається малюнком, на якому зображені Олеся і Богданко в гурті інших
дітей. Він супроводжується текстом:
"Наші герої давно знайомі одне з одним, адже провчилися разом цілих
чотири роки. Проте в їхньому класі кілька новачків, тож Олеся виявила
ініціативу познайомитися.
Привіт! Мене звати Олеся, — відрекомендувалася дівчина. — Я
навчаюсь у цій школі з першого класу. Про мою вдачу найкраще промовляє моє
ім'я. Адже Олеся — похідне від Олександра. Давні греки так називали мужніх
оборонців, захисників слабших. Як і належить захисникам, я справедлива,
добра, товариська".
Після прочитання тексту учням пропонується виконати в парах
протягом 2-3 хвилин завдання.
Обговоріть з сусідом або сусідкою по парті відповіді на запитання:
 Навіщо люди знайомляться?
 Що означає "познайомитися"?
 Що зазвичай ви розповідаєте про себе під час знайомства?
Які ситуації, на вашу думку, вимагають обов'язкового знайомства, а
коли можна поспілкуватися, залишаючись незнайомцями?
Для того щоб поступово п'ятикласників навчити працювати в
інтерактивному режимі, тобто співпрацювати, у тексті підручника є пам'ятки,
які можна використовувати для формування в учнів відповідних умінь і
навичок. Після представлення класу результатів роботи в парі (як правильно,
вислуховуються 2-3 відповіді, які інші пари доповнюють або корегують)
учитель оголошує тему і представляє очікувані результати уроку.
Мотивація навчальної діяльності чітко пов'язана з темою уроку, вона
психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання певних
проблем. Як правило, матеріал вербалізований (словесно оформлений) учнями
під час мотивації, наприкінці уроку підсумовується учителем і стає "місточком"
для теми.
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Мета наступного етапу уроку — оголошення, представлення теми та
очікуваних навчальних результатів — забезпечити розуміння учнями змісту
їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і
чого від них чекає вчитель. Доцільно долучити до визначення очікуваних
результатів усіх учнів.
Без чіткого і конкретного визначення й усвідомлення учнями
навчальних результатів їхньої пізнавальної діяльності, особливо на уроках з
використанням інтерактивних технологій, учні можуть сприйняти навчальний
процес як ігрову форму діяльності, не пов'язану з навчальним предметом.
Формулювання очікуваних результатів уроку (які, по суті, є тим, що традиційно
називаємо дидактичною метою уроку) є іншим, аніж можемо побачити це у
значній кількості існуючих методичних або дидактичних посібників. Оскільки
це є принциповим моментом інтерактивного навчання, розглянемо його
ґрунтовніше.
Для
успішного
навчання
учнів
формулювання
результатів
інтерактивного уроку повинно відповідати таким вимогам:
 висвітлювати результати діяльності на уроці учнів, а не вчителя, і
формулюватися таким чином: "Після цього уроку учні зможуть.... Звертаючись
до учнів, учитель говорить: "Після цього уроку ви зможете...;
 чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікується в
результаті уроку: засвоєння учнями знань; обсяг і рівень розвитку навичок і
умінь; розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів (формування переконань,
характеру, вплив на поведінку тощо); визначення, формування емоційнонаповненого ставлення учнів до тих явищ, подій, процесів, що є предметом
вивчення на уроці. Отже,
 результати повинні бути сформульовані за допомогою відповідних
дієслів. Наприклад, формування знань, предметних та інших умінь і навичок
учнів передбачають, що вони зможуть: пояснювати, визначати,
характеризувати, порівнювати, відрізняти тощо; розвиток емоційно-ціннісної
сфери передбачає, що після уроку учні зможуть: сформувати та висловити
власне ставлення до ..., пояснювати своє ставлення до ... ;
 результати повинні формулюватись так, щоб було зрозуміло, як їх
можна виміряти, коли вони будуть досягнуті. Наприклад, якщо після
проведеного уроку учні зможуть пояснювати суть явища та наводити приклади
подібних явищ — це легко перевірити і виміряти в оціночних балах,
врахувавши, наприклад, точність і повноту пояснення, кількість наведених
прикладів;
 результати повинні бути короткими, чіткими і зрозумілими і для
учнів, і для самого вчителя, і для батьків, і для інших вчителів, і для директора
школи або його заступника, який перевірятиме, чи досягнено на уроці
очікуваних результатів.
Таким чином, формулювання результатів учителем під час
проектування інтерактивного уроку є обов'язковим і важливим. Правильно
сформульовані, а потім досягнені результати — 90% успіху вчителя. Для того
щоб досягти бажаних результатів, потрібно залучити всіх учнів класу до
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діяльності. П'ятикласники повинні усвідомлювати, чого вони прагнуть і як
будуть перевіряти їх досягнення. Еталонною є ситуація, коли після уроку учень
не лише знає, розуміє, чого він досягнув, а й чого він хотів би досягти на
наступних уроках, що він взагалі хоче взяти з курсу для свого життя.
Для того щоб почати з учнями спільний процес руху до результатів
навчання, на цьому етапі інтерактивного уроку потрібно:
 назвати тему уроку або хтось з учнів прочитає її;
 якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути
на це увагу учнів;
 попросити когось з учнів оголосити очікувані результати за текстом
посібника або за заздалегідь зробленим записом на дошці; пояснити нові
поняття, способи діяльності тощо;
 нагадати учням, що наприкінці уроку ви будете перевіряти досягнені
результати. Якщо це необхідно пояснити учням, як ви будете оцінювати їхні
досягнення в балах.
Наступним етапом уроку є надання необхідної інформації. Його мета —
дати учням достатньо інформації, щоб виконувати практичні завдання шляхом
інтерактивної взаємодії, але за мінімально короткий час. Це може бути коротка
розповідь учителя, читання тексту підручника, перевірка домашнього завдання,
опанування інформацією за допомогою технічних засобів навчання. Основним
способом опанування нової інформації в 5-му класі є читання тексту
підручника учнями вголос. Найефективнішим є читання учнями по черзі (по
кілька абзаців) "ланцюжком" і коментування прочитаного. Для коментування
учням ставлять відтворюючі запитання або запитання, які допомагають
виділити головну думку у прочитаному фрагменті: Про що йшлося у тексті?
Що саме про це говорилось?
Дуже важливим етапом основної частини уроку є виконання
інтерактивних вправ, які вміщені після кожного пункту параграфа. Залежно від
рівня підготовленості класу вчитель може відібрати з наведених авторами
підручника одне-два завдання, які найкращим чином дають можливість учням
досягти очікуваних результатів уроку.
Загалом інтерактивна частина уроку повинна займати приблизно 5060% часу на уроці. Завдання підручника передбачають інтерактивні вправи, що
потребують чітко регламентованої структури. Структура інтерактивної вправи
така:
1) інструктування — вчитель розповідає учням про мету вправи,
правила, послідовність дій і кількість часу на її виконання; запитує, чи все
зрозуміло (2-3 хв);
2) об'єднання учнів у групи, розподіл ролей (1-2 хв), інші технічні дії
(розташування меблів, підготовка обладнання тощо);
3) виконання завдання. На цьому етапі вчитель виконує роль
організатора, помічника, ведучого дискусії, намагаючись створити якнайкращі
умови для самостійної роботи учнів, навчання у співпраці один з одним (5-15
хв);
4) презентація результатів виконання вправи (3-15 хв);
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5) рефлексія результатів учнями — усвідомлення отриманих
результатів, що досягається шляхом їх колективного обговорення або за
допомогою інших прийомів (5-15 хв).
Технологізація навчання передбачає обов'язкову рефлексію, під якою в
педагогіці розуміють здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати
свої дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх з суспільно значущими цінностями, а
також діями та вчинками інших людей. Мета рефлексії така: згадати, виявити й
усвідомити основні компоненти діяльності — її зміст, тип, способи, проблеми,
шляхи їх вирішення, отримані результати тощо. Учителю треба обов'язково
враховувати, що рефлексія є природним невід'ємним і найважливішим
компонентом інтерактивного навчання на уроці. Вона дає можливість учням і
вчителю усвідомити, чого вони навчились, пригадати деталі свого досвіду й
отримати реальні життєві уявлення про те, що вони думали і що відчували,
коли вперше зіткнулись з тією чи іншою навчальною технологією. Це
допомагає їм:
– чітко планувати свою подальшу діяльність вже на рівні застосування
технологій у своїй подальшій пізнавальній діяльності та житті;
– оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального
матеріалу;
– спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання;
– порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших,
скорегувати певні позиції; як постійний елемент навчання, привчати людину
рефлексувати в реальному житті, усвідомлюючи свої дії та прогнозуючи
подальші кроки. Ця складова інтерактивного навчання дає змогу вчителеві
побачити реакцію учнів на навчання та внести необхідні корективи. Рефлексія
має кілька елементів: фіксація того, що відбулось, визначення міркувань і
почуттів щодо отриманого досвіду, плани на майбутній розвиток. Вона
застосовується після виконання найважливіших інтерактивних вправ, після
уроку, а також після закінчення певного етапу навчання. Кожна інтерактивна
вправа обов'язково завершується рефлексією. Якщо ця складова не виконана,
говорити про інтерактивне навчання взагалі не можна!
Функції завершального етапу уроку такі:
– пояснити зміст опрацьованого; співвіднести реальні результати з
очікуваними;
– проаналізувати, чому відбулося так чи інакше;
– зробити висновки;
– закріпити або відкоригувати засвоєння;
– намітити нові теми для обміркування;
– установити зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно
засвоїти, навчитись у майбутньому;
– скласти план подальших дій.
Це повторення знань і рефлексія діяльності. Навчання в рамках
традиційного уроку не потребує переосмислення ні від учителя, ні від учнів, у
ньому немає рефлексійних видів діяльності. Замість цього застосовується так
зване закріплення й узагальнення отриманих знань, яке майже не передбачає
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подальшого коригування вчителем мети та змісту навчання.
Рефлексія проводиться на уроці за такими етапами:
 зупинка дорефлексійної діяльності. Будь-яка попередня діяльність
повинна бути завершена чи призупинена. Якщо виникли труднощі у розв'язанні
проблеми, то після рефлексії її розв'язання може бути продовжене;
 відновлення послідовності виконання дій. Усно чи письмово
відтворюється все, що зроблено, в тому числі й те, що на перший погляд
здається дріб'язковим;
 вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору її ефективності,
продуктивності, відповідності поставленим завданням. Параметри для аналізу
рефлексійного матеріалу вибираються із запропонованих вчителем;
 виявлення і формулювання результатів рефлексії. Таких результатів
може бути виявлено кілька видів: предметна продукція діяльності — ідеї,
пропозиції, закономірності, відповіді на запитання; способи, які
використовувались або створювались під час діяльності; гіпотези щодо
майбутньої діяльності.
Важливим фактором, що впливає на ефективність рефлексії у навчанні,
є різноманітність її форм і прийомів, їх відповідність віковим та іншим
особливостям підлітків. Рефлексія не повинна бути лише вербальною, можуть
використовуватися малюнки, схеми, графіки тощо.
Рефлексія тісно пов'язана з іншою важливою для технологічного уроку
дією — постановкою мети. Формулювання учнем мети навчання передбачає
досягнення її і подальшу рефлексію — усвідомлення способів досягнення
поставленої мети. Рефлексія є не лише підсумком, а й стартом для нової
освітньої діяльності та нової мети.
Після окремих вправ, фрагментів уроку може проводитись:
1) усне обговорення за запитаннями: 3 якою метою ви виконували цю
вправу? Які думки, почуття вона у вас викликала? Чого ви особисто навчились?
Чого б хотіли навчитись у подальшому?
2) листок з самооцінювання.
Наприклад, лист самооцінювання вміння висловлюватись може бути
таким.
Зразок: Лист самооцінювання
Критерії
Бали
Я вмію чітко сформулювати свою думку.
Я вмію підбирати приклади і чітко їх висловлювати.
Я вмію ставити запитання.
Я вмію робити логічні висновки.
Я вмію оцінювати думку інших учнів.
3) вправа "Незакінчене речення" (може бути усною, письмовою).
Наприклад, пропонуються підсумкові формули: для мене сьогодні важливим
було ... , сьогодні я навчився, мені хотілося б у майбутньому навчитись ... ;
4) коротке есе (твір-роздум) з чітким викладенням власної позиції;
5) коротке обговорення, що відображає тему уроку.
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Ключовою функцією підсумків уроку є повернення до результатів
навчання і можливість переконатися, що учні їх досягли.
Стадіями підсумкового етапу уроку є:
1) встановлення фактів (Що відбулося?);
2) аналіз причин (Чому це відбулося?);
3) планування дій (Що нам робити далі?).
Саме з урахуванням такої структури уроку побудовано плани уроків,
подані в посібнику.
1.6. Як оцінювати навчальні досягнення учнів
Основою для оцінювання навчальних досягнень учнів слугує перелік
вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, викладений у програмі до
кожної теми. Оскільки учні 5-го класу потребують постійного стимулювання
своїх пізнавальних зусиль, бажано ширше застосовувати на уроках
заохочувальні поурочні бали та поточне оцінювання. Треба також пам'ятати, що
сучасні підходи до оцінювання, пов'язані з потребами особистісно
орієнтованого характеру навчання та реального розвитку учня, потребують від
учителя насамперед чіткого формулювання завдань оцінювання:
– показати учням, як вони досягли результатів уроку;
– визначити найкращих учнів за результатами навчання;
– стимулювати мотивацію учнів до навчання й отримання знань;
– визначити рівень здібностей учнів;
– визначити, чи є необхідність у додатковому навчанні або перенавчанні;
– поставити оцінки (в балах).
Методика перевірки знань і навичок учнів має відповідати меті та
методиці викладання курсу. Якщо для перевірки знань існують традиційні
способи оцінювання, то перевірка умінь і навичок вимагає набагато більше
часу, а оцінити виховний ефект програми безпосередньо на уроці взагалі навряд
чи можливо. Цінності, особисте ставлення проявлятимуться в реальному житті;
завдання ж учителя — надати учням можливість проявляти і захищати власну
думку в будь-яких "навчальних ситуаціях" у класі та поза школою.
Оцінювання результатів навчання учнів етики за чинною програмою
курсу передбачає тематичне оцінювання засвоєних ними знань і сформованих
умінь та навичок. Таке оцінювання можна провести, пропонуючи учням на
уроках усні запитання, нескладні письмові завдання, насамперед тестові. Однак
такі прийоми є лише частиною прийомів контролю. Потрібно використовувати
також такі форми контролю, як розгорнуті усні та письмові відповіді, невеликі
твори, пізнавальні завдання тощо. У підручнику уроки тематичного оцінювання
пропонується проводити в ігровій нетрадиційні формі, щоб підтримати інтерес
учнів до предмета та продовжувати формувати їх уміння й навички. У
навчальній програмі представлено окремі критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів з етики.
Передбачається, що оцінювання при викладанні курсу проводитиметься
у формі схвалення будь-яких, навіть найменших успіхів і зусиль учнів.
Коментарі щодо учнівських дій, навіть такі, що містять критику, повинні
починатися з позитивних зауважень. Неточні, неправильні відповіді та дії
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можна коригувати у формі пропозицій: "Можлива інша відповідь ...", "Існує
інша точка зору ...", "Можна сказати (написати, зробити) інакше ...".
Насамперед необхідно надати можливість самому учневі переглянути свій
початковий варіант дій.
Викладаючи курс, доцільно обмежитись підсумковим оцінюванням за
принципом: зараховано / не зараховано. Проте на практиці вчитель оцінює
результати навчання за дванадцятибальною системою.
Під час оцінювання бажано враховувати:
5 баланс між перевіркою знань, умінь і навичок, виявленням ставлення
учнів до тих або інших проблем;
5 баланс традиційних та інтерактивних методів оцінювання;
5 баланс групового, змагального та індивідуального оцінювання;
5 узгодження форм перевірки зі змістом уроків;
5 необхідність обговорення критеріїв оцінювання з учнями;
5 баланс оцінки абсолютних досягнень та індивідуального прогресу.
Під час оцінювання, особливо застосовуючи інтерактивні методи,
необхідно використовувати самооцінювання учнів і взаємооцінювання учнями
один одного.
Бажано застосовувати подвійні форми оцінювання — оцінювання за
шкалою оцінок-балів і описове оцінювання навчальних досягнень окремих
учнів на кожному уроці, яке дає можливість у кращий спосіб повідомити учням
та їхнім батькам про способи і результати їхньої роботи, досягнення і труднощі
в навчальній діяльності. Беручи до уваги роботу Міністерства освіти і науки
України над реформуванням оцінювання, передчасно пропонувати незмінну
шкалу оцінювання. Однак у чинній програмі подані загальні пропозиції щодо
критеріїв і способів оцінювання учнів.
Завдання вчителя — створити умови, за яких позиції зацікавленості,
відкритості, відповідальності учнів у навчанні та їхні особистісні риси можуть
розвиватися і усвідомлюватися. Цьому сприятимуть:
5 включення до пріоритетів оцінювання самого процесу навчання на
відміну від оцінювання лише результатів роботи;
5 оцінювання учнів повинно спиратися на чіткі критерії, що дає
можливість учневі бути відповідальним за роботу та її результати, а також
уможливлює самооцінювання роботи та її результатів. Учні повинні мати
можливість ознайомитися з критеріями оцінювання перед початком роботи, а
не після її виконання;
5 оцінювання досягнень учнів незалежно від того, чи вони значні, чи
скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль учня;
5 оцінювання зусиль, які учні вкладають у співпрацю, і заохочення
допомагати одне одному в роботі;
5 обговорення вправ і завдань, під час виконання яких учні мають
можливість задуматись над власним способом вчитися. Необхідно звертати
увагу на емоції учнів, які виникають під час роботи і взаємовідносин з іншими
учнями;
5 індивідуальні та групові завдання, які учні виконують самостійно,
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проходячи етапи пошуку, відбору і критичного аналізу, узагальнення і
записування результатів своїх досліджень;
5 заохочення учнів до самооцінювання, в результаті якого вони краще
пізнають себе, свої можливості і сфери, які потрібно розвивати;
5 ініціювання обговорень, які дають змогу учням формулювати власні
погляди і модифікувати їх.
Бажано оцінювати також те, як учень бере участь у навчальній
діяльності – його активність на уроці, спосіб спілкування з однокласниками,
готовність до співпраці, відповідальність, дотримання правил обміну думками
та інших норм поведінки на уроці. Цей аспект оцінювання не може замінити,
інші, суттєвіші критерії, але його не можна — особливо на уроках
громадянської освіти — недооцінювати або зовсім не враховувати. Учні вже на
перших заняттях повинні ознайомитися з правилами поведінки на уроках. Для
цього на одному з перших уроків опрацьовується "міні-статут". Спільне
створення переліку правил учнями і вчителем значно підвищує ймовірність
того, що учні будуть їх дотримуватися.
Як правило, вчитель відводить окремий час на уроці (або цілий урок)
для оцінювання учнів (опитування, контрольні роботи, проведення
контрольних вправ) або пропонує домашнє завдання, яке оцінюється
(написання тексту, твору). Інколи, наприклад, для оцінювання навичок, які
давно практикуються (робота в малих групах, стислий виступ), учитель може
об'єднати оцінювання з виконанням тренувальної вправи на іншу тему або з
відпрацюванням інших навичок.
Прийоми оцінювання можуть бути такі:
– Тест. Учні повинні вибрати правильну відповідь із декількох
запропонованих варіантів або знайти "пару" тощо.
– Експрес-опитування ("летючка"). Це можуть бути стислі усні або
письмові відповіді (наприклад, за картками на знання основних понять),
завдання на зразок "продовжте речення", "заповніть таблицю", "намалюйте",
"складіть схему" тощо.
• Розширене опитування. Учитель пропонує учневі усно або письмово
обґрунтовано відповісти на запитання, з поясненнями окремих положень,
наведення аргументів, прикладів. Під час усної відповіді вчитель (інші учні)
може ставити додаткові запитання. Варіантами цього методу є усний екзамен з
білетами, письмова контрольна робота, домашнє есе.
• Контрольна вправа або творче завдання. Контрольною може бути
будь-яка (в тому числі й інтерактивна) вправа. Наприклад, виступ у суді,
підготовка аргументів, виконання завдання в групі, упорядкування документів,
портфоліо, написання доповіді, есе-твору, реферату.
•
Спостереження. Спостереження є одним із основних методів
оцінювання при інтерактивних методах викладання. Учитель вибирає
показники, які він буде відслідковувати протягом заняття, а також учнів, знання
яких треба оцінити. Особливу роль при використанні цього методу відіграють
форми для спостереження й оцінювання. Часто, щоб оцінити роботи учнів,
учитель використовує контрольні вправи і спостереження.
32

• Самооцінювання. Це оцінювання учнями своєї роботи або своїх
однокласників. Застосувавши цей метод, учитель може багато чого дізнатися
про себе й учнів, а також про якість навчального процесу.

ПРО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЕТИКА» ТА КУРСІВ ДУХОВНОМОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
У 2007-2008 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2007-2008 навчальному році триває вивчення нового навчального
курсу «Етика» у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Мета і
завдання курсу викладені у програмі. Проте важливо пам'ятати, що навчання
етики сприяє усвідомленню учнем важливих аспектів людських взаємовідносин
у родині, найближчому оточенні, колективі, у різних ситуаціях реального
життя, дає можливість зрозуміти суть і природу духовних цінностей, їх роль у
здійсненні кожною людиною морального вибору, розв'язанні життєвих
проблем. Як людина і громадянин, учень постійно стикається зі складними
етичними питаннями, на які немає простих відповідей. Допитливі, творчі учні
вже в молодшому підлітковому віці починають розуміти недосконалість світу й
самих себе, вчаться оцінювати себе й інших з позицій моралі, їхнє знайомство в
курсі етики з різними поглядами на життя і різними життєвими позиціями
створює для них можливості формування власної філософії життя, життєвої
позиції, для планування сьогоднішнього й майбутнього.
Зміст предмета побудовано таким чином, щоб сприяти не лише
засвоєнню інформації про етику як науку та її основні категорії, а насамперед
формуванню в учнів емоційно-ціннісних орієнтацій відповідно до етичних
цінностей людства і українського народу. Завданнями курсу зокрема є: навчити
дітей виражати свої думки й почуття в усній і письмовій формі, міркувати й
висловлюватися про мораль і гуманізм, про зміст і значення золотого правила,
розвинути вміння знайти способи одержання інформації на етичні теми й дати
їй оцінку. Надзвичайно важливим є й формування в учнів таких якостей
особистості, як почуття власної гідності, порядності, певного кодексу честі
людини. Отже, особливістю цього курсу, є те, що на уроках етики учні мають
не тільки розширити свою обізнаність з морально-етичних категорій, а й
сформувати в себе моральні якості, переконання та відповідні моделі мислення
і поведінки.
Навчальний курс розрахований на два роки, кожен з яких має свої
особливості. Завданням учителя є забезпечити наступність у засвоєнні учнями
навчального змісту. У п'ятому класі тільки започатковується розгляд на уроках
фундаментальних етичних категорій: мораль, добро, зло, совість, гідність,
честь, щастя, дружба тощо. Основну увагу зосереджено на зовнішніх проявах
людської культури, таких як вихованість, дотримання етикетних норм, правил
спілкування, звичаїв, традицій тощо.
У шостому класі продовжується і поглиблюється опрацювання етичних
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категорій в їх філософському сенсі, створюючи цілісну картину людського
буття в його моральному вимірі. Вчитель і учні оперують такими поняттями, як
моральні цінності людини і суспільства, цінність людського життя, духовність,
духовна краса, ідеал, почуття, справедливість, правда, щирість, милосердя
тощо. Ця частина курсу спрямована більшою мірою на формування
внутрішнього світу учнів, глибинної духовної культури.
У курсі шостого класу найважливішим і досить складним для учнів
розділом є громадянська етика, де розглядаються шляхи підтримки
справедливості й прав людини, засвоюються поняття свободи волі й вибору,
самореалізації тощо. Отже, варто пам'ятати, що цілі навчання етики полягають
зокрема й у тім, щоб учень зрозумів різні погляди й міг оцінювати рішення
щодо етичних питань з погляду прав людини, вивчав і поважав культурні
традиції свого й інших народів, проявляв толерантність і милосердя.
Наступність у навчанні етики зберігається і у вимогах навчальної
програми до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. У п'ятому класі
передбачено оволодіння учнями такими навчально-інтелектуальними уміннями,
як «називати поняття і терміни, формулювати певні моральні правила чи
правила поведінки, етикетні норми, власні прості визначення понять,
пояснювати сутність чи зміст понять, розповідати про важливі етичні
феномени, які існують у суспільстві, наводити приклади явищ, що вивчаються».
У шостому класі до цього переліку додаються уміння «розтлумачувати поняття,
аналізувати, розкривати, визначати внутрішні складові (прояви) того чи іншого
явища та зв'язки між ними, характеризувати риси, ознаки явища, процесу,
порівнювати прояви людської поведінки, обґрунтовувати (доводити) певну
думку, положення, підкріплюючи їх декількома (1-3) аргументами чи
прикладами».
Спільними для обох курсів залишається формування в учнів творчих
умінь (розв'язувати ситуативні завдання, оперуючи здобутими знаннями й
уміннями, оцінювати приклади людської та власної поведінки відповідно до
моральних чи етикетних вимог і правил, висловлювати власні судження щодо
тих чи інших вчинків і поведінки, моделювати ситуації морально-етичного
змісту та визначати шляхи їх розв'язання) і поведінкових умінь та навичок
(демонструвати дотримання етичних норм взаємної поваги, допомоги, довіри,
чуйності, застосовувати на практиці (на уроці, поза уроком) найважливіші
етикетні правила і норми). Але в шостому класі вони відпрацьовуються та
застосовуються на дещо складнішому матеріалі.
Уявлення про цінності, що засвоюють учні, не ґрунтується лише на
авторитеті вчителя чи автора підручника. Учитель не повинен учити учнів
приймати на віру певний погляд на життя, а має допомогти їм самим віднайти
основи для розбудови щасливого і повноцінного життя. Етичні категорії і
поняття мають обговорюватись на найбільш зрозумілих і близьких учням
етичних прикладах і ситуаціях життя, найближчого оточення, зокрема
пропонованих у підручнику. Під час навчання особливе значення надається
розвиткові вмінь учня робити моральний вибір, формулювати, пояснювати і
обґрунтовувати власну позицію і поведінку та позицію інших людей. Тому всі
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важливі питання й поняття курсу обов'язково обговорюватимуться учнями у
вільній і відкритій інтерактивній комунікації, в якій беруть участь всі учні
класу, які мають можливість порівнювати свою точку зору не тільки з точкою
зору учителя, а й інших дітей. Змістове наповнення уроків етики, цілі і завдання
курсу в 5 – 6 класах потребує втілювати активну та інтерактивну моделі
навчання, істотним є також його ігровий потенціал. Тому варто ширше
використовувати відповідні методи та прийоми.
Уроки етики доречно будувати у формі подорожі — Країною Етики або
Містом Ідеальних Взаємин тощо, де, приміром, біля Брами Етикету в крамниці
корисних порад можна придбати етикетні поради на всі випадки життя; на Алеї
Друзів пригадати одвічну мудрість дружніх стосунків; на Площі Традицій
поділитися знаннями про звичаї і традиції українців та інших народів; у
Гостинному провулку пригадати традиції гостинності; на Чепурному узвозі
поспілкуватися з приводу сучасної моди.
Запропоновані в тексті підручника завдання жодним чином не
обмежують творчість учителя, оскільки є лише можливим варіантом,
своєрідним орієнтиром. Водночас ці завдання застерігають від одноманітності
обраних учителем форм роботи на уроці, небажаної монологічності. Уроки
етики можуть нагадувати дискусійний клуб, де кожна дитина повинна мати
змогу висловитися, поміркувати вголос, поділитися враженнями та власним
досвідом. Варто якнайширше залучати життєвий досвід учнів, спонукаючи їх
до активного родинного спілкування. Один-два уроки на рік можна проводити
як родинні свята, де діти не просто демонструють свої досягнення в царині
етики, а спілкуються з батьками власними й своїх однокласників, учителями,
запрошеними гостями. Особливості підготовки такого свята викладені,
наприклад, в уроці 10 (5 клас). «Яке значення має для людини сім'я».
Так само орієнтовним є розподіл навчального матеріалу між уроками.
Вчитель може вносити певні корективи в межах курсу. Наприклад, у 6-му класі
урок «Чому любов визначають як найвище почуття» передбачений у темі 2
«Людина — частина Всесвіту», хоча цілком можливо викласти цей матеріал у
темі 1 «Цінності людини в сучасному світі».
Уроки етики відкривають перспективу спілкування в позашкільний час.
Цьому сприяють такі форми роботи, як листування («Добра пошта» або «Пошта
порад»), створення класної книги афоризмів, літературного альманаху тощо. Ці
форми можуть мати характер і вправ, і колективних проектів, утім не слід
обирати теми, що вимагають великих за обсягом творчих робіт, рефератів тощо.
Вчителям етики й адміністрації шкіл варто звертати увагу на те, що школа як
установа, здійснює процес спрямованої соціалізації учня, також певною мірою
відповідає за моральний і соціальний розвиток учня. Викладання етики буде
набагато успішним, якщо в школі існують і діють норми поведінки і
взаємовідносин, побудовані на етичних навчальних і відповідній громадянській
етиці рівноправних партнерських відносин, взаємоповазі учнів і вчителів.
У п'ятому класі викладання проводиться за двома основними
підручниками: О. Данилевська, О. Пометун «Етика. 5 кл.» та В.І. Фесенко,
О.В.Фесенко, Т.С. Бакіна «Етика. 5 кл». У шостому класі викладання буде
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здійснюватися за підручниками «Етика. 6 кл.» авторів О. Данилевської, О.
Пометун та авторів А. Мовчун, Л. Хоружої.
З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей,
патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть
людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, в багатьох навчальних закладах
вивчаються предмети духовно-морального спрямування (як предмети за
вибором та факультативи). Складовою цих предметів є спеціальний курс
«Основи християнської етики. 5 – 6 класи.» Курс «Основи християнської
етики» є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньовиховного спрямування, який вибудовується як фундамент буттєвих цінностей
сучасної людини. Він не є вченням віри, не включає релігійні обряди, не
ставить за мету залучення до певної конфесії. Викладання предмета передбачає
виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних
переконань учнів; здатності до співжиття в полікультурному і
поліконфесійному українському суспільстві.
У контексті діалогу культур в інформаційному суспільстві одним із
головних завдань сучасної системи освіти є формування толерантності як
основи діалогічної свідомості — відкритості до плюральності культур світу;
здатності до сприйняття представника інокультурної традиції не як «Чужого»
(«ворога»), а як «Іншого» («друга, хоча й
незбагненного, — власне, тому й принадного
для мене, що незбагненного»). Успішне
виконання зазначеного завдання залежить від
рівня
впровадження
в
середню
загальноосвітню
школу
інтегрованих
спеціальних навчальних курсів, які були б
побудовані на світоглядних засадах ідеології
плюральності й філософії діалогу та мали б
на меті прищеплення учневі певних знань та
компетенцій
з
актуальних
проблем
виживання людини в умовах інформаційного
«буму».
Саме тому починаючи з 2007/2008
навчального року Міністерством освіти і
науки України розпочинається апробація
нового курсу за вибором «Розмаїття релігій і
Іоанно-Богословський приділ
культур світу. 1 – 11 класи». Це інтегрований
Свято-Успенського собору
навчальний курс, що знайомить учнів з
(Києво-Печерська Лавра)
духовним простором світової цивілізації у
всій багатоманітності релігійно-культурних традицій. Він має на меті сприяти
виробленню толерантності світогляду і здатності до активної участі в діалозі
культур
в
інформаційному
суспільстві.
Курс
побудований
на
міждисциплінарних засадах релігієзнавства, культурології, етики, естетики
тощо. Вивчення курсу передбачає формування в учнів знань про:
– особливості взаємозв'язку релігії і культури, його причини і наслідки,
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виражені через становлення певних релігійних типів культури;
– наявність загальнолюдських цінностей як координат картини світу,
механізми впливу релігії на формування цінностей і смислів культури,
становлення її картини світу;
– сутність проблеми міжрелігійного діалогу культур у сучасному
світоглядному дискурсі;
– українську культуру як мікромодель діалогу Сходу і Заходу та
поліконфесійний, полікультурний характер сучасної української релігійності.
На підставі цих знань повинні бути сформовані компетенції:
— культурологічного (світоглядного) аналізу релігійних, філософських,
богословських та художніх текстів, соціокультурних явищ і процесів;
— історико-компаративістського (порівняльно-історичного) аналізу
окремих типів культури на основі реконструкції картини світу;
— застосування здобутих знань у майбутній навчальній та професійній
діяльності на засадах світоглядної толерантності та діалогу культур.
У старшій школі знання про взаємозв'язки людей і суспільства, про
моральний зміст культури та релігії, релігійні моральні цінності, історію та
основні засади світових релігій поглиблюються у вивчення профільних
предметів: релігієзнавства, філософії, курсу «Людина і суспільство» тощо.
Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» викладати
предмети морально-етичного спрямування можуть учителі загальноосвітніх
навчальних закладів, які пройшли відповідну курсову підготовку на базі
інститутів післядипломної педагогічної освіти і мають моральний авторитет
серед учнів, їхніх батьків, колег, орієнтуються в змістових особливостях та
методиці викладання предмета, не чинитимуть у будь-якій формі тиску на своїх
вихованців на релігійному ґрунті.
Курси духовно-морального спрямування можуть вивчатися лише за
письмовою заявою батьків школярів.
Р. Євтушенко, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України
О. Пометун, завідувач лабораторією суспільствознавчої освіти
Інституту педагогіки АПН України, професор, доктор педагогічних
наук, м. Київ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
УЧИТЕЛЯМ ЕТИКИ В 2007-2008 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
5 Учителям етики взяти до уваги й керівництва Концептуальні засади
вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовноморального спрямування, згідно з якими курс етики повинен бути українським
за своїм духом та максимально наближений до життя. Керуватися
методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України “Про
вивчення курсу «Етика» та курсів духовно-морального спрямування у
загальноосвітніх навчальних закладах України у 2007-2008 навчальному році”.
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5 Засобами предметів духовно-морального спрямування послідовно
формувати ключові компетентності учнів: пізнавальну, особистісну, соціальну,
компетентне ставлення до свого здоров’я, самоосвітню.
5 Так як курс етики за своїм змістом є частиною Державного освітнього
стандарту «Суспільствознавство» і тісно пов’язаний з предметами цієї галузі,
насамперед з історією, його можна розглядати як пропедевтику засвоєння
учнями змісту таких суспільствознавчих предметів у старшій школі, як
«Основи правознавства», «Основи філософії», «Громадянська освіта», «Людина
і суспільство». Вивчення етичних проблем передбачено також змістом
літературної, мовної освіти та інших предметів в основній і старшій школі. Це є
підґрунтям для поглиблення міжкурсових і міжпредметних зв’язків у
викладанні практично всіх предметів загальноосвітньої школи та проведення
інтегрованих уроків, позаурочних заходів тощо.
5 В основу формування духовних моральних цінностей і орієнтирів
особистості, внутрішньої культури і культури поведінки учня покласти закон
випередження
морально-духовного
розвитку
перед
розвитком
інтелектуальним та закон виразності стимулу (І.Д.Бех).
5 Залучати до співпраці творчих людей, діячів культури та мистецтва,
громадських організацій, Церкви.
5 На районних(міських) методичних об’єднаннях розглянути питання
здійснення міжкурсових та міжпредметних зв’язків у процесі викладання
предметів духовно-морального спрямування ( «Етика», «Основи християнської
етики», факультативних курсів «Основи православної культури», «Етика і
психологія сімейного життя»,
курсу «Людина і світ»)
та
інших
загальнонавчальних дисциплін, наступності та перспективності.
5 На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації
№ 492 від 20.07 2006 року «Про вивчення в загальноосвітніх навчальних
закладах області предметів духовно-морального спрямування (курси «Етика»,
«основи християнської етики», «Основи релігійної етики») , п. 3, провести
відповідну роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів, педагогів та
інформувати ПОІППО до 01.09.2007 року про її результати.
5 Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від
29 червня 2006 року, вивчення християнської спадщини українського народу
має відбуватися в межах навчальних предметів "Християнська етика в
українській культурі" для молодших школярів та "Основи християнської
етики" для учнів основної школи.
5 Постійно опрацьовувати матеріали журналу «Історія в школах
України» ( зокрема, № 7, 2006, № 1, 2, 2007), газет «Шкільний світ» ( № 6, 8,
лютий 2007) «Історія України» ( № 46, грудень 2002 та ін.), «Зарубіжна
література» , «Вивчаємо українську мову та літературу» ( вид «Основа», № 25,
вересень, 2006), всеукраїнського двотижневика «Добродій» та ін. Налагодити
співпрацю вчителів, які викладають нові предмети “Етика” і “Основи
здоров’я».
Підготувала: Чирка В.В., методист відділу гуманітарних дисциплін ПОІППО
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ПРО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
"ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ" В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Курс "Основи християнської етики" є
дисципліною
християнсько-світоглядного,
культурного та освітньо-виховного спрямування, який
слугує основою для життєвих цінностей сучасної
людини. Цей курс не є вченням віри, він не включає
релігійних обрядів, не має на меті залучення школярів
до певної конфесії. Водночас предмет "Основи
християнської етики" передбачає виховання в учнів
поваги до релігійних та світоглядних переконань
учнів, здатності до життя і співпраці у
полікультурному та багатоконфесійному суспільстві.
Курс "Основи християнської етики" має
функціонувати як складова цілісної системи
навчальних предметів. У цьому контексті він має
забезпечувати гармонійний розвиток підростаючої
особистості. Йдеться перш за все про формування культурних основ
життєдіяльності молоді в суспільстві. Однак виховна функція даного курсу
повинна бути пріоритетною як сходження дитини до духовності (і в світському,
і в релігійному її розумінні).
Метою курсу "Основи християнської етики" є формування в учнів
християнських моральних чеснот. У процесі досягнення мети передбачається
реалізація таких завдань:
 ознайомлення учнів з основами християнської моралі як фундаменту
загальнолюдських цінностей;
 ознайомлення учнів із християнськими моральними цінностями:
істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі;
 формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі
християнських духовних, моральних та культурних цінностей;
 створення належних морально-етичних умов для самопізнання,
самореалізації.
Основою курсу "Основи християнської етики" є Святе Письмо та інші
християнські джерела, які не суперечать Біблії.
Програма з основ християнської етики побудована за лінійноконцентричним принципом, який включає такі складові:
світоглядну, яка сприяє цілісному світосприйманню, визначенню
школярем власної добротворчої, життєвої позиції;
 історико-культурологічну, що спирається на високі зразки
християнської духовної культури і традиції;
 науково-пізнавальну, що розширює шкільний навчальний матеріал в
етично-естетичному просторі.
39

Курс "Основи християнської етики" побудований відповідно до
принципів та вимог сучасної педагогічної науки, поєднаних із принципами
християнської педагогіки: дитина є найвищою цінністю виховання; врахування
вікових та психологічних особливостей учнів; сприйняття християнської
моральної культури українського народу як невід'ємної частини світової
культури; цілісний, ієрархічний, взаємозалежний і відкритий процес залучення
дітей та молоді до цінностей у їх постійному розвитку; взаємодія навчання та
виховання; об'єднання зусиль школи, сім'ї, позашкільних закладів, дитячих
об'єднань у виховному процесі; профілактика негативних проявів поведінки
дітей та учнівської молоді, вироблення імунітету до негативних впливів
соціального середовища.
Навчальний курс з основ християнської етики розраховано на два роки.
У п'ятому класі він структурований за такими розділами:
– Християнська етика - наука про християнську мораль.
– Біблія про людину, добро і зло.
– Моральні цінності Святого Письма.
– Значення приходу на землю Ісуса Христа.
У п'ятому класі учні мають отримати знання про структуру та зміст
Біблії, моральні цінності, закладені в Біблії, зміст базових християнських
понять, етичний зміст біблійних історій, а також вивчаються такі етичні
категорії як християнська мораль, добро, зло, сумління, гідність, честь,
щедрість, любов, прощення, віра, повага, співчуття, милосердя.
З огляду на це у методологічну основу курсу покладено діяльнісний та
особистісно орієнтований підходи. Згідно з цими підходами повноцінний
інтелектуально-духовний розвиток особистості забезпечується не на основі
лише певних (у даному випадку етичних) знань, які транслюються не у
готовому виді, а в процесі спільного з педагогами розв'язання спеціально
створених задач морально-духовного спрямування. Цим самим оволодіння
тими чи іншими морально-духовними цінностями ґрунтуватиметься не на
механізмі зовнішнього підкріплення (заохочення та покарання), а на механізмі
свідомості й самосвідомості. Тож основним дидактичним методом
викладання курсу "Основи християнської етики" виступатиме розвивальне
переконання, яке трансформується згодом у самопереконання і самовиховання.
Забезпеченню нормативного розгортання методу переконання й слугують
принципи доступності, системності та інтегративності навчального матеріалу.
Духовність особистості визначається не стільки відповідними знаннями,
скільки сформованими духовними настановами. Тоді головна мета педагога
полягає у тому, щоб вихованець вправлявся у морально-духовних вчинках. Цю
мету забезпечує принцип практичної цілеспрямованості в організації виховного
процесу.
Свідомо привласнена особистістю система морально-духовних
цінностей з одного боку виступатиме регулятором її поведінки, а з іншого виявлятиметься профілактичним засобом тих чи інших асоціальних дій. У
цьому сенсі утверджується принцип випереджального духовно-морального
розвитку особистості.
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Особистісно орієнтований підхід до процесу виховання у методичному
плані передбачає глибоке розуміння внутрішнього світу вихованця (його
потреб, інтересів, устремлінь, емоційних переживань), безумовного прийняття
(незалежно від спрямованості його поведінки) та визнання його особистості (як
найвищої цінності). В результаті цього виникають умови для гуманізації
суб'єкт-суб'єктних відносин і створення соціокультурного середовища, в якому
здійснюватиметься повноцінний духовний розвиток підростаючої особистості.
Запропонована методологічна позиція виступила у якості орієнтовної
основи створення навчальної програми курсу "Основи християнської етики" та
її методичного супроводу.
При розробці занять за програмою з основ християнської етики для
учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів вчителеві слід, перш за
все, враховувати вікові особливості молодших підлітків. Ефективність
навчальних занять значно зросте, якщо вчитель, розкриваючи тему того чи
іншого заняття, звертатиметься до життєвого досвіду своїх вихованців, якомога
частіше апелюватиме і розширюватиме їх морально - етичний та життєвий
досвід. Згідно з програмою курсу заняття з учнями мають бути різноманітними
за формами та змістом: уроки-роздуми, уроки-бесіди, уроки-лекції, ігримандрівки, уроки-подорожі, уроки-диспути, уроки з елементами дискусії,
уроки-екскурсії тощо.
Ефективними можуть бути форми і методи, які залучають дітей до
художньо-музичного мистецького світу християнських цінностей, а саме:
 метод діяльності самих дітей, живопис, ліплення, аплікація, заняття
музикою, драматизація, театралізація, художня творчість тощо, що
відповідають таким вимогам, як діалогічний, діяльнісно-творчий характер,
спрямованість на підтримку індивідуального розвитку особистості.
Саме тому в процесі виховання дітей на основі українських релігійних
традицій важливим є застосування інтегративного підходу – ознайомлення
дітей з художньо-музичним, мистецьким світом духовних цінностей слід
обов'язково підкріплювати відповідними релігійно-моральними нормами,
принципами, ідеалами.
У роботі з дітьми доцільно використовувати індивідуальні,
мікрогрупові, групові (колективні) і масові форми роботи. Ефективними є
індивідуальні форми роботи, оскільки вони дозволяють педагогу краще
розкрити індивідуальність, сутнісні сили, здібності і нахили учня, спрямовувати
його моральний і духовний розвиток. А сам учень має можливість отримати
кваліфіковану консультацію, конфіденційну пораду педагога з моральноетичних проблем.
Робота у мікрогрупах є найбільш ефективною у практичній частині
занять, при виконанні творчої і пошукової роботи активізує процеси самоосвіти
і самовиховання учнів. Робота у мікрогрупах привчає дітей до роботи в
команді, сприяє формуванню товариськості і дружби в учнівському колективі.
Використання групових (колективних) форм роботи дає можливість
учителю одразу спілкуватися з усім класом, спостерігати за комунікаціями та
поведінкою дітей у колективі. Такі заняття стимулюють дітей до активності,
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дають змогу поглиблювати і розширювати світогляд.
У масових формах роботи можуть бути задіяні діти різних вікових груп,
шкіл, населених пунктів. До масових форм залучають батьків. Масові форми
роботи виявляють лідерські якості учнів, сприяють соціалізації, самореалізації
учнів. Масовими формами роботи є тематичні та святкові ранки, родинні та
народні свята, християнські традиції.
У процесі викладання курсу вчителю доцільно використовувати такі
методи проведення занять: розвивального переконання; пояснення; роз'яснення;
бесіди; метод прикладу; обговорення прикладів морально-етичного змісту як зі
Святого Письма, так і української світової історії, літератури, життєвих
прикладів; розв'язання задач та ситуацій морально-духовного спрямування;
написання творчих робіт; екскурсій до храмів, музеїв; використання аудіо- та
відео-матеріалів; використання репродукцій, картин на біблійну тематику;
етичний тренінг, застосування рольових ігор, інсценування, ігор-драматизації;
навчально-розвивальні ігри (кросворди, ребуси, головоломки, загадки,
акровірші).
Провідним методом у вивченні курсу "Основи християнської етики" є
метод розвивального переконання. Це метод впливу на свідомість, що сприяє
формуванню відповідних поглядів, світогляду школярів, залученню їх до
загальнолюдських, християнських цінностей на противагу бездуховності та
аморальності. Метод переконання передбачає обгрунтування певної моральноетичної категорії, відстоювання морально-духовної позиції особистості, оцінки
вчинків та дій інших людей, своїх власних. Переконання – вміння довести
дитині істинність християнських цінностей, необхідність формування тих чи
інших духовних якостей, розвиток потреб у пізнанні і самопізнанні.
Ефективність його використання залежить від аргументованості, впевненості,
емоційності і доброзичливості педагога
Метод переконання найдоцільніше
використовувати в духовних бесідах, бесідах-роздумах, сократівських бесідах з
учнями.
Бесіди морально-етичного спрямування мають будуватись у вигляді
діалогу з дітьми і передбачають поетапне знайомство дітей з моральнодуховними, як ментальними, так і загальнолюдськими характеристиками
людини. Цикли бесід можна присвятити обговоренню таких важливих
морально-етичних проблем, як: цінності людини; цінності життя; сенс
людського життя; значення віри, надії, любові в житті людини; шлях до
самовдосконалення; життєва програма людини; дитяче дозвілля; конфлікти,
шляхи їх подолання тощо.
Спеціально створювані педагогом задачі морально-духовного
спрямування можуть використовуватись при засвоєнні та закріпленні матеріалу
з метою активізації знань дітей у висловленні власної позиції щодо
обговорюваної проблеми, обміну думками і досвідом. Такі задачі сприятимуть
розгляду проблеми з різних точок зору, аналізу можливих варіантів рішення і
промахів, проектуванню шляхів з їх уникнення, а також корекції небажаної
поведінки. Застосування задач морально-етичного змісту вимагає інструкції
вчителя, знайомства з проблемою, організації пошуку правильного рішення та
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аналізу запропонованих варіантів.
Матеріалом для створення задач морально-духовного спрямування для
дітей можуть бути ситуації, взяті вчителем не лише з релігійних джерел, але із
фольклору (казки, притчі, легенди) та авторських творів морально-етичного
спрямування. Часто під час їх використання можна скористатися методикою
незакінченого оповідання, коли вчитель перериває читання твору у
найдраматичніший для героїв момент події, з метою колективного вибору
можливого закінчення твору. Лише потім озвучується закінчення оповідання,
аналізуються, порівнюються дитячі варіанти з оригінальним закінченням твору,
обирається найдоцільніший вихід у даній ситуації.
Творчим різновидом даного виду ситуацій можуть бути ситуації в
малюнках, так звані прожективні методики. Найскладнішим видом ситуацій
морально-духовного вибору є конфліктні ситуації, у змісті яких вміщено
конфлікт, розв'язання якого потребує певних моральних зусиль від виконавців
(вияву альтруїзму, готовності прийти на допомогу людям, діяти на благо інших
в противагу егоїстичним устремлінням).
Етичний тренінг – ефективний метод морально-духовного розвитку
школярів, що дозволяє формувати морально-духовні цінності та норми
поведінки, коригувати ставлення учнів до оточуючих.
Етичний тренінг – це форма моделювання ситуацій взаємин людей (на
основі рольової гри), що відтворюються в даний момент і аналізуються з
позицій відповідних морально-етичних норм (ставлення до людей похилого
віку, до старших членів родини , до молодших, до однолітків). Усі ситуації
тренінгів складаються з урахуванням важливості формування емпатії,
поступливості, такту, милосердя, поваги, доброзичливого ставлення до людей,
співчуття однієї людини іншій, уміння прийняти позицію іншої людини.
У вивченні християнської етики ефективним є також метод
інсценування, гра - драматизація. Гра - драматизація є засобом осмислення
аналізу, відчуття та бачення дитиною зв'язку між еталонами моральної
поведінки та власною поведінкою. У процесі гри - драматизації, беручи на себе
позитивну чи негативну роль, дитина вчиться робити власний моральний вибір
на користь добра, переконується у правильності моральної поведінки. Учитель,
який буде проводити заняття з даного людинознавчого курсу, повинен
викликати інтерес у школярів до занять, бажання їх відвідувати на засадах
добровільності, гуманного особистісно орієнтованого підходу до кожної
дитини, встановлюючи рівноправні суб'єкт – суб'єктні взаємини між всіма
учасниками навчально-виховного процесу (вчителями, дітьми, батьками).
У зв'язку із впровадженням програми з основ християнської етики
виникає потреба в розширенні й поглибленні педагогічної підготовки батьків,
яка може бути пов'язана з традиціями релігійно-морального виховання дітей у
сім'ї. На даному етапі необхідним є не лише збереження, але й осучаснення
сімейних виховних традицій, застосування їх на практиці з урахуванням тих чи
інших якостей етносу, вікових особливостей дітей та з опорою на існуючу
педагогічну систему. Для учнів п'ятого класу використовується посібник
"Основи християнської етики", розроблений колективом авторів, учителів43

практиків, під керівництвом Жуковського В.М.
Авторам вдалося зважено та толерантно викласти теми, пов'язані з
релігійними почуттями людини, з феноменом віри та конфесіями в Україні.
Особливу увагу автори звернули на мотиваційно-виховну функцію підручника.
Увага акцентується не на запам'ятовуванні етичних понять і категорій, а на
осмисленому розумінні моральних норм та цінностей.
Структура кожного уроку об'єднана навколо певної теми, що відповідає
програмі курсу "Основи християнської етики". На початку уроку подано
ключовий вірш з Біблії, який коротко і влучно розкриває тему уроку. У ході
уроку вчитель пояснює значення ключового вірша, неодноразово звертаючись
до його змісту. В посібнику для учня подано й інші місця з Біблії, які
доповнюють, конкретизують і розширюють зміст ключового вірша.
Для того щоб організувати, спланувати і мотивувати навчальну
діяльність учнів на уроці, на початку вміщено короткий план уроку у формі
влучних фраз і запитань, які мають на меті зацікавити школяра ходом уроку,
викликати в нього зацікавлення і залучити до активної роботи.
Зважаючи на те, що в уроках трапляються невідомі або маловідомі
учням поняття і терміни, у кожному уроці подано під рубрикою "Запам'ятай
нові слова і поняття" слова і їх доступне для п'ятикласників пояснення. У кінці
посібника всі незнайомі поняття і терміни зібрані у окремий словничок.
Центральне місце на уроці християнської етики займає біблійна історія біблійне оповідання, передане в адаптованій для учнів формі. У біблійній
історії подаються приклади поведінки біблійних персонажів у відповідних
життєвих ситуаціях. Біблійна історія слугує для розкриття теми уроку, а також
використовується як матеріал для обговорення.
Робота над темою уроку продовжується на основі вміщеного в
посібнику оповідання чи вірша морального змісту, що використовується для
подальшого розкриття теми уроку у нових ситуаціях.
У рубриці "Дайте відповідь" подані питання або завдання, щоб
з'ясувати, як учні запам'ятали і зрозуміли матеріал, який мали засвоїти. Далі для
учнів пропонуються творчі проблемні завдання і ситуації на морально-етичну
тематику, в яких закріплюється матеріал уроку.
Для домашнього завдання вміщено цікаві творчі завдання для
закріплення, розширення і поглиблення знань учнів, використання вивченого на
практиці, у взаєминах з близькими людьми, друзями, іншими людьми,
підготовки до наступного уроку.
Резервні уроки плануються самими учителем і можуть бути використані
для здійснення акцій милосердя, пізнавальних екскурсій, зустрічей, поїздок,
поглиблення, узагальнення і розширення знань з основ християнської етики.
Матеріал підготували: Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання АПН
України, дійсний член АПН України, доктор психологічних наук,
Жуковський В.М., доктор пед.наук, проректор з навчально-виховної роботи
національного університету “Острозька академія”, Журба К.О., Киричок В.А.,
старші наукові співробітники лабораторії морального та етичного виховання
Інституту проблем виховання АПН України, кандидати педагогічних наук.
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ЕТИКА: ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА
Чирка В.В., методист відділу гуманітарних
дисциплін ПОІППО
Етичне виховання особистості, набуття нею моральної культури,
з’ясування світоглядних, психолого-педагогічних та методичних засад
вивчення нового курсу “Етика” в 5-6 класах та “створення умов для
формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури
і культури поведінки учнів” – одне з важливих завдань освіти на сучасному
етапі розвитку 12-річної школи.
Учитель етики щонайперше має визначити мету виховання, яка, згідно з
П.Юркевичем, має враховувати “три начала виховання”: особливості духу
вихованця; необхідності виконання ним обов’язку у відношенні до церкви,
родини, держави; його майбутнє покликання. Юркевич уточнює мету
виховання: виховай людину так, щоб у зрілому віці вона знала добро, любила
добро, мала силу чинити добро, – тобто людину розумну, моральну і творчу
[17].
Учитель має взяти до уваги, що курс “Етика” не повинен бути суто
інформативним, етика є практичною філософією, яку маємо вивчати “не тільки
для того, щоб дізнатися, що таке, наприклад, доброчинство, а насамперед для
того, щоб бути доброчинними”.
Бути ж доброчинним непросто: На добро відповідати добром – справа
кожного, а на зло відповідати добром – справа відважного (Туркменська
мудрість).
Отже, учитель етики має дбати перш за все про формування духовного
світу особистості, що передбачає виховання громадянськості, - поняття, яке
містить у собі знання, переживання, вчинки. При цьому актуальною є така
організація навчальної діяльності, коли вчитель підтримує розвиток природних
здібностей учнів, ставить на перше місце парадигму педагогічної підтримки,
вибудовує суб’єкт- суб’єктні стосунки з учнем, персоналізує весь навчальновиховний процес, відшукує такі форми, способи організації, які б апелювали до
власного досвіду учня, активізували його емоційну, інтелектуальну сфери,
підключали їх (дітей) до процесу пізнання себе і світу, до творчості.
Уникаючи будь-якого моралізаторства, кожен учасник діалогу
(полілогу) має попереджувати, переборювати, долати зло в собі. Адже зло
сягає корінням в невміння бачити в людині хороше, в невміння “розгледіти
зблизька”, в невміння виставити це хороше на щит творення добра. Учитель
має знати сам і спонукати учнів дослідити свій генетичний позитив і негатив,
аби мудріше (терпеливо) ставитися до чужих недоліків, проявів слабкості, бо
“вроджене сильніше за навчене”. Жити з посмішкою! – велика мудрість життя.
Застосовування елементу “відкритої етики”, прийом переходу процесу
навчання в життя, вихід у побутову ситуацію повсякденного, також допоможе
творенню особистості.
Доцільним буде уведення початкових уроків – цілеспрямоване
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ознайомлення дітей зі змістом ключових етичних понять і категорій у межах
програми з етики.
Мета курсу має реалізуватися насамперед у процесі послідовного
відродження моральних традицій у школі, родині, пошуку оновлених моральноетичних засад нашої духовності та культури. Обов’язковим є залучення й
педагогічне використання надбань культури й духовності народу як єдиного
засобу духовного оздоровлення, відродження і виховання нації та особистості.
Джерелом нашого духовного поступу є мудрість тисячоліть, викладена у
Біблії, в Старому Заповіті та Десяти його заповідей.
Педагогічне осмислення і виважене практичне використання моральновиховних можливостей багатовікових надбань людства – мистецьких,
філософських, релігійних – видається не тільки доречним, але й абсолютно
необхідним.
Важливо, щоб це були заняття, які забезпечать не лише вивчення, а й
глибоке пізнання духовної спадщини нашого народу. Фрагменти літературних
творів,
філософських
праць,
священних текстів. Адже Біблійні
настанови є стислою концепцією
Світу, Людини і Життя.
Рекомендується
ознайомлення учнів із заповідями
Священного Письма, яке має
розглядатися
як
історикокультурний,
морально-етичний,
художній текст, його (текст) можна
варіювати
й
доповнювати
літературними,
музичними,
творами образотворчого мистецтва,
Альбрехт Дюрер. Христос і фарисеї
витримками з інших священних
книг, з філософських творів.
Важливим аспектом є створення взаємно неформального зацікавленого та
щирого спілкування дорослого і дитини у довірливій розмові-роздумі вчителя і
учня.
Слід заохочувати учнів і надалі продовжувати обговорення етичних тем
поміж собою, прищеплювати їм смак до самоаналізу, самозвіту, розвивати
потребу в пошуках істини і правди.
Заняття з етики слід логічно чи ситуативно пов’язувати з темою
попереднього заняття. Важливо при цьому, щоб у дітей збереглося почуття
цілісності і взаємопов’язаності морально-етичних проблем, які вивчаються у
межах курсу “Етика”.
Варто започаткувати (і систематично проводити) “уроки добра”.
Дотримуватися принципу “не нашкодь”, який має бути головним.
Під час проведення занять з етики важливо враховувати індивідуальні
морально-етичні та інтелектуальні особливості учнів, а також їх соціальне
походження, рівень матеріального забезпечення і духовної культури в сім’ях,
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особливості оточення. Учитель має спробувати передати дітям своє враження
від світу, зокрема, зауваживши, що світ – це велика книга, книга знаків,
символів, яку треба вміти читати. Мета людини – прямувати від світу видимого
до світу невидимого, досягається шляхом самопізнання, миттєвим вогненним
доторком до оголених нервів в час очікуваних і неочікуваних зустрічей, розлук,
вражень від спілкування з людиною, книгою, квіткою, водою, деревом.
І ось ти дістаєш зі сховку найдорожчий дарунок долі – благословенну
Богом мудрість людську, закарбовану в Слові, погляді, жесті – і в’яжеш
вузлики на пам’ять. Для себе. Для інших. Хай виконують свою роль на стежині
людській до Храму...
Нас виховує стільки різних надзвичайних людей, зрештою, всі, з ким
ми зустрічаємося хоч одного разу в житті.
Людині найбільше потрібна саме вдячність. На вдячності тримається всевсе.
На перехресті етики і естетики, етичного і естетичного слід перш за все
шукати відповіді на актуальні питання художнього осягнення світу, яке полягає
у пізнанні людини і людства.
У шкільному викладанні етики, зокрема через світ літератури, як це
пропонують автори новостворених підручників [2], варто, на нашу думку,
сконцентрувати увагу на трьох основних аспектах: пізнавальному (істина),
виховному (добро), власне естетичному ( краса). На допомогу вчителеві
прийдуть неоціненної вартості книги В.О.Сухомлинського, перш за все
“Хрестоматія з етики”. Так, педагог бачив омріяну майбутню школу радості,
згадуючи сотні дитячих відповідей на питання: “Якою людиною тобі хочеться
стати?”: сильною, хороброю, мужньою, розумною, винахідливою,
безстрашною... І ніхто не сказав: доброю. Чому добро не стає в одну шеренгу з
такими доброчинностями, як мужність і хоробрість? Адже без добра неможлива
душевна краса...
Не
треба
боятися
мудрувати,
шукаючи разом з учнями відповідь на
запитання: Як це - “Світ ловив мене, та не
спіймав”? Філософія приходить , нарешті, в
школу, приходить вирішувати нагальні
проблеми етики, блага, сенсу життя і щастя.
Виходячи з учення Г.С.Сковороди, дітям слід
пояснити про “двонатурність” усього
сущого: справжнім буттям володіє тільки
“невидима натура” як “тіло духовне” і
“правда Божа”, вона вічна і неперехідна.
“Видима натура” є лише “тінню” “невидимої
натури”, її зовнішнім боком і “земляним
тілом”, отже, вона тимчасова, мінлива,
тлінна. Вона приховує справжню основу
“невидиму натуру”.
Діти мають знати, що думки є
П’єро делла Франческа
Хрещення Христа
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реальною силою, застосування якої не обходиться без наслідків, що мова – не
просто інформативний засіб спілкування. Вона – постійний і невичерпний
акумулятор духовності, емоційності, високої моральності . Мова може служити
як добру, так і злу. Хай пронесуть діти через усе своє життя, розкажуть
батькам, знайомим, друзям, візьмуть за правило обережно ставитися до думки й
слова: з усіх енергій Всесвіту колосальною як творчою, так і руйнівною
енергією володіє людська думка. Оформлена словом, несе вона як добро, так і
зло, сіє радість і щастя, або смуток і горе...
Тож одним із першочергових завдань у процесі вивчення етики має бути
удосконалення мистецтва мислетворчості, оволодіння навичками творення
доброї думки, доброго слова, доброго діла. У процесі суб’єкт-суб’єктних
стосунків, взаємодії, прагнення до світла. Осягнення законів морального життя
– неперервний цілісний процес.
Чимало проминуло днів відтоді, як в одній із полтавських шкіл
паралельно з курсом “Зарубіжна література” вивчався курс “Мій світ і я”
(сміливо експериментувала керівник навчального закладу “Школа-родина”
Оксана Горіна ). Зринають у пам’яті уроки навчання життя, яких так чекали
діти. Фрагменти із них може взяти до уваги та інтерпретувати вчитель етики:
– Запропонуймо дітям виконати домашнє завдання: намалювати дерево
і назвати його, скажімо, “Моє дерево життя”. Попрохаймо дітей подивитися на
зображення свого дерева життя і пояснімо їм, що за його допомогою вони
зможуть дослідити свою життєву філософію і зрозуміти, як вона впливає на
наші стосунки з людьми, щоденні вчинки, рішення.
– Нехай діти розглянуть квіти і плоди свого дерева. Зауважмо, що,
згідно з біологічним законом розвиток крони дерева відповідає розвиткові
кореневої системи, це ніби дзеркальне повторення підземної частини в
надземній. Запропонуймо дітям розглянути своє дерево і спробувати визначити,
які недоліки в його розвитку пояснюються небажаними почуттями і вчинками.
Зауважмо, що стан розвитку гілок залежить від коренів і стовбура.
Застосувавши цю аналогію з людиною, визначимо, що небажані вчинки і дії є
результатом недосконалого розвитку:
– гілочок (наших етичних цінностей);
– стовбура (наших людських концепцій – спрямувань);
– коренів (розуміння природи і цілі нашого існування).
Квітки дерева символізують наші емоції, плоди – вчинки, бажані й
небажані. Грунт – соціокультурні, економічні надбання, оточення. Варто
спонукати дітей до ведення Творчого Щоденника, пояснивши, що це допоможе
їхньому духовному зростанню, відкриє такі куточки їх внутрішнього світу, де
вони рідко бувають, допоможе знайти і полюбити все краще у собі, навчить
виражати свої думки і почуття, свідомо робити вибір, вирішувати, як змінити
негативні моделі мислення і поведінки, допоможе покращити взаємостосунки в
колективі, ясніше уявити своє майбутнє. Діти мають знати, що їх Щоденники –
особисті й сокровенні. У жодному випадку ніхто не має права просити показати
їх сторонній особі. Але щоденник бажано вести регулярно.
48

• Учителю етики слід взяти до уваги мудру настанову Софії Русової:
“Ми часто зустрічаємо людей наверх освічених, енциклопедично озброєних
знаннями, а всередині в них пустиня, як говориться в Біблії, “гроби
пофарбовані, поваплені”. Ні, не омертвляти своїх учнів має вчитель, а будити їх
до глибокого благородного життя. Виробляти свою філософію життя”.
• Учитель етики має сформувати власну бібліотечку і
рекомендувати дітям і їх батькам твори для сімейного читання, які потім
можна обговорити в класі.
Книга “Нев’янучі плоди. Казки-підказки про вміння господарювати”
Марії Чумарної спонукатиме до збагачення життя не тільки матеріальними , а й
духовними благами. Наука має засвоюватися змалечку через гру, казку,
прислів’я. Цим великим виховним потенціалом володіє українська
етнопедагогіка, яка розкриває і охоплює поняття радісної праці, що творить
людину.
“Слово батьків – з усіх віків”[19] – скарбниця найпевніших знань –
лаконічні й точні, розважливі й образні вислови-поради, які легко
запам’ятовуються і надовго врізаються в пам’ять. Прийшовши до нас із глибин
усіх віків, слово батьків прикрасилося римами та співзвуччями, але не це його
головна окраса й цінність, а – думка. Вивчаючи з дітьми прислів’я, приказки,
прикмети, поради, привчатимемо їх до розмірковування про силу і значущість,
метафоричність, непроминущість вимовленого, посланого у простір і час слова.
Запропонуймо учням поміркувати стосовно прихованого змісту
приказок, наприклад, таких, як-от:
Вода все відносить, крім лихого слова. Вода в струмку не буває
каламутна. Вогонь вогнем не тушать. Без диму й вогню нема. Без прочистки ліс
вироджується. Хто рано встає, тому Бог дає. Стоїш високо – не будь гордим,
стоїш низько – не гнися. Якби люди, як і риби, не відкривали рота, коли не
треба, то багато лиха обминули б. Треба знати, де що казати: коня кують
уздами, а людину – словами.
“Абетка моральності: Що в характері твоїм?” А.Мовчун та Л.Мовчун
рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник, що
призначений для виховної роботи з учнями. Головний герой цього посібника –
Слово. Слово, яким визначаємо людську вдачу. Мова йде про етимологію
(походження) слів, які складають абетку моральності. Відбиралися ті з них, які
визначають внутрішні якості (і позитивні, і негативні) людського характеру,
людської душі. Книга допоможе вчителеві інтегрувати вивчення мови із
формуванням людської особистості. Знайомство з лексикою моральності, а
також зі словами, які позначають аморальність, допоможе дітям проаналізувати
власну поведінку, риси характеру, а також зробити вибір на користь плекання
доброго в собі: доброзичливості, а не злорадства, делікатності, а не хамства... Є
в посібнику рубрики: Поміркуймо! Прислухаймося до мудрих порад...
Розвиваймо своє мовлення... Розгляньмо малюнок... Збагачуймося народною
мудрістю... Уважний читач помітить їх спонукальність і, звісно ж, прийме
запрошення до спільної подорожі у світ добра, мудрості і любові. Книга містить
безцінні поради мудрого і доброго Вчителя, який віддав своє серце дітям, –
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Василя Олександровича Сухомлинського: Замисліться: може, хтось потребує
нашої доброзичливості? Чи чули ви на свою адресу: “Добра вам і щастя”? Коли
і за що?
Забезпеченню процесуальної наступності – від залежності до
самостійності – мають слугувати форми занять:
– предметно-тематична;
– міжпредметна;
– інституційна (передбачає моделювання всього стилю навчання);
– проектна (соціального спрямування);
– “доміно” ( різні сценарії з норм етикету на кшталт “ У країні ввічливих
і добрих людей”).
Учням слід пропонувати через ситуативні вправи на осмислення себе в
тій чи іншій ситуації дослідити, які ми є насправді:
“Якщо моє тіло є на 90 % водою, то очевидно, що весь стан цієї
системи залежить від того, яка це вода. Навіть мозок – переважно вода.
Значить, думки мали б мінятися в залежності від сорту і якості води. В
такому разі, треба міняти воду. Треба, як у звичайному резервуарі, витіснити
брудну воду чистою. Хоча є певна трудність – якщо до чистої води долити
брудної, то вся вода стає нечистою, а коли до нечистої доливати чистої, то
все ж вона не перестає бути брудною[20].
Що ж робити? Чи варто доливати чисту воду? Як ви гадаєте,
запитаємо у дітей. Варто спробувати, поміняти воду хоча б частково. А
потім щоразу доливати лише чисту джерельну
воду. І врешті-решт
отримаємо чисту посудину – наповнене Духом Святим, Добром і Любов’ю
Серце, яке і є справжньою, істинною Людиною.
Щонайкращі зразки виховання високодуховної людини знайде вчитель
у рубриках “Луг духовний”, “Щедрик” усеукраїнської газети “Добродій”, яка
постійно пропонує педагогам, батькам і дітям вірші, образки, притчі на
духовно-моральні теми з етичної хрестоматії В.О.Сухомлинського, творчого
доробку українських письменників, духовних діячів держави і Церкви.
“Етичною філософією серця” можна назвати творчу спадщину Кобзаря.
Україна у всій її цілісності і соборності є тим підґрунтям, на якому базуються
всі положення, які відносяться до національної ідеї. Сьогодні годі говорити про
виховання патріотів на теренах незалежної соборної України, кожен має бути
свідомий того, що це те найсуттєвіше і найнагальніше, про що маємо дбати
насамперед.
Щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з етики, критерії яких
надруковані у програмі, - вони, на думку авторів, є орієнтовними: хіба можна
виміряти чи купити Віру, Надію, Любов, Добро. Єдиний критерій вартості –
Людина починається з Добра.
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ЩОБ БУВ ЩАСЛИВИЙ ТОЙ, КОГО ТИ ЛЮБИШ…
Бойко Л.О., учитель етики Хорольської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3

Найважча сторінка людської мудрості – це осягти розумом і серцем,
що значить любити так, щоб був щасливий той, кого ти любиш, щоб щасливим
приходив у світ той, кого народжує любов. Від того, як оволодіватимуть
молоді покоління цією великою мудрістю, залежить не тільки особисте щастя.
Від цього залежить краса, моральна чистота, щастя всього суспільства.
В.О. Сухомлинський
Чому у шкільному розкладі нинішніх п’ятикласників з’явився предмет
“Етика”, невідомий попередникам, і яку сферу знань він представляє?
Призначення найдавніших і шанованих дисциплін: математики, історії,
природознавства, рідної та іноземних мов - відоме. Вони повинні допомоги
молодій людині оволодіти основами знань про сучасну науку, культуру,
виробництво, прийняти естафету суспільних надбань з рук старших і понести
їх далі. Кожний з навчальних предметів має багатий досвід і традиції в
системі і методиці навчання. І от серед них з’явився новачок, який зовні не має
спорідненості з жодним навчальним предметом. І взагалі , чи мислимо в стінах
школи навчити людину жити?
Дитина вчиться жити, як кажуть , з пелюшок, з першого свідомого руху,
усмішки, слова.
Повторюй те, що роблять добрі люди навколо тебе, - от і вся наука.
Вчись, на старших дивлячись. У даному разі слово “наука” щільно з’єднується
зі словом “навичка”. Адже живуть чесно, розумно тисячі дорослих людей. То
чому ж виникла потреба ввести ще один навчальний предмет до шкільної
програми ( й без того перевантаженої), якщо його можна засвоїти без
особливих зусиль, осмислюючи свій досвід чи просто копіюючи чужий ?
Запитання, як бачите, серйозне і закономірне.
Ще кілька десятиліть тому , ходили діти в школу чи ні, вони всі
повинні були знати і виконувати правила життя і поведінки, які пропонувала
релігія. А її постулати визначали кожний крок людини: коли і скільки
працювати, коли і як відпочивати, коли і що їсти: пісну чи скоромну їжу. Крім
релігійних законів, існували і суворо діяли вироблені віками народні звичаї та
обряди, які також регулювали поведінку людини. Вони диктували навіть такі
дрібниці, як стиль одягу, зачіску, як відповідати старшим, коли і як сміятися чи
плакати. Це все було передбачено досвідом попередніх поколінь.
Для сьогодення стало звичним почути сварку з образливими, болючими,
лихими словами під час найзвичайнісіньких життєвих ситуацій, побачити
п’яних або омарених наркотиками людей, поведінку яких не можна порівняти з
поведінкою жодної живої істоти. І найприкріше, найнедопустиміше те, що
учасниками, якщо не “активними”, то “пасивними”, цього дійства стають наші
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діти.
Поширене явище сьогодення – дитячі психічні розлади, які є
результатом сімейних негараздів, невизначеності безпорадного особистого “Я”.
Чи не є це загрозою психологічної кризи нашого суспільства ?
Необхідність самостійного вибору молодими людьми стилю і способу
життя змушує вихователів відмовитися від традиційного навчання життєвої
науки методом прямого наслідування старших. Протипоказаний і спосіб іти до
знань методом спроб і помилок. Дуже дорога плата за таке навчання і для
суспільства, і для особистості. Людині потрібно пройти тривалий тернистий
шлях, щоб розібратися, який з багатьох варіантів життєвої дороги для неї
найбільш прийнятний.
А життя не стоїть на місці, не чекає, поки кожний хлопець, кожна
дівчина самі для себе відкриють алгоритм успіху.
Усі помилки потягнуться за людиною з її вчора в її далеке завтра,
стануть біллю і стражданням не тільки для неї самої, а й для всіх людей, з ким
вона зіткнеться.
Саме для того, щоб уникнути таких помилок, заздалегідь ознайомити
юні душі з основами гармонії з собою та оточенням, і намічені завдання
шкільного курсу “Етика”.
Учителі етики, які взяли на себе відповідальність розвивати в учнів
особливий вид творчості – творити себе за законами добра, краси і совісті,
творять найвище з мистецтв.
Сучасний урок етики не може бути стандартним, традиційним, він
вимагає індивідуального підходу до кожної дитини, з урахуванням
найдрібніших вікових і психологічних особливостей. Практика показує, що не
завжди учитель може виконати заплановане на урок, бо часто діти під час
співбесіди порушують ті питання, які їх більше цікавлять і хвилюють. І
ефективнішим буде дати можливість дитині висловити свою думку, дати
вихлюпнутися дитячим, часто незрозумілим для нас, дорослих, емоціям.
Бажає дитина говорити – хай говорить, а вчитель лише корегує її
почуття, свідомість і позицію.
Не має урок етики повторень, заучування, закріплення матеріалу - він
новий , інтерактивний, мобільний.
Звичайно, жодний найдосвідченіший педагог, та навіть і наймудріший
учений, не зможе дати рецепт щасливого життя, придатний кожному.
Але якщо ми, вчителі етики, заздалегідь ознайомимо підлітків з
основами життєвого досвіду, то це знизить конфліктність, полегшить
можливість взаємного людського розуміння і спілкування.
На запитання “Що для тебе найважливіше в житті?” одна учениця
відповіла: “Я сама”.
“Хто я ? “, “Ким я стану ? “, “Яким я хочу і повинен стати ? “- це ті
запитання, які дитина задає собі і не може самостійно дати на них відповідь.
Американський психолог Стенлі Холл (1884-1923 р.р.) – головним
законом психології розвитку особистості вважав біологічний “закон
рекапітуляції “, відповідно до якого індивідуальний розвиток – онтогенез 52

повторює головні стадії філогенезу.
1. Грудний вік відтворює тваринну фазу розвитку.
2. Дитинство співвідноситься епосу, коли головним заняттям давньої
людини були полювання і рибальство.
3. Передпідлітковий – співвідноситься
з закінченням дикості і
початком цивілізації.
4. Юність охоплює період від початку статевого дозрівання до
настання дорослості, еквівалентна епосу романтизму. Це період “бурі і
натиску” внутрішніх і зовнішніх конфліктів, у ході яких у людини з’являються
“почуття індивідуальності”.
Що означає поняття “індивід”, індивідуальність”?
Індивід – це окрема людина, як одиничний представник роду
людського. Особливості реального життя людини і її діяльності в зміст цього
поняття не входять. З’являючись на світ, як індивід, людина поступово
формується як особистість. Цей процес має історичний характер: з моменту
народження людина включається у визначену, яка історично склалася, систему
суспільних відносин.
Особистість - це соціальна характеристика людини, а індивідуальність це одна з найхарактерніших сторін особистості. Під нею розуміється
неповторне поєднання психологічних особливостей особистості.
Індивідуальність – це те особливе, специфічне, що відрізняє одну
людину від всіх інших.
Знаючи і розуміючи основні етапи формування особистості дитини,
учитель зможе в повній мірі реалізувати свої завдання , розкривши її особисте
внутрішнє “Я”. Допоможе їй зрозуміти, що кожна людина по - своєму відчуває і
сприймає оточуючий світ, що у неї є свої особливості пам’яті, мислення, уваги,
у неї є власне творення образу, свої інтереси, симпатії, особливості настрою,
більша чи менша сила емоційних переживань, сильніше чи слабше розвинута
воля, легкий чи важкий характер.

Найважливіші психологічні
характеристики особистості
Вивчення

психологічного

портрета

особистості,

або

психологічної

культури включає три основні питання.
1. Чого хоче людина в житті, що для неї привабливе, до чого вона
прагне?
Вивчаючи особистість дитини, необхідно особливу увагу звернути на її
потреби та інтереси (бажання виділитися серед інших, за будь-яких умов бути
лідером і т.д.).
2. Що вона може ?
Це питання про здібності дитини (до навчання, до спорту, до малювання і
т.д.).
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3. Що вона є ?
Це питання про характер людини. (Залежно від типу темпераменту
характеру: активність чи пасивність, наполегливість чи індиферентність,
імпульсивність чи інертність, відповідальність чи безвідповідальність).
У своїй практичній діяльності часто використовую анкети, зокрема,
таку, як

“ психологічний портрет” дитини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Хто я ?
Що я знаю про себе ?
Найбільше в світі я бажаю .....
Найкраще у мене виходить ...
Що я ціную в товаришах ?
Які я відчуваю в собі недоліки ?
Яким я хочу бути після школи ?
На кого хочу бути схожим ?
На кого не маю бажання бути схожим ?
Найрідніші для мене люди це ...

Запорукою досягнення виховних цілей кожного уроку етики є
позитивне навчальне середовище “Навчай, виховуючи”.
Психологами доведено, що найчастіше закарбовуються в пам’яті
людини ті моменти життя, які людина пережила на високому емоційному рівні.
Саме інтерактивні технології (дискусія, “круглий стіл”, ділові ігри,
тренінги...) забезпечують здійснення творчого процесу взаємодії вчителя та
учнів, у ході якого відбувається обмін думок в атмосфері співробітництва,
доброзичливості, щирості.
Учні проходять всі етапи навчання: сприймання, розуміння,
узагальнення, систематизацію, закріплення знань на основі запам’ятовування.
Учитель організовує процес спільної діяльності, у якому учні
розвивають вміння спілкуватися, висловлювати власну думку, обмінюватися
інформацією та застосовувати її в конкретних умовах, толерантно ставитися до
протилежної думки.
Інтерактивні методи базуються на навчанні у співпраці.
Навчання в команді, розроблений в університеті Джона Хопкінса. Він
передбачає самостійну роботу члена команди у постійній взаємодії з іншими
учасниками.
Кооперативне навчання, розроблене Е.Аронсоном і назване “пилка”.
Учні діляться на групи (4-6 чол.) і працюють над матеріалом, поділеним на
логічно-смислові блоки. А кожен учень стає експертом у своєму питанні.
“Навчаємося разом”, розроблений в університеті штату Мінесота
Д.Джонсоном та Р.Джонсоном. Учні розподіляються за рівнем навчальних
можливостей на диференційовані групи ( 3-5 осіб ). Завдання диференційовані і
їх результат залежить від вкладу кожного члена групи.
Кейс – метод та метод інциденту - це метод дослідницької роботи в
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групах. Дослідницька робота в групах запропонована Ш.Шароном в
університеті Тель-Авіва. Учні обговорюють проблему і шукають шляхи її
розв’язання. Метод інциденту сприяє подоланню інертності мислення,
формуванню вміння приймати рішення в екстремальній ситуації, тобто швидко
і оптимально.
Ділова гра - стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів,
активності, уваги, творчого мислення, інтересу. Ділові ігри мають такі
модифікації : рольові, інсценізації, імітаційні, психо - та соціодрами.
(Враховуються позиції людей, котрі беруть участь у реальних ситуаціях:
ведучий, опонент, рецензент, експерт і ін.).
Робота в парах - “ карусель “, “ дискусії “, метод “ прес “, метод
“мікрофон”, “телевізійне ток-шоу”, тренінгові методи навчання, мультимедійні
технології розвитку критичного мислення як багатомірного бачення світу.
Щодо оцінювання рівня компетентності учнів з етики, то основною
метою вчителя етики є вироблення “продукту своєї діяльності”, тобто кінцевого
результату практичної спрямованості знань і умінь у позитивних проявах
моральної поведінки кожного учня.
Враховуючи вік дітей, їх етичні знання не можуть бути
систематичними, бо вони ще тільки формуються на елементарному рівні, на
початкових поняттях.
Завдання вчителя - надати практичної спрямованості знанням і умінням
п’ятикласників.
Як і при оцінюванні навчальних досягнень учнів з інших предметів,
учитель оцінює теоретичні знання та їх практичне застосування.
Але на відміну від предметів точних наук математики, хімії, фізики, у
рамках уроку морально-етичні особистості дитини, об’єктивно оцінити не
можливо.
Крім того, що вчитель навчає, він ще й проводить дослідження
поведінки кожної дитини, спостерігає за її вмінням співжиття з близькими (в
сім’ї) та оточуючими людьми (учителями, друзями), знаходити правильне
рішення у критичних життєвих ситуаціях. Оцінити виховний ефект програми
безпосередньо на уроці навряд чи можливо.
Нерідко можна спостерігати таку ситуацію: дитина добре орієнтується у
етичних поняттях, самостійно відтворює матеріал теми, аналізує явища і
ситуації суспільного життя, визначаючи ознаки моральної поведінки,
використовує власні джерела інформації на уроці етики. Таж сама дитина в колі
товаришів, або у родинних стосунках допускає лихослів’я, створює конфліктні
ситуації, поводиться зухвало, неврівноважено.
Чи можливо оцінити її знання та вміння високими балами ?
Не слід забувати також, що у віці 10-12 років дитина чекає заохочення
не тільки до навчання, а й до відповідних роздумів, поведінки, а це є
піднесенням мотивації навчання. Вчителеві варто ширше застосовувати високі
бали.
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“ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ЩАСЛИВИМ” З ТЕМИ “ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ
ІЗ СОБОЮ ТА НАЙБЛИЖЧИМ ОТОЧЕННЯМ”

Фрагмент уроку етики у 5 класі
Учні

Вчитель

1. Формують групи по 4-6 осіб.

1. Проводить організаційну роботу.
Після повідомлення теми і завдання уроку,
ставить проблемне запитання. “Що таке
щастя ?”
Застосовується метод “мікрофон”
2. Усі учні, незалежно в якій вони 2. Підібрати синонім, або визначення
групі, визначають поняття щастя
щастя одним словом
Наприклад: добробут, здоров’я,
любов, добро, дружба, достаток.
3. Висновок щастя-це почуття
повного задоволення життям

3. Допомогає учням сформулювати
висновок. Метод навчання в команді

4. І група. Заповнює таблицю 4. Розподіляє завдання між групами.
асоціацій щасливої людини.
ІІ група. Заповнює таблицю 5. Дає можливість розподілити завдання
асоціацій нещасної людини.
між членами групи самим учням
6. Учні розподіляють ролі
№ п\п

Об’єкти

1
2
3
4
5
6
7
8
6. Експерт робить висновки

Характеристика асоціації
Щастя
нещастя

Настрій
Емоції
Погода
Пора року
Колір
Рослина
Тварина
Людина
6. Аналізує висновки, корегує, уточнює.

7. Кожен учень формулює своє
власне правило
8. Секретар записує, корегує,
озвучує на загал.

7. Дає завдання виробити прості життєво
доступні всім правила, якими слід
керуватися у житті, щоб почувати себе
щасливим
8. Експерт аналізує, уточнює
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Можливий варіант вироблених учнями правил

1. Щастя людини не може полягати в тому, щоб приносить шкоду або
нещастя іншим людям.
2. Щоб бути щасливим, треба вміти ділитися щастям з іншими
людьми і бути щасливим щастям інших людей.
3. Людина не може бути чи відчувати себе щасливою серед нещасних
людей.
4. Щоб бути щасливим, уміти відчувати своє щастя, не треба постійно
боятися нещасть, які можуть трапитися колись з нами.
5. Як у нещасті не слід втрачати мужності, гідності й стійкості духу,
так і у щасті потрібно знати певну міру прояву своєї радості.
6. Підкреслює, що люди по-різному розуміють своє щастя, але однаково
переживають позитивні емоції від задоволення життям.
Отже, головним завданням учителя етики є виховання особистості з
високим рівнем адаптованості до соціального середовища, здатної витримувати
великі психологічні та інтелектуальні навантаження , оперативно приймати
правильне рішення, оцінювати результати своєї діяльності з погляду
моральності і соціального значення.
Запорукою успішної реалізації таких завдань стануть розробки і
впровадження нових моделей організації навчально-виховного процесу, які б
найповніше відповідали запитам сьогодення.
Пріоритетним напрямком діяльності учителя етики стає формування в
учнів таких рис особистості, як упевненість у собі, сміливість, незалежність,
стійкість до стресів, відповідальність, висока самоорганізація, наполегливість,
емоційна стабільність, розвиток цілеспрямованості; подолання замкнутості у
процесі спілкування.
Психологічні тести, спостереження, аналіз продуктів діяльності учнів;
індивідуальна та групова робота з учнями з розвитку здібностей, рис та
властивостей особистості; проведення тренінгів спілкування; використання на
уроках завдань з розвитку логічного мислення, образної уяви та пам’яті – це
лише той мінімум, над чим повинен працювати вчитель.
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ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
РОДИННЕ КОЛО
Заховайко А.М., учитель Карлівської гімназії
Мета: учні мають усвідомлювати, яку роль у житті людини відіграє
родинне коло, сімейні свята, традиції;
формувати вміння характеризувати свою поведінку в колі родини,
ієрархію родинних зв'язків;
 наводити приклади родинних свят і традицій;
 розв'язувати ситуативні завдання, демонструючи дотримання етичних
норм, уміння пояснювати причини виникнення конфліктів та знаходити
варіанти їх уникнення та розв'язування;
 спонукати дітей замислитися над тим, чому необхідні взаємна повага,
допомога і чуйність у родинному колі, якими мають бути сімейні обв'язки та як
досягти злагоди в родині;
 виховувати почуття любові та поваги до своїх рідних, близьких.
Обладнання: сімейні фотографії; чоловічі та жіночі фігурки; ескізи квартир або
будинків; ескізи Будинку Радості; плакат "десять не можна від
В.Сухомлинського".
Нема в світі, як родина... Народна мудрість
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Рід, родина, сім'я. Ці слова добре відомі нам з самого дитинства. А чи
задумувались ми коли-не будь над ними, чи розуміємо ми, що вони для нас
означають? Поміркуйте над такими рядками (прийом "Мікрофон")

Рідне гніздо
У кубельці у рідненькім
Тепленько пташині:
При батеньку і при неньці
Весело дитині.
Всюди гарно,
Всюди славно,
Всюди добрі люди,
Лучче ж, як у батька й неньки,
Вам нігде не буде...
У.Кравченко
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II. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.
Про важливість для людини родинного кола, додержання нею етичних
норм взаємної поваги, допомоги, довіри, чуйності, про важливість виконання
своїх обов'язків у сім'ї, про свою поведінку в родинному колі ми й
говоритимемо на уроці. Розв'яжемо тести, спробуємо пояснити причини
виникнення конфліктів та знайти варіанти уникнення й розв'язання їх.
III. Робота над темою уроку
1.
Гра-конкурс "Слабка ланка". Тема: "Чи все я знаю про свою
сім'ю".
(Три учні стають півколом посеред класу і намагаються якомога швидше
відповісти на запитання.)
Коли день народження твоєї бабусі?
Які очі у твого тата?
Який улюблений колір твоєї мами?
Яка улюблена книжка твого дідуся?
Назви імена своїх дядька, тітки.
Яке твоє улюблене родинне свято?
Як звали твого прадідуся?
Які ласощі полюбляє твоя сестричка?
Яку пісню любить твоя мама?
2. Рольова гра. (Учні заготовили дома чоловічі й жіночі фігурки, ескізи
квартир чи будинків, їм пропонується розфарбувати кольоровими
олівцями фігурки чоловічі та жіночі і розмістити їх у квартирі чи будинку
по відповідних кімнатах. Це діагностичний прийом: якщо в кольорі
паперових чоловічків переважає блакитний або синій, - дитина відчуває
радість у спілкуванні з батьками; якщо зелений, - дитині спокійно; якщо
жовтий, жовтогарячий, - тривожно; якщо коричневий, чорний, дитині
погано. Можливо, дитині погано від спілкування з одним з батьків.
Особливу увагу необхідно звернути на розміщення чоловічих і жіночих
фігур. Тата найчастіше знаходяться біля телевізора у вітальні, рідше - у
дитячій кімнати, а мами -- на кухні. Отже, батьки мало спілкуються з
дітьми. З результатами цієї діагностики слід познайомити батьків на
батьківських зборах).
3. Презентація сім'ї. (Діти розповідають про свої сім'ї, використовуючи
свою роботу та фотографії близьких, які знаходяться на фотовиставці).
4. Робота в групах.
1 група
Поміркуйте над притчею
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Три хлібини
Один ще не зовсім старий чоловік щодня купував у магазині три хлібини.
– Скажіть, добродію, навіщо ви щодня берете три хлібини? У вас сім'я
дуже велика? - з цікавістю спитав продавець.
– І так, і ні... - відповів чоловік. – Одна хлібина щодня потрібна нам,
другу позичаю, а третю виплачую як борг.
– Цього я не можу зрозуміти, – покрутив головою продавець. - Не може
бути, щоб людина одночасно позичала комусь і виплачувала борг!
–
А розуміти тут нічого! - сказав чоловік. - Одну хлібину ми з
дружиною з'їдаємо, другу дітям даємо в борг, тобто позичаємо, а третю своїм
батькам віддаємо – цим свій борг сплачуємо.
– Які зобов'язання має кожен член сім'ї? Як розуміти підтекст притчі?
2 група
Прочитайте притчу і поміркуйте над народною мораллю.

Батько й сини
В одного чоловіка було сім синів. Між собою вони не мирилися, все
сварилися. Скільки разів батько наказував дітям, щоб жили вкупі, але діти не
слухали старого. Раз батько дуже захворів. Він знав, що після його смерті діти
поділять господарство, розійдуться й будуть терпіти голод і холод. Щоб краще
діти зрозуміли громадську силу й гуртову працю, хворий батько звелів
принести віника.
Діти принесли. Батько каже: "Зламайте його!" Хоч як старалися, та не
переломили віника. Тоді батько розв'язав віника й по прутику переломив його
весь. "Дивіться, діти! - промовив батько. - Отак і ви: як будете жити в згоді,
будете допомагати один одному, поважати один одного, ніхто вас не подужає;
окремо ж кожного будь-хто здолає".
Чи дружно жили семеро братів?
Яку науку дав їм батько?
Чому сім'я тоді міцна, коли є взаємна повага, допомога і порозуміння?
3 група (працює біля дошки)
Поряд з уміннями, які потрібні для члена родини, на місці крапок
записати цифри у порядку їх важливості.

Уміння жити в сім'ї
... Готовність узяти на себе певні обов'язки.
...Повага прав і гідності інших членів родини, визнання прав рівності.
...Готовність до взаємного спілкування, до співробітництва. ...Уміння
пристосуватися до звичок і уподобань рідної людини. ...Розуміння її потреб і
душевного стану.
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...Здатність піклуватися про рідну людину, робити для неї добро.
...Готовність пожертвувати своїми вигодами заради своїх рідних.
...Здатність жаліти, співчувати, розуміти, співпереживати радість і горе,
успіхи і невдачі, поразки й перемоги.
...Уміння виконувати всю домашню роботу, створювати затишок.
...Уміння виявляти етичну культуру (бути терплячим і поблажливим,
великодушним і добрим), сприймати рідну людину з усіма її слабкостями,
дивацтвами, недоліками, уміння переборювати власний егоїзм.
5.
Робота в зошитах (за бажанням)
Завдання 1—2 або 5 — 6.
6. Робота з підручником. Спогади Дарії Цвек про святкування Різдва в її
родині (Прочитати самостійно, дати відповідь на запитання)
7. Робота в парах.
Візьми інтерв'ю у свого товариша, розпитай, які сімейні традиції живуть у
його родині?
– А як ви думаєте, навіщо в родині потрібні спільні свята?
–
Не секрет, звичайно, що всі в родині про вас піклуються. А чи є у
вас обов'язки перед родиною?
8. За допомогою уявного мікрофона, оцініть себе: чи всі сімейні
обов'язки ви б могли взяти на себе, щоб полегшити життя своїх близьких?
– А чи завжди все так гладко буває в родині ?
9. Робота з підручником.
Завдання 5. (стор.65. Оксана Данилевська, Олена Пометун. Етика. К,
"Ґенеза", 2005)
IV. Формуванням практичних умінь та навичок.
Перевірте себе. Як уникнути конфліктів у стосунках із рідними? Чи не
порушили ви десять не можна від В.Сухомлинського? 1 .Не можна ледарювати,
коли в сім'ї всі працюють.
2. Не можна сміятися над старістю.
3. Не можна заходити в суперечку зі старшими, ставити під сумнів те, що
вони радять.
4. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі; від
батьків ти не маєш права нічого вимагати.
5.Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі, –
кращий шматочок зі столу, смачнішу цукерку, кращий одяг.
6. Не можна робити того, що осуджують старші члени сім'ї, - ні на очах у
них, ні десь на стороні; кожний свій учинок розглядай з погляду старших; що
подумають вони.
7. Не можна залишати старшу рідну людину самотньою, особливо матір,
якщо в неї немає нікого, крім тебе; у свята ніколи не залишай її саму.
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ЯК ВИНИКАЮТЬ ПРАВИЛА ЕТИКЕТУ
Відкритий урок з етики в 5 класі
Овчаренко Т.В., учитель етики Полтавської
загальноосвітньої спеціалізованої школи №29
Мета: з’ясувати, коли й чому виникали правила етикету, що таке
церемонії; виховувати гарні манери учнів, пошану до народних традицій.
Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.
Методи і прийоми: робота учнів на комп’ютерах, бесіда, робота в
парах, «мікрофон»
Обладнання: комп’ютери, магнітофон, мікрофон, хлібина, рушник,
дівочий український національний костюм, конверт із завданнями, пам’ятки
учням.
ХІД УРОКУ
1. Дівчина в національному вбранні вітає гостей хлібом-сіллю.
2. Оголошення теми і мети уроку.
Учитель: Ми не випадково розпочали цей урок саме в такий спосіб,
адже розпочинаємо роботу над загальною темою «Шануймо людей і люди
шануватимуть нас». (Тема записана на дошці)
Крім того, зустріч гостей хлібом-сіллю – давня українська традиція. А в
народних звичаях і традиціях знайшли відображення етикетні правила. Саме
про них ми і будемо говорити на сьогоднішньому уроці. На екранах ваших
комп’ютерів виведено назву теми, якій і присвячуємо цей урок.

Як виникали
правила етикету

Від нашої поведінки залежить ставлення людей до нас. Не тільки за
вчинками, а й за манерами визначають, чи шляхетна, культурна людина, чи,
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навпаки, – груба, невихована.
Етикет є важливим складником людської моральності. За допомогою
клавіші Еnter зараз ми познайомимося з метою нашого уроку.

Мета уроку:








відкрити для себе, як виник
етикет;
зрозуміти, що таке церемонії та
етикетні кодекси;
усвідомити моральність
народних звичаїв і традицій;
замислитися над значенням
гарних манер.

Отже, спочатку з’ясуємо, як і чому виник етикет, що таке церемонії й
етикетні кодекси. Для цього помандруємо в історію слова за допомогою клавіші
Еnter.

Етимологічна цікавинка
Виявляється,
Виявляється, слова етикет і етикетка –
мовні родичі.
родичі. Французьке слово
етикетка – це ярлик на товарі чи
упаковці,
упаковці, де зазначають назву товару,
товару,
виробника,
виробника, ціну та ін.
ін. Від слова
етикетка утворилося слово етикет.
етикет. І
як це сталося … підкаже історія етики.
етики.
У ХVІІ ст.
ст. французький король Людовік
ХІV
ХІV на одному з придворних прийомів
наказав вручити гостям картки з
переліком правил поведінки,
поведінки, яких вони
конче мали додержуватися.
додержуватися. Ці картки,
картки,
так звані етикетки,
етикетки, й дали назву етикету.
етикету.

Етикет визначає, як людина спілкується з іншими людьми, визначає її
зовнішній вигляд, манеру поводитися. Адже жести, рухи, пози, способи вітань,
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поводження за столом, смак в одязі і таке інше є своєрідною етикеткою. Саме ці
наші властивості й особливості в першу чергу впадають в око при знайомстві, і
саме за ними нерідко судять про нас самих.
Дати визначення етикету нам допоможе клавіша Еnter

Словничок етичних термінів


Етикет – це зведення установлених норм
поведінки,
поведінки, правила чемності у дипломатичних
колах,
колах, у товаристві.
товаристві. Ці правила регулюють
зовнішні вияви людських взаємин.
взаємин.



Церемонії – це встановлений порядок якогось
обряду за відповідними правилами.
правилами.
Етикетні кодекси – це сукупність етичних норм,
норм,
правил поведінки,
поведінки, що усталилися в суспільстві.
суспільстві.
Вони регулюють поведінку людини.
людини.



– Чому так важливо додержуватися правил етикету? Поміркуймо над
цим.
Мабуть, вам доводилося чути, як того, хто нарочито демонструє свої
бездоганні манери, підкреслено виконує етикетні правила, просять поводитися
без церемоній.
– А що ж таке церемонії? (на екрані комп’ютера)
– Які церемонії ви знаєте?
Церемонії зустрічі гостей можуть бути різними: урочисті промови,
подарунки, музика.
– А ми в який спосіб зустріли гостей?
– Але яку мету переслідують усі ці різновиди церемонії зустрічі гостей?
Кожна церемонія передбачає дотримання людьми, які беруть у ній
участь, певної сукупності правил поведінки – норм етикету. Звернімось до
словничка і з’ясуймо, у чому полягає сутність такого поняття, як етикетні
кодекси.
Етикетні кодекси й етикет в цілому мають на меті регулювати поведінку
людини.
– Етикетні правила містяться в народних звичаях і традиціях.
Згадайте їх і назвіть приклади.
Чи не тому кожен народ шанує свої звичаї і традиції, що в них
зберігається його моральність.
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Чіткому додержанню етикетних правил великої ваги надавали при
дворах французьких, англійських, а особливо іспанських. Наведу приклад
курйозного випадку, пов’язаного з додержанням етикету. Стався він з
французьким королем Людовіком ХІІІ.
У невідкладних державних справах він прибув до кардинала Рішельє,
однак той лежав хворий у ліжку. За етикетом король не міг розмовляти з
підданим, який лежить. У такому випадку етикет не дозволяв королеві вести
розмову з ним ні сидячи, ні стоячи. І Людовік ХІІІ знайшов оригінальний вихід
– він ліг поруч з хворим, і, так спілкуючись, вони з’ясували ті невідкладні
справи, які необхідно було терміново вирішити.
– У чому виявилось благородство короля?
– Чи тільки гарних манер він додержувався?
Існує такий вислів: «розводити китайські церемонії». А пов’язано це з тим,
що у Стародавньому Китаї налічувалося майже 30 тисяч церемоній.
– Чи так важливо знати всі етикетні нюанси?
– А якщо говорити про дипломатів, чи мають вони право не дотримуватися
етикетних норм під час візиту до іншої держави? Чому?

Словничок етичних термінів


Манери – це спосіб поводитися,
поводитися, триматися в товаристві;
товаристві;
зовнішні вияви поведінки.
поведінки.

А на черзі наступна рубрика – «Цікаво знати», познайомитися з якою нам
допоможе клавіша Еnter
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! Цікаво знати.


Грецьким послам вручали інструкцію,
інструкцію, як вести
переговори.
переговори. Її писали на двох картках чи
табличках,
табличках, складених навпіл.
навпіл. Ці карткикартки-таблички
називали дипломами.
дипломами. Очевидно,
Очевидно, сучасні назви
дипломатія і дипломат походять від цих дипломів.
дипломів.



Першою книгою з етикету вважають “Дисципліну
клерикаліс”
клерикаліс”, яку 1204 р. написав іспанський
священик Педро Альфонсо.
Альфонсо.



У Київській Русі етикетні норми
були зібрані в “Повчанні Володимира
Мономаха дітям”
дітям” (1117 р.).

– Володимир Мономах 12 років князював у якій державі?
Помер у 1125 році. Умираючи, він залишив своїм дітям заповіт,
поучаючи, як жити чесно, в добрі та злагоді.
Робота в парах
Пропоную дістати з конвертів, які перед початком уроку розклала біля
кожного комп’ютера, завдання. Кожна пара учнів одержує завдання - пояснити
суть поради Володимира Мономаха своїм дітям.
Після цього підводжу учнів до висновку, що поради Мономаха
актуальні й сьогодні.
Моральний внутрішній світ людини виявляється у її манерах. Ще не
почувши жодного слова від незнайомця, ми встигаємо оцінити його манеру
триматися: позу, ходу, вміння стояти, сидіти, розмовляти, одягатися. Саме
манера поведінки людини – своєрідна її візитка. Що ж таке манери? Значення
цього слова ми знайдемо у словничку за допомогою клавіші Еnter
Манери бувають гарні або погані, у декого – вишукані. Людина, навчена
гарних манер, завжди добре тримається незалежно від ситуації, у якій
перебуває. Вона знає, як поводитися на стадіоні, у театрі.
А зараз настав час скористатися мікрофоном. Для цього за допомогою
клавіші Еnter переходимо до рубрики «Осмислюємо мудрі думки». (Учні
коментують висловлювання, що висвітились на моніторі)
66

Осмислюємо мудрі думки


Манери людини – це дзеркало, у
якому видно його портрет.
(Й. Гете – німецький письменник)



Гарні манери має той, хто
найменшу кількість людей
ставить у незручне становище.
(Дж. Свіфт – англійський письменник)

Знати – це добре, але якщо йдеться про манери, то, на мою думку,
важливіше вміти. Отже, натискаємо Еnter і переходимо до розв’язання
практичних завдань.

Практичне завдання
Визначте, у яких ситуаціях герої
демонструють гарні манери
Михась завітав до Віталика на
день народження.
народження. За столом хлопець
виголосив:
виголосив: “Я не буду їсти нічого,
нічого,
крім торта і цукерок”
цукерок”.


Тарас зателефонував
Оксанці,
Оксанці, але слухавку взяв
її брат: “Добрий день, привітався Тарас.
Тарас. – Запросіть,
Запросіть,
будь ласка,
ласка, до телефону Оксану”
Оксану”.
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– Більшість із вас відвідує танцювальний гурток. Скажіть, під час
танцю партнери повинні дотримуватися гарних манер?
Зараз ми будемо насолоджуватися прекрасним вальсом – танцем, який
зародився ще в кінці 18 ст., зазнав нищівної критики, адже на той час за
правилами етикету публічні обійми танцюючих були непристойними. Але
вальс переміг, не зважаючи ні на які заборони.
Більше того, ми простежимо, які правила все того ж таки етикету
знайшли відображення в цьому прекрасному танці.
Вальс «На прекрасному голубому Дунаї»
По закінченні танцю учні обговорюють, які гарні манери вони помітили
під час виконання танцю своїми однокласниками.
Австрійський композитор Йоган Штраус-батько прославив своїми
вальсами Відень – столицю Австрії, а Йоган Штраус-син набув світової слави,
створивши понад 460 вальсів. Вашій увазі було представлено його шедевр «На
прекрасному голубому Дунаї»
Людина народжена з гарними манерами, чи набуває їх протягом життя?
Мені часто доводилося чути: „Нехай сприймають мене таким, яким я є”.
Чи погоджуєтеся ви з цією думкою.
Ситуація
Одного разу я побачила на автобусній зупинці, як дівчина років 8
пильно розглядає обличчя літньої людини, спотворене шрамами й опіками. Він
ніяковіє, піднімає комір пальта, відвертається. Але дівчина обходить і, не
зводячи погляду з обличчя, дивиться, навіть рот відкрила від зосередженості.
Що відчуває при цьому великий і безпомічний чоловік? Можливо, згадує
нестерпний жар у середині палаючого будинку? Або нескінченність часу на
операційному столі і нудний лікарняний запах. Не знаю. Відчуйте самі. Але в
одному я переконана твердо: поводження людини – це справа не тільки її
особисто.
Тому хочу, щоб ви, мої учні, працювали над виробленням у собі гарних
манер.
А для цього кожному на стіл перед уроком поклала пам’ятку, з якою ми
зараз і ознайомимося.
Пам’ятка
ЯК ВИХОВАТИ В СОБІ ГАРНІ МАНЕРИ

Пам’ятайте!
• Всі люди різні й мають право на власні смаки та
захоплення.
• Намагайтеся не вживати вислови, подібні до таких:
«Я таку гидотну їжу не люблю й ніколи не їм!», «Поглянь
лишень, як убрався! Я б ніколи такого не вдягнув!», «І навіщо ти
читаєш цю книжку?! Я вважаю, що вона неймовірно нудна!», «Чому ти
68

товаришуєш з Ніною? Вона мені зовсім не подобається, і я б ніколи з
нею не зналася!».
•
Якщо ви поводитеся чемно щодня, то звикаєте до цього.
Така поведінка стає автоматичною і не потребує від вас навіть
роздумів, однак завжди справляє враження.
Коли ви щодня впродовж певного часу стежитимете за своєю
поведінкою очима сторонньої людини, то у вас виробиться звичка
гарно ходити, сидіти, розмовляти, одягатися.
Ви поступово набуватимете гарних манер. Спробуйте
Підсумок уроку
Щоб дізнатися, чи досягли ми поставленої на початку уроку мети, дайте
відповіді на питання.
– Коли й чому виник етикет?
– Що таке церемонії?
– Що відбивають народні звичаї і традиції ? (народна мораль)
– Чи потрібно вчитися гарним манерам? Чому?

ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ В СПІЛКУВАННІ
фрагмент уроку з етики у 5 класі
Михайлець Ж. Г., учитель етики
Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29

Що таке спілкувальна поведінка та мовний етикет
Очікувані результати. На основі вивчення теми учні зможуть :
 пояснювати поняття «спілкування»; «спілкувальна поведінка»;
«спілкувальні норми»; «комунікативна ситуація»; «мовний етикет»;
«співрозмовники»; характеризувати основні правила спілкування для мовців,
слухачів;
 розповісти про те , якими є моральні основи спілкування і чому
потрібно їх дотримуватись, наводити приклади дотримання моральних норм
співрозмовниками і наслідки їх порушення .
Обладнання: таблиця «Комунікативна ситуація», підручник, дошка,
крейда, роздавальний наочний дидактичний матеріал, шпаргалка – схема
«Основні правила спілкування», пазли.
Методи та прийоми роботи: розповідь учителя, бесіда, робота з
підручником, робота в малих групах, спостереження над мовою.
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План фрагменту уроку
І. Вступна частина
1 Мотивація навчальної діяльності
2 Представлення теми уроку й очікуваних результатів
ІІ. Основна частина
1 Що таке спілкувальна поведінка та мовний етикет
2 Правила спілкувального етикету
3 Моральні основи спілкування
ХІД УРОКУ
І. Вступна частина
1. Психологічний тренінг «Храм тиші»
Слово вчителя
Уявіть, ви прогулюєтеся околицею великого гомінкого міста . Зверніть
увагу на перехожих, вираз їхніх облич, фігури . Можливо, ви помітили у
натовпі знайоме обличчя ? Ви підійдете і привітаєтеся чи пройдете повз? Що ви
відчуваєте на цій вулиці?
Тепер поверніться і прогуляйтесь тихою вуличкою . Незабаром
побачите велику будівлю , яка за архітектурою відрізняється від усіх інших. На
ній вивіска «Храм тиші». Ви відчиняєте двері , входите, і вас огортає повна і
глибока тиша…
Коли захочете залишити храм , штовхніть двері та вийдіть на вулицю.
Запам’ятайте дорогу, яка веде до храму , щоб ви могли повернутися туди.
Чи важко було мовчати? Чи гнітила вас тиша? Яке воно мовчання ?
Іноді нам хочеться побувати на самоті, відгородитися від усього світу.
Проте це лише хвилинки нашої слабкості. У цьому житті ми отримуємо саме те,
що говорять наші уста .
Щоденні контакти з людьми, навіть короткотривалі, формують
суспільне обличчя людини, багато в чому визначають її характер і навіть
подальшу долю.
Небезпідставно вміння спілкуватися вважається витонченим, складним
мистецтвом , вивченням якого людство займається з давніх часів.
Спілкування – це життєва необхідність кожного.
На думку видатного французького письменника Антуана де Сент –
Екзюпері, спілкування – це розкіш.
Спілкування вважається найбільшим скарбом, яким володіє людина.
2. Якщо спілкування – це розкіш та скарб, то пропоную вам визначити
сьогодні на уроці, у чому цінність спілкування.
Поділ класу на дві групи: команди «Розкіш» та «Скарб».
Команда переможців отримає ключ до скриньки, де міститься відповідь
на питання: «У чому цінність спілкування?»
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Вирушаймо на пошуки ключа, але пам’ятайте, що на кожному шляху
трапляються перешкоди.
ІІ. Основна частина
1 перешкода

Що таке спілкування?
Спілкування (як відомо з уроків мови) можливе за певних умов, що становлять
комунікативну ситуацію.
Щоб мову свою
Від помилок вберегти
П’ять речей пам’ятай завжди
Кому ти говориш,
Про кого говориш,
Та як, і де, і коли.
(Омар Хайям)
2 перешкода
Словникова робота
Робота з підручником. Тлумачення понять: спілкувальна поведінка,
спілкувальники (с.124 підручник)
мовний етикет і запис до словника етичних термінів.
3 перешкода
Стежка ввічливих слів
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Чия команда першою заповнить таблицю, отримає ☺ посмішку.
Етикетні формули

Таблиця етикетних формул

Дозвольте вас познайомити ( вам представити )...
Будьмо знайомі . Дуже приємно . Багато про вас чув.

За яких умов
вживається
При знайомстві

Дякую ! (Вельми дякую ! Дякую від душі !) Спасибі !
Безмежно вдячний . Я вам зобов’язаний . Ви зробили
мені велику послугу . Як же мені віддячити ?
Вибачте ( пробачте ) . Даруйте . Перепрошую . Прошу
вибачення . Прийміть мої вибачення . Мені прикро,
що так сталося . Не гнівайтеся , будь ласка .
Прошу вас ! Маю до вас прохання . Будь ласка
( будьте ласкаві , будьте люб’язні ), допоможіть мені .
Буду дуже вдячний , якщо ви мені допоможете . Чи не
допомогли б ви мені ?
Доброго ранку!( Добрий день! Добридень! На
добридень!) Добрий вечір! (Добривечір!) Здрастуйте!
Здорові були! Радий бачити! Доброго здоров’я !
Вітаю! Слава Ісусу Христу!
До побачення! Прощавайте! До зустрічі! Бувайте
здорові! Щасти вам! Нехай вам гараздиться! З Богом!

А чому посмішку?
Бо у спілкуванні ми використовуємо не тільки слова, а й жести, міміку,
тобто немовні засоби. Та дуже приємно, коли наше спілкування починається із
посмішки.
Етикетні формули вивчили, а чи достатньо цього, щоб досягти успіху в
спілкуванні.
4
Перешкода
Коли спілкування приносить задоволення
Як і будь-які етикетні правила, правила спілкування ґрунтуються на
моралі.
Мораль (с. 2 роб. зошит ) – правила поведінки у ставленні один до
одного.
Сучасна мораль базується на заповідях Ісуса Христа. Понад тисячу
років українці звіряють своє життя з Божими заповідями: люби ближнього, як
самого себе; шануй батька й матір; не вбивай; не кради; не свідчи неправдиво;
не заздри.
Це означає, що справжньою розкішшю є тільки таке спілкування, яке
не принижує, не ображає, не завдає болю.
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Що треба знати, аби почуватися під час спілкування комфортно?
Уміти користуватися словом – велике мистецтво. «Слово – це
найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського
характеру». Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож
оволодіваймо цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса!
Колективне складання основних правил спілкування
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Хто говорить, той сіє, хто слухає – збирає .
Може, на нашому полі зберемо гарний урожай.
Виготовлення схеми-підказки «Основні правила спілкування»
(Учитель читає уривки творів, а учні визначають головну думку і
формулюють наступне правило спілкування)
Учитель: Уривок із вірша А. Костецького «Загублена чемність»
1. Будьте завжди чемні, ввічливі, привітні і доброзичливі у
спілкуванні і поведінці.
Учитель: гумореска «Хвастунець» Г. Бойка
2. Не хваліться даремно, нехай вас інші похвалять!
Вірш у виконанні вчителя
3. Вмійте слухати і не перебивати інших.
4. Не будьте нав’язливими! Говоріть про те, що може бути цікавим і
корисним для тих, хто вас слухає!
Вірш « Балакуни» О. Сенатович
5. Учіться допомагати людям і словом, і ділом.
5 перешкода
Пазли «Знайди пару»
До правил треба дібрати відповідне прислів’я чи приказку
• Не завжди говори , що знаєш , а завжди знай , що говориш – 4
• Не кричи , а ліпше навчи – 3
• Себе не хвали , другого не гудь – 2
• Не мели , як пустий млин – 5
• Красне слово – золотий ключ – 1
• Треба знати , що де казати – 4
• Шабля ранить тіло , а слово душу –1
• Більше діла –менше слів – 5
• І від солодких слів буває гірко –1
• Язик до Києва доведе – 5
6 перешкода
Пояснити, як ви розумієте вирази
Команда №1 – Заговори , щоб я тебе побачив.
Команда № 2 – Хто стереже свої уста , той зберігає свою душу.
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7 перешкода . Розіграти життєву ситуацію
«Скарб»
• Зустріч ровесників , дівчинки з хлопчиком ( першим вітається
хлопчик)
• Твій друг вітається зі своїм другом , але незнайомим тобі ( тобі
треба привітатись , бо друг мого друга – мій друг )
• Як пройти до музично – драматичного театру імені М . Гоголя ?
«Розкіш»
• Якщо в автобусі ви помітили в іншому кінці салону свого
знайомого, як вчините ?
• Зустріли ви свого вчителя , а у вас канікули . Як будете діяти ?
• Вам запропонували залишитись замість однокласника після уроків
полити квіти . Ваші дії ?
Асоціювання
Учні виставляють від 0 до 3 балів за кожним із наведених критеріїв :
a. Я не відволікався і був уважним –
b. Я активно працював –
c. Я висував цікаві думки й пропозиції –
d. Я допомагав своєму товаришеві по групі –
Підраховуємо ☺ команд
Команда переможців відкриває скриню ключем. У скрині – “серце”,
відповідь на питання: у чому цінність спілкування?
Нехай ці рядки з англійського вірша стануть гаслом, з яким ви
крокуватимете стежками життєвого шляху. І тоді ви матимете змогу підібрати
ключ до будь – чийого серця.
До всіх сердець , як до дверей , є ключики малі .
Їх кожен легко підбере , якщо йому не лінь .
Ти , друже , мусиш знати їх , запам'ятати їх не важко .
Маленькі ключики твої – ‘’Спасибі’’ і ’’Будь ласка’’.

ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЮТЬ ЕМОЦІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
урок етики в 6 класі
Нетяга Т.І., вчитель Полтавської
загальноосвітньої середньої школи №29
Мета: Пояснити зміст поняття „почуття” та „емоції”, важливість прояву
культури почуттів, навчити оцінювати свої почуття та емоції з точки зору
їхньої моральності; розвивати самостійність мислення; виховувати високі
моральні почуття.
Педагогічне забезпечення: фотостенд, на якому зафіксовані люди в
різних емоційних станах; виставка рекомендованих для читання книг; картки
для роботи в парах.
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Очікувані результати:
Після заняття учні зможуть:
− давати визначення понять «емоції», «почуття»;
− наводити приклади прояву моральних почуттів;
− аналізувати свої дії і дії однокласників;
− формулювати власні міркування, наводити аргументи для
підтвердження особистої думки.
ХІД УРОКУ
І. Вступне слово вчителя (під музику Е. Моріконе)
Цар Соломон не досягнув ще середнього віку – 45 років, а слава про його
мудрість і красу, про розкіш його життя та пишність його двору розповсюдилась
далеко за межі Палестини.
І сказав Господь : «За те, що славив ти ім`я Господнє на Землі, проси в
мене все, що побажаєш»
І відповів Соломон: „ Не прошу я собі ні довгого життя, ні багатства, не
прошу собі душ ворогів, а прошу мудрості...”
Здивувався Господь: „Але ж мудрішого за тебе і так годі найти. Ти знаєш
будову світу і дію стихій, розумієш початок, кінець і середину епох, таємницю
вічного кругообігу подій, навчився слідкувати за місцезнаходженням зірок.
Навіщо тобі ще більше мудрості?”
І відказав тоді Соломон: «Ще більше мудрості я прошу в тебе для того,
щоб пізнати самого себе» [Музика стихає]
ІІ. Обґрунтування вчителем теми та мети уроку
Справді, пізнання самого себе задача не з легких. Але ми будемо
прагнути зробити це. Крок за кроком ми будемо наближатись до цієї мети. Хто
ми такі? Чому інколи болить і плаче наша душа, а інколи співає і начебто без
причин? Що таке наші емоції, наші почуття? Як вони впливають на наше
життя, на наші вчинки? І це зовсім не пусті запитання. Вони допоможуть нам
прислухатись до себе і, можливо, щось зрозуміти. Тож тема нашого уроку.
(Оголошується тема уроку).
ІІІ. Оволодіння новим навчальним матеріалом
1. Робота з підручником
a. Що ж таке наші емоції? Яке тлумачення дає наш підручник? (с.78)
(Фіксація в зошиті)
Які емоції частіше всього переживають люди?

Радість

Страх

Докори
сумління

Обурення

Сум

Гнів

1. Наведіть приклади з власного досвіду, коли ви переживали подібні
емоції? (діти наводять приклади)
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2. На основі емоцій виникають почуття. Як трактує поняття „ почуття”
наш підручник? (визначення фіксується в зошиті)
2. Ситуативний практикум
Пояснювальне слово вчителя (Почуття бувають різні: інтелектуальні,
естетичні). Та коли людина починає усвідомлювати, що вона в світі не одна,
що поруч живуть інші люди з їхніми почуттями та емоціями, коли не
залишається байдужою до почуттів інших, в душі зароджуються моральні
почуття. Розуміти чужу душу не легко, але давайте почнемо вчитися.
1. Робота в парах с картками
Завдання: Які почуття проявляють герої в кожній окремій ситуації? Чи
можна ці почуття назвати моральними?
Варіант картки:
1. Ти потискаєш руку хлопчику, що переміг у Всеукраїнському
шахматному турнірі.
2. Воїн зі зброєю в руках кидається в атаку і через хвилину падає на
рідну землю від фашистської кулі.
3. «Але ж це неправда!» – закричав Сашко. – Ви покарали Ігоря за
стілець, якого він не ламав. Нехай краще зізнається той, хто це зробив»
4. Пішли гуляти!
Я не можу, я пообіцяла мамі доглянути за молодшим братиком.
5. На випускному вечорі Марійка підбігла до вчительки і, на секунду
завагавшись, поцілувала її в щоку.
a. Що це ти вигадала? – усміхнулась вчителька.
b. Спасибі вам за все, – проказала дівчинка.
6. Ого-го-го! – кричав Сергійко, стоячи на пагорбі і вбираючи в своє
серце красоту золотавої діброви, річки, що плине ген за обрій, замріяних нив...
7. Матусю, рідненька! Я більше ніколи-ніколи не буду так робити. Я і
сам шкодую, що так легковажно вчинив.
ІV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Сценка „Помилка” (учні-актори виконують її, сидячи на своїх
місцях). (Іде урок)
Учитель: Так хто ж із вас пригадає, що ми називаємо моральністю?
Катя (відразу піднімає руку): Моральністю називають виконання
людьми приписів моралі в своїй власній поведінці та в стосунках з іншими
людьми.
Учитель: Молодець. А які ж це приписи моралі?
1: Бути ввічливим.
2: Не порушувати дисципліну.
3: Доброзичливо ставитися до людей.
Катя: Це такі приписи, які навчають людей керуватись у своїх вчинках
поняттям добра, справедливості, милосердя...
Учитель: Добре сказано. Відразу видно, що Катюша добросовісно
підготувала на сьогодні домашнє завдання. (Артем, що сидить позаду, смикає
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Катю за косу, дівчинка повертається і намагається його вдарити).
Учитель(продовжує):А от ти, Артеме, сьогодні ще ні разу не підняв
руку, невже тобі нічого сказати?
Артем (ніяково): Та (понурює голову)
Учитель: Гаразд. А зараз ви напишете невеличку письмову роботу.
Вчинок, яким я пишаюсь або Вчинок, за який мені соромно.
(Стук у двері)
Черговий: Вибачте, Оксано Миколаївно, вас терміново просять до
телефону.
Учитель: Зараз-зараз. Отож працюємо старанно. До кінця уроку
залишилось ще 20 хвилин, я думаю, що часу вистачить, щоб серйозно
поміркувати. (Учні залишаються самі )
1: поліз у портфель, порпається
2: попросила коректор. Їй кинули через парту
3: Ти про що пишеш? (заглядає в зошит сусіда )
Катя (повертається до Артема): Ти можеш не хитати парту?
Артем : А це я?! Ти бачила? (штовхає під партою ногою стілець Каті)
Катя: Ну все, зараз я тебе буду вбивати (встає з-за парти) і це буде
вчинок, яким я пишатимусь.
4 дівчинка: Настя, дай мені підручник на хвилинку.
(Настя, що сидить поруч з Катею, бере підручник і простягає її через
парту. З підручника випадає згорнутий аркуш паперу)
Роман: Опа-на! Послання з космосу. Почитаємо, почитаємо!
(Настя намагається вирвати листа, але їй це не вдається)
Роман (читає) «Взагалі ти мені подобаєшся, але я не розумію, що ти
знайшов в цій Аліні, чи й не красуня. Вона ж навіть косметикою не вміє
користуватися до ладу. Розмалюється як опудало і грається з дітлахами в
нашому дворі. Приходь, побачиш. З нею ж ніхто товаришувати не хоче, а ти з
нею додому ідеш, щось їй розповідаєш. Невже хочеш, щоб над тобою вся
школа глузувала».
(Аліна рвучко встає, вихвачує листа і підбігає до Насті).
Аліна (сердита, але крізь сльози): Та знаєш, хто ти після цього?! Сама в
дзеркало подивись. Кікімора! А я їй ще задачки давала списувати. (Рве листа і
кидає його в обличчя Насті ).
Настя (звертається до Каті): Катю, скажи...
Катя (легковажно розводячи руками): А що Катя, Катя. Сама заварила
кашу, сама і розбирайся.
Аліна ( рвучко): І це не правда, що зі мною ніхто не хоче товаришувати.
Це в тебе проблеми. Від вас навіть батько пішов, сама казала!
(Настя повільно збирає клапті листа, повільно робить декілька кроків,
потім кидає листа на підлогу і вибігає з класу)
Вчитель ( навздогін): Настю, ти куди? Урок ще не скінчився.
(До класу). Що ще сталося? Невже вас не можна й на хвилину залишити?
Хто образив Настю?
Аліна: А нехай не пише дурацьких листів!
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Катя: Подумаєш, нервова яка...Слова їй не можна сказати. (Учителька
піднімає клапті паперу)
Учитель: Я так розумію, це той лист?
Хлопець: Ага.
Дівчинка: Він з підручника випав. Це Настя писала
Аліна: Теж мені – письменниця...
Учитель (уважно розглядаючи листки): Але ж це писала не Настя!...Це ж
не її почерк. Що зрештою діється?!
Роман: Як не Настя? А хто?
(Всі повертаються до Каті)
1 дівчинка: Так це ж Катин підручник.
Учитель: Катю, це ти писала?
Катя: Може, й я колись, не пам`ятаю.
1 дівчинка: Так чому ж ти нічого не сказала?
Катя: А мене ніхто й не питав.
Дівчинка: Чому ж Настя сама нічого не сказала? А Аліна до неї
присікалась.
Учитель: Йди зараз же вибачсь, Аліно, перед Настею.
Аліна (насуплено): Я не піду.
Ірина: Настя моя подруга, можна, я піду її пошукаю?
Учитель: Та ні, не треба, скоро вже дзвінок.
Ірина (твердо): Ні, я піду (виходить).
2. Бесіда з учнями
a. Чому заплакала Настя?
b. Чому так жорстоко вчинила Аліна?
c. Чи можемо ми назвати вчинок Романа моральним? Чи вміє він
берегти чужі почуття?
Що завадило Аліні навіть після усвідомлення своєї помилки,
вибачитись перед Настею?
– Чому ж Настя відразу не сказала правди?
– Хто, на вашу думку, у своїх діях справді керувався моральними
почуттями?
– Чи варто вчительці поставити Каті високу оцінку, адже при опитуванні
дівчинка знала всі визначення?
3. Звучить пісня Б.Окуджави «Давайте восклицать!» (пісня, яка вчить
культурі почуттів)
V. Учитель рекомендує художню літературу по темі:
В. Тендряков « Весняні переверти»
Р. Фраєрман «Дика собака Дінго, або Повість про перше кохання»
VІ. Підбиття підсумків уроку: зав`язуємо вузлики на пам`ять
(істини, які запам`ятались) і складаємо в «Скриньку нових знань».
VІІ. Домашнє завдання: завдання 4 (с.80-81) Повторити визначення із
словничка.
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ПОРАДНИК
етика поведінки, етикет, мовний етикет, етикет подарунків, етикет одягу,
сетикет (метикет, нетикет), діловий етикет, як подолати конфлікти в сім’ї
Етикет – це норми і звичаї, які регулюють культуру поведінки людини
в суспільстві. У це поняття входить сукупність правил, пов’язаних з умінням
тримати себе у товаристві, зовнішньою охайністю, правильністю побудови
бесіди і ведення листування, грамотністю і ясністю викладу думок, культурою
поведінки за столом, а в деяких ситуаціях – ділового та світського спілкування.
Моральний смисл етикету проявляється передусім у тому, що за його
допомогою ми маємо можливість виявити свою повагу до людини. «Зміст
етикету – визнання значимості людини, чи вияв поваги до неї, які виражаються
у форми ввічливості, чемності». (Стошкус А. «Этикет в развитии общества/
Этическая мысль: научно-публицистические чтения. – М., 1988. – с.241.)
Розрізняють декілька видів етикету, основними серед яких є:
• придворний етикет – строго регламентовані порядок і форми
люб’язностей, запроваджені при дворах монархів;
• дипломатичний етикет – правила поведінки дипломатів та інших
офіційних осіб під час їх спілкування на різних дипломатичних прийомах, у
ході ділових візитів, переговорів;
• військовий етикет – перелік загальноприйнятих у армії правил,
норм і манер поведінки військовослужбовців у всіх сферах їх діяльності;
• громадянський етикет – сукупність правил, традицій та
умовностей, яких дотримують громадяни під час спілкування один з одним;
• сучасний етикет регламентує поведінку людей у побуті та на
роботі, у громадських місцях і на вулиці, у гостях і під час офіційних заходів –
прийомів, церемоній, переговорів.
Звичайно, з усіх видів етикету нас цікавлять у першу чергу ті норми і
правила, без знання яких ми не можемо обійтися у повсякденному життя. На
нашу думку, друже, тобі буде цікаво дізнатися про:
1.
Мовний етикет. Якщо люди не знайомі між собою, дуже
велике значення має те, як вони представляться одне одному. З представлення
починається знайомство, тому цей момент дуже важливий із психологічної
точки зору. Помилки чи незручності під час знайомства можуть ускладнити
спілкування чи навіть викликати роздратування. Залежно від того, як людину
представляють, вона може стати «своєю» або бути не прийнятою товариством.
Під час представлення необхідно дотримуватися двох основних принципів:
• чітко вимовляти ім’я, прізвище та іншу інформацію, яку ви хочете
повідомити;
•
використовувати форми представлення, які доцільні у даній
ситуації.
Чіткість, з якою вимовляється ім’я, допомагає уникнути необхідності
перепитувати, а також застерігає від недоречностей у подальшому спілкуванні.
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2. Етикет подарунків. Найпопулярніші подарунки – квіти. Вони завжди
радують і завжди доречні, тож важливо знати, як правильно їх дарувати –
загорнутими чи ні? Старовинні посібники з правил хорошого тону у таких
випадках давали наступні поради: якщо, з’явившись на урочистості, ви
вручаєте квіти у передпокої, можна передавати їх в упаковці, якщо ж двері вам
відчиняє хтось із членів сім’ї і ви з квітами заходите у кімнату, то необхідно
зняти папір і вручити букет винуватцю урочистої події без паперової обгортки.
Вочевидь, подібної поради варто дотримуватись і сьогодні. Взагалі говорити
про обгортку можна лише тоді, коли вона має естетичний вигляд. Не забудьте
вручати букет квітами догори, а не навпаки. Квіти можна дарувати і в горщику.
Якщо ж ви посилаєте квіти з доставкою з магазину, покладіть у кошичок чи
всередину букета записку з побажаннями.
Чоловікам похилого віку чи своєму керівнику на роботі можна
подарувати квіти на день народження, молодим чоловікам за подібних обставин
дарувати квіти не прийнято.
3) Етикет одягу. Культуру людини у першу чергу підкреслює її одяг. Зі
смаком підібраний одяг і охайний вигляд роблять людину впевненою у собі,
зібраною, енергійною і врешті – решт – більш привабливою для оточуючих.
Мода існує для того, щоб до неї пристосовуватися індивідуально.
Об’єктивно ніяка мода не буває красивою чи некрасивою, вона не має
постійних критеріїв. Те, що вчора здавалося неприйнятним, сьогодні може
виглядати абсолютно природно. Завдяки цій властивості людської природи ми
час від часу оновлюємо свій зовнішній вигляд. Мода потребує відчуття міри,
врахування факторів часу, смаку, віку.
Як правило, обставини самі підказують нам, як варто одягнутися на
прогулянку. На навчання, на роботу або коли ми вирушаємо з візитом до когось
чи на званий вечір.
Жінкам та дівчатам найбільше клопоту завдають ті виняткові
моменти, коли потрібно одягнути плаття «на вихід». Тому ми радимо тобі
завжди мати святкове вбрання і постійно тримати його у «бойовій» готовності.
Зручний і гарний одяг у святковий вечір допоможе жінці, дівчині скинути з
себе тягар повсякденних турбот і розважатися, розслабитися, а то й просто
помріяти.
Чоловікам практично, за винятком спортивного вояжу, ідучи в гості,
належить одягати піджак. В гостях у близьких тобі людей можна попросити
дозволу скинути піджак, а на деяких прийомах необхідно дочекатися нагоди,
коли це запропонує сам господар. До костюма необхідний галстук. У офіційній
обстановці піджак повинен бути застебнутим. У застебнутому піджаку потрібно
заходити у квартиру до знайомих, у ресторан (особливо у товаристві жінки), у
кабінет на нараду, в театр. Нижній ґудзик піджака не застібують ніколи.
Удома халат чи піжаму одягають лише для того, щоб зранку і ввечері
піти до ванної кімнати. У інший час доби потрібно одягатися зручно, чисто і
охайно. Особливо це стосується жіночої статі: жінка у домашній обстановці
теж повинна одягатися красиво. Як правило, чоловіки вдома носять
трикотажний костюм спортивного крою чи джинси. Капці як у чоловіків, так і
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жінок повинні бути не стоптаними і чистими.
Взагалі, що стосується етикету одягу, потрібно пам’ятати золоте
правило: одяг сам по собі не буває просто гарним. Елегантний одяг уживається
лише з елегантним господарем, який має відповідну поставу, хороші манери і
вміє гарно і правильно говорити.
А тепер декілька слів про хороші манери. Хороші манери – ознака
гарного виховання. Тому навчання гарних манер є такою ж важливою
складовою виховного процесу, як і навчання грамоти, музики, іноземної мови.
Головна мета навчання гарних манер полягає у тому, щоб молоді люди не
тільки знали. Як слід поводиться у товаристві, але й уміли це робити. Поняття
«гарні манери» пов’язане з виховання у дитини таких чеснот, як почуття такту,
делікатність, душевна чуйність, щирість.
Ось декілька правил, друже, яких повинен завжди дотримуватися
чоловік у присутності жінки:
• по вулиці чоловік, як правило, йде зліва від жінки. З правого боку
йдуть лише військовослужбовці, котрі повинні бути готовими віддати честь;
• чоловік, який супроводжує даму, не палить;
• якщо чоловік і жінка вирушають кудись на таксі, то чоловік,
підійшовши до авто, відчиняє праві задні дверцята. Першою сідає жінка,
чоловік сідає поряд з нею;
• із автомобіля чоловік виходить першим і допомагає вийти жінці;
• якщо чоловік керує автомобілем власноруч, то спочатку він
допомагає жінці сісти за переднє сидіння, а потім сідає за кермо сам;
• перед входом у приміщення чоловік відкриває для жінки двері, а сам
заходить після неї;
• спускаючись сходами, чоловік іде на одну – дві сходинки попереду
жінки, а піднімаючись – на одну – дві сходинки позаду неї;
• якщо жінка спіткнулась чи посковзнулась, чоловік підтримує її;
• у приміщенні чоловік не сідає ніколи раніше жінки;
• у гардеробі чоловік допомагає жінці роздягнутися, а, одягаючись,
обов’язково подасть їй пальто;
• справжній джентльмен завжди допомагає жінці будь – якого віку
нести важкі речі.
Знання цих правил і дотримання їх допоможе не тільки юнакам, а й
дівчатам завжди виглядати елегантно, справляючи лише позитивне враження на
оточуючих. Але часто буває так, що наші власні звички заважають нам у
спілкуванні з іншими людьми. Ось декілька практичних порад, які допоможуть
якщо не позбутися поганих звичок, то принаймні пристойно поводитися у
товаристві:
• дайте рукам спокій, не чіпайте постійно галстук, ґудзики, рукав
партнера тощо;
• на виставках не прагніть доторкнутися до творів мистецтва та інших
експонатів;
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• жінці чи юнці бажано не «гратися» своїм перснем, намистом,
замочком сумки, не накручувати на палець пасма волосся;
• дуже не бажано жонглювати запальничкою співрозмовника, це може
його дратувати;
• не заплітайте у кіски китиці скатертини, залиште у спокої чашку, не
дзвеніть нею. Якщо вам украй необхідно чимось зайняти руки, то носіть у
кишені піджака коробку сірників;
• негарно повертатися спиною до співрозмовника, а також до когось
іншого, хто стоїть поблизу;
• у товаристві не бажано почісуватись (у тому числі куйовдити волосся
на потилиці, намагаючись зосередитися);
• негарно «стріляти» суглобами на пальцях чи клацати пальцями;
небажано також постійно щось «муркотіти» собі під ніс (ця звичка особливо
дратує оточуючих, не говорячи вже про домашніх);
• під час розмови старайтеся не знизувати плечима. Інколи люди не
усвідомлюють, наскільки цей жест може здатися образливим для
співрозмовника;
• не варто закінчувати своє висловлювання вибухом сміху. Такий
прояв нервозності справляє негативне враження, не говорячи вже про бурхливу
реакцію на свій власний анекдот.
І ще декілька етикетних правил, про які потрібно завжди пам’ятати.
Неввічливо, а тому негарно: показувати пальцем, особливо на людину;
розрізати сторінки журналу чи книги гребінцем; змочувати палець слиною,
перегортаючи сторінки; використовувати ніготь мізинця як зубочистку;
чистити черевики низом брюк; часто поглядати на годинник під час розмови з
гостем, жінкою, у ході урочистого засідання, за столом президії; підтягувати
брюки; жінці через плаття підтягувати панчохи; грюкати дверима. Двері завжди
потрібно зачиняти «м’яко», навіть якщо ви дуже поспішаєте. А під час
суперечки грюкання дверима не аргумент, а недостойний агресивний випад.
А ми знову повернемося до видів етикету і розглянемо наступні з них:
1) Сетикет (метикет, етикет) – термін який з’явився нещодавно.
Інтернет розвивається і розширюється, і все більше людей стають його
користувачами. Починаючи спілкуватися одне з одним в Інтернеті, вони
роблять багато непомітних на перший погляд помилок. Ці помилки, викликані
незнанням метикету (сетикету), тобто мережевого етикету, можуть заподіяти
неприємності тобі і твоїм співрозмовникам.
Ось прості правила етикету під час спілкування користувачів за
допомогою електронної пошти:
• якщо твоя система дозволяє, завжди пиши своє персональне ім’я:
воно є для тебе кращою «візитівкою», ніж e – mail –адреса;
• не забувай давати назви своїм листам;
• намагайся, щоб довжина твого листа відповідала стилю спілкування:
якщо ти просто відповідаєш на запитання, роби це коротко і по суті;
• долучай до свого послання уривки листа, на який даєш відповідь;
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• якщо можеш, використовуй підпис. Він повинен ідентифікувати тебе
і містити дані про альтернативні канали зв’язку;
• якщо ти звертаєшся до когось із проханням, не забудь сказати «будь
ласка».
Водночас, якщо хтось тобі допомагає, то не буде зайвим подякувати
йому за допомогу. Хоча це може здатися і банальним, але як доводить
практика, величезна кількість користувачів Інтернету, будучи у реальному
житті взірцем ввічливості, забувають про свої гарні манери під час листування
за допомогою електронної пошти;
• не чекай, що тобі надішлють відповідь негайно. Той факт, що ти
протягом десяти хвилин не одержав відповіді на свого листа, ще не означає, що
адреса ігнорує тебе;
• пам’ятай, що не існує абсолютно надійної системи листування.
Недоцільно і нерозумно вкладати персональну і конфіденційну інформацію в
електронний лист у тому випадку, якщо ти не збираєшся його зашифрувати за
допомогою надійної системи шифрування;
• пам’ятай про адресата; ти – не єдина людина, котра постраждає у
випадку, якщо делікатне повідомлення попаде у негідні руки.
І, нарешті, не забувай, що e – mail – засіб спілкування з живими людьми.
Перед тим, як відправити листа електронною поштою, прочитай його уважно
ще раз і уяви себе на місці одержувача.
2) Діловий етикет. Діловий етикет базується на таких же моральних
нормах, як і світським етикетом, виділяє наступні їх спільні риси:
• ввічливість, яка є виявом поважного ставлення до людини. Виявляти
ввічливість – означає бажати добра людині. Суть ввічливості полягає у
доброзичливості;
• коректність або уміння завжди тримати себе у рамках порядності,
навіть у конфліктних ситуаціях;
• тактовність – відчуття міри, перевищивши яку можна образити
людину або не дати їй гідно вийти із важкої ситуації;
• скромність – стриманість в оцінках своїх чеснот, знань і становища у
суспільстві;
• шляхетність – здатність здійснювати безкорисливі вчинки, не
допускати приниження заради матеріальної вимоги;
• точність – відповідність між словом і ділом, пунктуальність і
відповідальність під час виконання взятих на себе зобов’язань.
У міжнародній сфері діловий етикет у цілому відповідає нормам і
традиціям, які найбільш повно відображені у дипломатичному протоколі та
етикеті. Дипломатичний протокол – це сукупність загальноприйнятих норм,
правил і традицій, яких дотримуються офіційні особи під час спілкування на
міжнародному рівні. При цьому дипломатичний етикет як важлива складова
протоколу регламентує правила поведінки офіційних осіб під час різних
заходів, у тому числі переговорів, зустрічі делегацій, візитів, бесід, взаємних
представлень, прийомів тощо. Дипломатичний протокол і етикет мають
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наднаціональний характер і у зв’язку з цим набули широкого поширення у
сфері міжнародного ділового спілкування. Основні принципи протоколу
відповідають моральним нормам ділового та світського спілкування і
передбачають:
• взаємну ввічливість;
• тактовність;
• невимушеність (природність, розкутість, але не фамільярність);
• раціональність;
• обов’язковість.
Питання етики поведінки, етикету, міжнародного етикету дуже
ґрунтовані і потребують значно більшого простору для їх висвітлення. У межах
невеликого повідомлення неможливо охопити все, що стосується цієї проблеми.
Сподіваємося, друже, що нам вдалось зацікавити тебе правилами і
нормами поведінки на будь – якому рівні (у тому числі міжнародному). Якщо у
тебе ще залишилося запитання, що стосуються цієї проблеми, ти можеш
самостійно знайти відповіді на них, використовуючи різноманітні друковані та
електронні джерела. Бажаємо тобі успіху!
Яка сім’я, такий і я
(українська народна мудрість)

Як подолати конфлікти в сім'ї?
Конфлікт поколінь, одвічна проблема «батьків і дітей». Написано про це
дуже багато. Ми ж зупинимося на кількох доступних порадах вирішення
«кризової ситуації» або уникнення її взагалі.
Друже, аби порозумітися з батьками та іншими членами сім'ї:
• стався з повагою до інших членів сім'ї, шануй і цінуй своїх батьків;
• виявляй інтерес до справ інших членів сім'ї;
• спокійно розв'язуй конфлікти;
• не забувай, що інші чекають від тебе заохочення у власних
стараннях;
• виявляй участь до своїх батьків. Вони стомлюються на роботі,
вдома. Порадуй їх чимось, хоча б приємною дрібничкою. Це допомагає
налагодити контакт.
• намагайся спілкуватися з батьками «по-людськи»: це матиме
кращий результат, ніж крик і грюкання дверима;
• попроси батьків розповісти про їхню юність, конфлікти з їхніми
батьками. Це поліпшить ваше взаєморозуміння;
• якщо батьки поводяться з тобою, як з малою дитиною, ввічливо
нагадай їм, що ти вже подорослішав і хотів би разом з ними вирішувати
проблеми, пов'язані з твоїм життям;
• дай зрозуміти батькам, що ти потребуєш їхньої підтримки. Це
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допоможе створити сприятливу атмосферу у родині;
• розмовляй зі своїми батьками, повідомляй їм новини з твого життя;
• не обманюй батьків. Пам'ятай, що таємне рано чи пізно завжди стає
відомим;
• батьківська заборона найчастіше виявляється правильним
рішенням. Поміркуй, що могла б спричинити вседозволеність!
• якщо виникла сварка, і ти почуваєшся винним, знайди у собі сили
підійти першим. Поваги ти не втратиш, повір;
• повернення додому у встановлений час — це спосіб вберегти себе
від неприємностей. Якщо ти затримуєшся, обов'язково зателефонуй — батьки
переживають! Побережи їх для себе;
• вимагай, аби батьки пояснювали мотиви своєї поведінки стосовно
тебе. Можливо, тобі вдасться їх зрозуміти;
• якщо ти сердишся на вчителя через погану оцінку або на природу
через жахливу погоду, не зривай злість на батьках. Це нерозумно і призводить
до поганих наслідків;
• не роби «на зло» батькам. Гірше у кінцевому результаті буде лише
тобі;
• у будь-якому разі будь оптимістом!
Отже, намагайся зрозуміти своїх батьків і близьких тобі людей і дозволь
їм зрозуміти тебе. Коригуючи власну поведінку, ти скеровуватимеш тим самим
їхню поведінку у бажаному для тебе напрямку, а отже — стосунки
налагодяться і буде досягнуто тривалого миру. У скрутну хвилину подумай, що
ти не один такий, всі свого часу пройшли через подібні «випробування долі».
А для створення своєрідного імунітету проти «прикрощів долі» та
успішного подолання кризових ситуацій, керуйся у своїй поведінці і прийнятті
рішень наступними порадами психологів.
Почуття самотності
•
Якщо ти почуваєшся самотнім — подумай, що можна вдіяти, аби
виправити ситуацію.
•
Помрій, подумай, як ти реалізуєш свої мрії, бажання.
• Знайди серед своїх знайомих, друзів, близьких і товаришів хороших
людей Подумай про їхнє життя і про твої стосунки з ними.
•
Не лякайся, коли залишишся наодинці з самим собою. Це
необхідно, аби стати дорослим.
• Поміркуй, чи є в твоєму оточенні люди, з якими ти не спілкуєшся.
Чому?
•
Залишаючись наодинці з собою, не вигадуй собі якесь непевне
заняття. Краще подумай, почитай.
• Кожна людина колись відчуває жахливу самотність. Тобі здається, що
ти один такий на весь світ, але це не так. Поруч обов'язково хтось є, потрібно
лише його помітити.
• Пам'ятай, що людина, яка почувається самотньою, забуває про те, що
її оточують люди. Зроби щось приємне для батьків, родичів, друзів. Це
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допоможе тобі зблизитися з ними, налагодити емоційний контакт. Допомагай, і
ти одержиш допомогу!
•
І, зрештою, ти дійсно самотній, чи тобі так лише здається?
Стрес
•
Ти можеш відчувати психічну чи фізичну напругу. Тебе можуть
охопити нові відчуття. Ти схвильований, відчуваєш занепокоєння. Дуже
можливо, що поблизу тиняється стрес!
•
Ознаки стресу помітні: безсоння, пітливість, відчуття пригнічення,
підвищений кров'яний тиск тощо. Спостерігай за собою.
•
Боротьба зі стресом полягає в тому, щоб не накопичувати
негативних емоцій. Якщо ти розлючений, не виплескуй свою злість на тих, хто
тебе оточує. Так ти ризикуєш залишитися на самоті.
• Якщо сталося дійсно щось неймовірне і тобі потрібно прийняти
рішення, думка про яке лякає, згадай відоме прислів'я: «Ранок мудріший за
вечір». Тому необхідно лягти спати або переключити увагу на щось стороннє.
Відпочинь від занепокоєння, і ти побачиш нові перспективи вирішення
проблеми.
•
Після відпочинку час діяти. Не зволікай, час вирішувати справу!
•
Виділи у своєму житті моменти, які ніяк не можна змінити, і
припини хвилюватися з цього приводу. Не карай себе за вже скоєне, а зроби
так, аби уникнути подібних помилок у майбутньому.
•
Твоє життя не буде таким похмурим, коли ти збагнеш, що маєш
багато чого: ти не голодуєш, у тебе є домівка, сім'я — люди, які тебе люблять,
ти досить розумний (навіть якщо здається протилежне). Завжди можна знайти
щось хороше.
•
Тобі погано — спробуй поговорити з батьками. Або знайди
людину, котрій довіряєш, і розкажи їй про свої турботи. Тримати все у собі
шкідливо для здоров'я. Замислюйся над цим!
•
Допомагають позбутися стресу заняття спортом та улюбленими
справами, фізичні вправи покращують тонус м'язів, а разом з тим підвищується
настрій.
•
Допомагає поліпшити настрій похід у магазин. Купи собі кілька
дрібничок, це завжди приємно.
•
Якщо пригнічення не минає кілька тижнів, звернись до лікаряневропатолога. Можливо, причина твоєї хандри у хворобі.
•
І останнє. Час обов'язково заліковує рани. Не заглиблюйся у
депресію — шукай рішення!
•
Пам'ятай, все що не робиться — все на краще!
Самогубство? Ніколи!
•
Якщо ти вважаєш, що твоє життя нестерпне, — спробуй змінити
його. Але не таким чином, адже самого життя потім не буде!
•
Якщо ти не любиш себе, спробуй відшукати у собі щось гарне.
Воно завжди є! Сконцентруй увагу на позитивних емоціях.
•
Не думай, що у такий спосіб ти викличеш співчуття, розпач у
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батьків, друзів, коханої людини. Можливо, але ти про це не дізнаєшся!
•
Багато хто хоче, аби їх врятували при спробі самогубства (суїциду).
Поміркуй — цього може і не статися! А якщо ти на все життя зостанешся в
інвалідному візку?
•
Поговори з ким-небудь, подумай, адже життя прекрасне!
Спілкування з товаришами
•
Краще пізнай самого себе. Знайди у собі цікаві якості — це
допоможе залучити однолітків і зберегти об'єктивне судження про інших
людей.
•
Розвивай у собі чутливість і увагу до внутрішнього світу інших
людей. Намагайся у розмові ставити запитання, які б цікавили твого
співрозмовника.
• Пам'ятай, що кожен вартий поваги, оскільки він — людина. Стався до
інших так, як би ти хотів, аби вони ставилися до тебе.
• Частіше виявляй інтерес до іншої людини. Навчися знаходити у ній
гарні риси.
• Не помічай дрібних недоліків товариша. Тобі їх теж не бракує.
• Розвивай вміння розуміти гумор. Намагайся переводити на жарт
зауваження з приводу твоєї зовнішності або успішності.
• Вмій вислухати товариша. Формуй діалогічне мовлення.
• Якщо ти втрачаєш друга, подумай, можливо, ви обоє змінилися,
виросли, тому і розлучаєтеся. Завжди можна знайти нових друзів. Тільки
справжні друзі (а таких небагато) залишаться з тобою на все життя.
Правила, додержання яких допомагає подобатись людям (за Дейлом
Карнегі):
1. Щиро цікався іншими людьми.
2. Посміхайся.
3. Пам'ятай, що ім'я людини — найсолодший і найголовніший для неї
звук будь-якою мовою.
4. Будь гарним слухачем. Заохочуй інших говорити про самих себе.
5. Говори про те, що цікавить твого співрозмовника.
6. Переконуй співрозмовника у його значущості і роби це щиро.
Висновок: Щирість є обов’язковою умовою спілкування.
Психологи дослідили: перший рівень визначення людиною
співвідношення «свій—чужий» відбувається на рівні оцінки зовнішності
людини, її зачіски, одягу, міміки та жестів. Другий рівень — вже остаточний —
на рівні мови. Говорить людина «моєю» мовою, вживає «мій» сленг — значить,
своя людина.
Отже, мова — це той важливий код, завдяки якому встановлюються
міцні, часом нерозривні зв'язки між людьми у їхній спільноті. Також це
універсальний ключ до сердець людей інших національностей та соціальних
груп.
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ПРОГРАМА
КУРСУ „ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ”
10-11 КЛАСИ
Барбі М.В, учитель етики Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Кобеляцького району
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс „Етика і психологія сімейного життя” відіграє важливу роль у
підготовці молоді до сімейного життя.
Мета курсу:
– дати юнакам і дівчатам основи знань про сімейно-шлюбні стосунки;
– підготувати відповідальне ставлення до подружнього життя;
– формувати готовність до майбутнього шлюбу, уміння правильно
будувати сімейні стосунки і ростити майбутніх дітей;
– сформувати розуміння діалектичного характеру суспільних процесів
та явищ, ролі й місця людини як соціальної істоти;
– домогтися розуміння необхідності формування здорового способу
життя як комплексу фізіологічних, соціальних, психологічних аспектів
поведінки;
– розкрити поняття про психологію міжособистісних стосунків, про суть
особистості і фактори що її формують, етику і культуру поведінки;
– здійснювати гігієнічне й статеве виховання в нерозривному зв’язку з
моральним вихованням;
– домогтися розуміння практичного значення знань про шлюб та сім’ю
у майбутньому житті.
Це комплексний курс, який включає такі важливі аспекти підготовки
молоді до сімейного життя: соціальний, етичний, правовий, психологічний,
фізіолого-гігієнічний, педагогічний, естетичний, господарсько-економічний.
Вивчається він у 10-11 класах. Розрахований на 34 години
Програма складається з таких розділів:
1. Особистість. Психологія особистості.
2. Вихованість. Культура особистості.
3. Психологія взаємин.
4. Міжособистісні стосунки юнацтва.
5. Готовність до шлюбу.
6. Шлюб і сім’я.
7. Основи сімейних відносин.
8. Трудова атмосфера і господарство сім’ї.
9. Сім’я і діти.
Учитель може самостійно відбирати до кожного розділу найбільш
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важливий матеріал, не включати деякі питання чи вводити додатковий
матеріал, залежно від рівня підготовки класу. Але магістральним завданням
підготовки до сімейного життя є допомога підростаючому поколінню у
формуванні подружніх та батьківських ролей, у вмінні ставити, виявляти та
вирішувати пов’язані з сімейним життям проблеми.
Сам зміст матеріалу передбачає поєднання форм і методів навчання, що
має підвищити ефективність занять. Основна форма організації навчальної
діяльності – урок. Необхідне використання різних типів: урок-лекція, урокконференція,
урок-семінар,
урок-аналіз,
урок-дискусія,
урок-бесіда,
комбінований урок, що поєднує бесіду, тестування, рольові ігри тощо.
У викладанні курсу доцільно використовувати такі методи: розповідь,
бесіду, лекцію, ілюстрацію, роботу з книгою, підготовку рефератів,
повідомлень, використання електронних та мультимедійних технологій.
Крім навчального матеріалу доцільно використовувати статистичні дані;
підсумки опитів населення стосовно теми уроку: публікації, художні твори.
.

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
10 к л а с
1. Вступ (1 год.)
Введення в курс етики і психології сімейного життя. Зміст і завдання
курсу. Зв’язок курсу з навчальними дисциплінами: історією, анатомією,
фізіологією людини, загальною біологією.
2. Особистість. Психологія особистості (8 год.)
Особистість. Індивід. Всебічний і гармонійний розвиток особистості.
Психологічні характеристики особистості. Активність особистості як головна
умова її розвитку. Потреби, мотиви, інтереси, ідеали, світогляд, переконання,
життєві цілі.
Почуття і переживання людини. Характер, його властивості, що
обумовлюють вчинки людей.
Здібності людини.
Темперамент – характеристика індивіда з боку його динамічних
можливостей. Типи темпераменту.
Індивідуальність особистості як те особливе, що відрізняє дану людину від
інших.
Самовиховання. Необхідність формування здібності аналізувати власні
якості, вчинки, стосунки, критично оцінювати їх.
Самопізнання – важлива умова виховання свідомого члена суспільства.
Самоусвідомлення. Самоповага. Визначення ступеня самоповаги. Самооцінка.
Визначення рівня самооцінки.
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3. Вихованість. Культура особистості (6 год.).
Що розуміють під вихованістю. Критерії визначення вихованості.
Скромність – одна із загальних критеріїв моральної вихованості.
Культура зовнішнього вигляду: охайність, акуратність в одязі і зачісці,
відповідність одягу обставинам, наявність хорошого смаку.
Естетика жестів, поз і ходи.
Сучасний етикет. Правила поведінки за столом. Культура гостинності.
Етикет дарування подарунків.
Культура поведінки в громадських місцях (на вулиці, в магазині, на
транспорті, в театрі).
4. Психологія взаємин (6 год.).
Спілкування. Сенс спілкування. Мета спілкування. Психологія спілкування у
підлітковому та юнацькому віці. Стосунки: ділові і особисті, приятельські і
дружні. Риси характеру необхідні для повноцінного спілкування:
принциповість, поступливість, ввічливість, доброзичливість.
Культура спілкування. Міміка. Жести.
Спілкування в групах. Визначення рівня комунікабельності. Антисоціальна
поведінка. Правопорушення та злочини: алкоголізм, підліткова наркоманія,
агресія.
Конфлікти. Причини виникнення конфліктів і можливі шляхи їх розв’язання.
5. Міжособистісні стосунки юнацтва (8 год.).
Товаришування і дружба як людські потреби. Товариш – близька людина за
поглядами, за спільною діяльністю.
Дружба – соціальна і моральна цінність. Дружба в історичному плані. Зразки
дружби. Кодекс дружби. Психологія дружби. Дружба чи любов. Симпатія.
Кохання – найскладніше людське почуття. Феномен кохання. Вміння
розрізняти закоханість і кохання. Здатність до кохання. Виховання культури
інтимних почуттів. „За” та „проти” дошлюбного статевого життя. Здоровий
спосіб життя, венеричні захворювання, СНІД.
Сучасний юнак. Мужність – найважливіша моральна якість чоловіка.
Сучасна дівчина. Поняття про жіночість. Дівоча честь і гідність.
Ситуаційно-рольові ігри.
6. Готовність до шлюбу (5 год.)
Шлюб. Дошлюбні залицяння. Спонука вступу до шлюбу. Шлюбний вік.
Готовність до шлюбу. Фізична та соціальна зрілість, їхня суть.
Розуміння правової основи шлюбу – суттєва умова міцної сім’ї.
Законодавство про шлюб та сім’ю.
Етико-психологічна готовність до шлюбу. Необхідність поєднання всіх видів
готовності до шлюбу та кохання.
Теми дискусій
1. У чому краса дівчини?
2. Чи особиста це справа – особисте щастя.
90

3. Кого сьогодні можна назвати лицарем?
Теми для доповідей
1. Портрет ідеального юнака (дівчини).
2. Як я уявляю собі найкращого друга?
3. Ідеал щасливої чоловічої (жіночої) долі.

11 к л а с
1. Вступ (1 год.).
Аспекти підготовки молоді до сімейного життя. Розкриття суті
готовності до шлюбу
і сімейного життя.
2. Шлюб і сім’я (12 год.).
Сім’я. Функції сім’ї в суспільстві. Історія розвитку сімейно-шлюбних
відносин. Типи сімей.
Пропозиція про одруження. Весілля. Початковий період подружнього
життя; період пристосування; виникнення почуття «ми». Труднощі адаптації
молодого подружжя до нових умов життя. Конфлікти у перші роки шлюбу.
Тенденції у розвитку сім’ї. Планування сім’ї. Чинники, які сприяють та
перешкоджають народжуваності. Наслідки зниження народжуваності дітей.
Здоровий спосіб життя як умова народження здорової людини, шкідливість
алкоголю, нікотину, наркотиків. Зниження народжуваності дітей в Україні.
Демографічна ситуація в Україні. Сучасна сім’я в Україні у порівнянні з
сім’єю інших країн.
3. Основи сімейних відносин (9 год.).
Моральні основи сім’ї. Мікроклімат сім’ї та моральні цінності. Сім’я як
джерело щастя. Рівність між чоловіком і жінкою, взаємна повага, любов,
обов’язок, відповідальність один за одного, працьовитість, відвертість,
чуйність, витримка, життєвий оптимізм.
Традиції та реліквії сім’ї. Значення сімейних традицій, сімейних свят.
Культура сімейно-шлюбних стосунків. Можливі причини порушення
сімейних стосунків. Подружня невірність. Конфлікт у сім’ї. Розлучення. Діти та
розлучення.
4. Трудова атмосфера і господарство сім’ї (6 год.).
Спільність побуту як важлива ознака сім’ї. Ведення домашнього
господарства. Спільна праця подружжя, її роль у створенні сприятливого
сімейного клімату.
Бюджет та господарство сім’ї. Складання сімейного бюджету. Джерела
доходів. Витрати та їх планування. Раціональний споживацький бюджет.
Бюджет і мода. Діти і гроші.
Який Ви господар, господарка (тести). Господарсько-побутовий тренінг.
Естетична організація побуту.
Організація сімейного дозвілля. Нерозривність етики і естетики в житті сім’ї.
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5. Сім’я і діти (6 год.).
Сім’я і діти. Емоційне ставлення до дітей. Підготовка подружжя до
виконання материнських та батьківських обов’язків. Народження дитини.
Психологічні проблеми, які виникають у цей період. Мета та завдання
сімейного виховання, засоби та способи їх досягнення. Союз поколінь.
Виховання любові до дітей.
Батьки – перші вихователі дітей. Материнство – найвища цінність,
природна потреба у продовженні людського роду, велике призначення жінки.
Батьківство як благородна і відповідальна місія чоловіка, природна
соціальна потреба людини.
Типові помилки сімейного виховання.
Теми дискусій
1. Сучасна сім’я. Якою їй бути?
2. Ідеал батьківської любові.
3. Хороші діти це - … . Хороші батьки – це … .
Теми для доповідей
1. Причини нестійкості молодої сім’ї.
2. Сучасні сімейні традиції.
3. Що значить бути гідним сином?
4. Народні обряди в сучасному весіллі.

Вимоги до знань та вмінь учнів
Учні мають знати:
– поняття: шлюб, ендогамія, екзогамія, моногамія, парний шлюб,
матріархат, патріархат, готовність до шлюбу; шлюбний вік;
– поняття: сім’я, функції сім’ї, типи сім’ї; структура і чисельність
сучасної сім’ї, тенденції у розвитку сім’ї, планування сім’ї; фактори, що
сприяють та перешкоджають народжуваності дітей, життєвий цикл сім’ї;
– правові основи шлюбу й сім’ї, умови та порядок вступу до шлюбу,
розрив шлюбу; права батьків при народженні дитини; права та обов’язки
батьків та дітей;
– сімейний бюджет та його структура, джерела доходу сім’ї, витрати та
їх планування, раціональний споживацький бюджет;
– сімейні конфлікти, зони незгод подружжя, шляхи розв’язання
конфліктів, причини та наслідки розлучень;
– принципи виховання дітей у сім’ї, завдання сімейного виховання,
засоби та способи їх досягнення;
– поняття з психології особистості: Я-концепція, активність
особистості, потреби, риси особистості, характер, індивідуальність,
темперамент, самооцінка;
– поняття з соціальної психології: спілкування, симпатія, сумісність,
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міжособистісні стосунки, комунікація;
– фізіологічні особливості чоловічого та жіночого організмів, статеві
ролі, статеве життя, потяг; підліткова вагітність, контрацепція; захворювання,
що передаються статевим шляхом.
Учні повинні вміти:
– оцінювати якості своєї особистості, писати самохарактеристику;
– визначати ступінь самоповаги;
– оцінювати психологічну атмосферу в групі;
– визначати свій рівень конфліктності;
– оволодіти засобами та навичками поведінки у складних соціальнопсихологічних ситуаціях;
– брати активну участь в індивідуальному та груповому поведінковому
тренінгу;
– брати участь в колективних обговореннях проблем, висловлювати
при цьому свою думку;
– готувати невеликі виступи за запропонованими темами;
– писати реферати за прочитаною книгою, брати участь у читацьких
конференціях;
– визначати, які навички побутової праці вони мають, яких мають
набути;
– аналізувати сімейний бюджет;
– складати родовід.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ
"ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ"
У 9-11 КЛАСАХ
Барбі М.В., учитель етики Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Кобеляцького району
9 клас
Тема: Особистість. Психологічні характеристики особистості
Мета: дати учням уявлення про особистість в цілому, розкрити суть
основних понять, що характеризують її, пробудити потяг до самопізнання.
Трудність розкриття даної теми є в тім, що під час її вивчення учні
знайомляться з багатьма достатньо складними для них поняттями: всебічний і
гармонійний розвиток, особистість, індивідуальність, мотиви, потреби,
самооцінка, самопізнання, характер, темперамент, здібності. Необхідно
попередити їх, що на протязі вивчення даного курсу, обговорюючи
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найрізноманітніші питання майбутнього сімейного життя, вони будуть постійно
повертатися до цих понять.
Добре було б провести тестування "Який твій характер", "Визначення
ступеня самооцінки" і т.д.

Тема: Особистість і самовиховання
Мета: показати роль самовиховання у всебічному розвитку особистості,
дати уявлення про поняття "вихована людина" і можливих шляхах
самовиховання.
До цієї теми учитель дає учням завдання спробувати написати
самохарактеристику, яка розкриває всі сторони їх розвитку. У класі ці
характеристики зачитуються тільки з дозволу автора. Ще одним прийомом, що
спонукає до аналізу і самооцінки власної особистості, є прийом "впізнай себе".
Суть його в тому, що учні пишуть один на одного характеристики, а потім
зачитують їх вголос. Кожен повинен впізнати про кого йде мова. Але цю форму
можна застосовувати тільки в тому класі, де справжні товариські стосунки.
Тема: Самопізнання і самооцінка
Мета: дати учням певний запас психологічних знань; стимулювати їх
прагнення до самопізнання та самовдосконалення, дати можливість
визначити рівень самооцінки.
Урок з даної теми можна провести у вигляді усного журналу, сторінки
якого можуть мати назви: „Людина та її ім’я”, „Пізнають по ході”, „Чи може
людина оцінювати себе об’єктивно”, „Моя самооцінка”, „Я очима інших”.
Найактивнішою формою роботи на уроці є тестування.
Тема: Психологія взаємин.
Мета: показати роль і значення спілкування в житті людини, дати
основні відомості про психологію спілкування у підлітковому та юнацькому
віці, розкрити поняття спілкування, відносини, взаємовідносини, вміння і
навички спілкування.
Урок з даної теми доцільно провести у формі бесіди, під час якої учні
самі пробують дати визначення поняттям: спілкування, відносини,
взаємовідносини. Дають відповідь на запитання, яка ж конкретна роль
спілкування в житті людини. Можна розібрати з учнями три варіанти
спілкування: „спілкування по телефону”, „спілкування в листах” – по схемі:
чим відрізняються ці три ситуації з точки зору характеру спілкування? Які
особливості особистості більше проявляються в тих чи інших випадках
спілкування? Чи вірною є думка, що „спілкування по телефону” є „найлегшим”
варіантом спілкування і чому він зараз має найбільшу популярність? Що
потребує від людини „спілкування в листах”?
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Тема: Культура спілкування.
Мета: показати учням, що розуміють під культурою спілкування,
виробити правила культури спілкування, сприяти формуванню вміння будувати
свої взаємовідносини з старшими і однолітками, прищеплювати естетичний
смак, навчити норм етики, викликати в учнів неприйняття й осуд розбещеності,
неохайності,
грубощів; виховувати ввічливість, тактовність, уважність,
люб’язність.
Обізнаність підлітків з правилами культури спілкування визначається за
допомогою бесіди, анкетування, творчих робіт тощо. У ході уроку вчителю
потрібно підкреслити, що існує ряд правил, виконуючі які, можна добитися
високої культури спілкування. Ці правила регламентують спілкування з
дорослими, однолітками, з молодшими за віком. Нагадати учням правила
ввічливості, культури спілкування. Слід спинитися на типових недоліках у
мовленні учнів: вживання слів-паразитів, не літературних висловів і т.д.;
звернути увагу на те, що культура мовлення виявляється також у темпі
мовлення; якими жестами і мімікою володіє особистість.
Можна запропонувати розіграти ряд ситуацій, в яких розкривається
знання правил з даного питання.
Тема: Конфлікти, що виникають під час спілкування
і методи їх розв’язання
Мета: вміти розпізнавати ознаки конфлікту, виробити вміння і навички
подолання або уникнення конфліктної ситуації, виховати вміння знаходити
адекватні засоби вирішення конфліктних ситуацій.
Вчитель повинен познайомити учнів з ознаками конфлікту, вмінням вести
суперечку (технікою „конструктивної суперечки”), розглянути деякі загальні
закономірності взаємовпливу у конфліктній ситуації на прикладі суперечки
двох друзів. Проаналізувати декілька проблемних ситуацій, розіграти і знайти
шляхи їх розв’язання.
Тема: Моральні основи взаємовідносин юнака і дівчини (2 год.)
Мета: розкрити суть моральних основ взаємовідносин юнаків і дівчат;
поняття "мужність" і "жіночість", охарактеризувати хибні уявлення про ці
поняття, показати роль самовиховання в засвоєнні кращих рис чоловічого та
жіночого характерів.
Даний урок можна провести у формі бесіди, коли учитель виклавши
матеріал, запрошує до його обговорення учнів, попередньо виявивши їх думку
про те, що таке жіночість і мужність. Для цього за тиждень до проведення
заняття попросити учнів дати письмові відповіді на такі питання: "Що таке
жіночість (мужність)?", "Які риси я найбільше ціню в юнакові (дівчині)?",
"Перерахуйте якості, які Ви б хотіли бачити в свого майбутнього чоловіка
(дружини)". Можна записати всі запропоновані якості на дошці і попросити
учнів проставити проти них цифри по ступенях значимості їх в характері
чоловіка, жінки.
Іншою формою уроку є диспут "Кого сьогодні можна назвати лицарем?"
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Питання для обговорення:
1. Яке сучасне значення поняття "лицар"? Чи не застаріло воно?
2. Кого сьогодні можна назвати лицарем?
3. Чи можете ви з впевненістю сказати, що серед Ваших знайомих є
лицарі?
4. Опишіть образ тієї, що здатна надихнути на лицарство. Які риси
характеру повинна мати подруга лицаря?
Доцільно було б провести бесіду окремо з дівчатами на тему "Який
сучасний зміст понять "дівоча честь", "жіноча гідність".
Питання для обговорення:
1. Які з перелічених якостей стоять ближче до поняття "дівоча честь":
гордість, чистота, незалежність, душевна цільність, жіночість, нетерпимість до
вульгарності і злості?
2. Яке співвідношення понять "дівоча честь" і "цнотливість"?

10 клас
Тема: Товаришування і дружба
Мета: розкрити сутність товаришування і дружби як людської потреби,
показати особливості юнацької дружби.
На початку уроку можна провести міні-диспут: дошку поділити на три
частини "Приятельські стосунки", "Товариські стосунки", "Дружба"; викликати
3-х учнів і разом з класом заповнити їх. Потім вияснити, які стосунки у класі?
(Товариські)
Розібрати ситуації труднощів з кращими друзями. Наприклад: "Вашим
батькам не подобається Ваш кращий друг", "Ваш кращий друг веде себе порізному, коли ви разом і коли в гурті товаришів", "Ваш друг не береже Ваших
таємниць" і т.д.
"Чи існує в дружбі етикет?". Можна разом з класом написати своєрідні
правила цього етикету. Під час уроку провести тест "Чи хороший ти друг".
Якщо є можливість, в доповнення до даного уроку разом з класним
керівником провести виховну годину "Кодекс дружби". Попередньо учням дати
завдання – на основі висловлювань великих людей про дружбу скласти кодекс
честі друзів.
Тема: Кохання як найвище людське почуття (2 години)
Мета: розкрити особистісну і соціальну значимість кохання як
найвищого людського почуття, показати розвиток цього почуття в процесі
становлення особистості, охарактеризувати основні риси справжнього кохання,
залежність характеру та глибини цього почуття від рівня розвитку особистості.
Розкриття даної теми краще проводити на декількох уроках. 1-й урок –
зачитати вірші про кохання без коментарів і відпустити учнів. 2-й урок –
спробувати разом з класом виявити відмінності між коханням і закоханістю,
залежність багатства почуття кохання від багатства внутрішнього світу
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особистості, познайомити учнів з пастками кохання (зачитати ситуації даних
пасток).
Можна запропонувати учням підібрати прислів’я, приказки, вислови
видатних людей про кохання, які найбільше їм близькі, і пояснити, що
зумовило їх вибрати даний вислів.
Тема: Культура поведінки закоханих.
Мета: Охарактеризувати моральну суть культури поведінки закоханих,
показати згубність відхилень від норм поведінки у взаємовідносинах юнаків і
дівчат, сприяти виробленню вміння критично оцінювати свою поведінку.
Під час розробки даного уроку можна використати запитання, які
виникли в учнів під час розгляду тем про дружбу і кохання, про
взаємовідносини юнака і дівчини.
Разом з класом скласти правила "хорошого тону" при взаємовідносинах
юнака і дівчини.
Провести рольові ігри "Знайомство з батьками коханого", "Мій коханий
друг прийшов до мене в гості" і т.д. у формі конкурсу, інсценівок. Одну і ту ж
ситуацію розігрують різні учні.
Тема: Ранні статеві стосунки. Венеричні захворювання. СНІД.
Мета: пропагувати здоровий спосіб життя, викликати негативне
ставлення до таких суспільних явищ, як наркоманія, схильність до ранніх
статевих стосунків, проблем девіантної поведінки підлітків, попередження
ранньої вагітності, захворювання на СНІД, вживання алкоголю, тютюнокуріння
та підготовка учнів до високоморального сімейного життя.
Для проведення даного уроку краще всього запросити лікарягінеколога, венеролога які після лекції проведуть відповіді на запитання.
Вчитель може провести анкетування з метою виявлення обізнаності учнів з
даних питань.
Тема: Що значить бути готовим до шлюбу
Мета: дати учням поняття про шлюб, морально-етичні основи тих, хто
вступає в шлюб.
Під час підготовки до даного уроку звернути увагу на визначення
шлюбу, шлюбний вік, готовність до шлюбу (соціальна, психологічна).
Запропонувати учням сформулювати свої "заповіді" сімейного життя.
Можна побудувати урок і в формі мікро-дискусії "Ранні шлюби – "за" і
"проти".
Не менш корисним буде в ході уроку ознайомити з правами і обов’язками
подружжя, батьків і дітей, викладених в "Сімейному кодексі України" 2003
року.
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Тема: Шлюб. Походження шлюбу. Види сім’ї
Мета: розкрити поняття „шлюб”. Показати історичність розвитку
сімейно-шлюбних відносин, формування сім’ї, як малої соціальної групи в ході
історичного розвитку, ознайомити з видами сімей.
Урок на задану тему проводиться у формі лекції, де повідомляються
цікаві історичні матеріали про зародження і розвиток сімейно-шлюбних
відносин.
Тема: Пропозиція про одруження. Заручини. Весілля.
Мета: познайомити учнів з українськими весільними обрядами та
елементами сучасного весілля, зацікавити учнів звичаями, обрядами та
традиціями українського народу, зберігати і помножувати їх.
На уроці рекомендується широко використовувати матеріал з
народознавства стосовно весільної обрядовості. Бажано переглянути відеофільм
із записами українського весілля різних регіонів. Залучити учнів до пошуків
матеріалів, що пов’язані з проведенням обряду весілля.
11 к л а с
Тема: Сім'я та її функції
Мета: розкрити умови розвитку сім'ї економічним і соціальним устроєм
суспільства, історичність розвитку сімейно-шлюбних відносин.
На розкриття цієї теми краще відвести 2 години. Важливим є те, щоб
основою сприйняття учнями даної теми були отримані ними на попередніх
уроках уявлення про дружбу і кохання, необхідність всебічної підготовки до
шлюбу; надзвичайну важливість і серйозність рішення, як вступ у шлюб,
створення сім'ї. Особливу увагу звернути на такі основні поняття: сім'я як мала
соціальна група, соціально-економічні основи сім'ї, функції сім'ї.
Запропонувати учням прокоментувати вислів А.С.Макаренка "Навчитись
кохати, навчитись пізнавати кохання, навчитись бути щасливим – це означає
навчитись поважати самого себе, навчитись людської гідності".
Тема: Законодавство про шлюб та сім’ю
Мета: ознайомити учнів з основними документами, прийнятими в
нашій державі стосовно сімейно-шлюбних відносин, формувати пізнавальні
інтереси учнів, виховувати почуття честі, обов’язку.
На даному уроці учитель знайомить учнів із статтями 51 і 52
Конституції України та Сімейним кодексом України, який прийнято у 2002 році
і ввійшов в дію у 2004 р. Особливу увагу слід звернути на такі статті Сімейного
кодексу 21-26, 31, 34-35, 49-56, 266.
Допомогти учням розібратися в таких поняттях: подружні обов’язки,
сімейні обов’язки, шлюбний вік, шлюбні стосунки, шлюбний договір.
Добре було б запросити на даний урок юриста або працівника ЗАГС у.
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Тема: Особливості молодої сім'ї
Мета: охарактеризувати основні періоди життя сім'ї, показати
психологічні особливості кожного з них, сформувати уявлення про можливість
подолання складностей першого періоду, сприяти виробленню вміння вірно
будувати взаємовідносини в сім'ї.
При підготовці до занять по даній темі учитель може дати завдання учням
взяти інтерв'ю у своїх батьків, близьких родичів, які мають достатній стаж
сімейного життя. Приблизні питання: а) що було самим складним і самим
радісним у Вашому сімейному житті?; б) Ваша думка, чи існує безконфліктна
сім'я?; в) яку б пораду Ви дали молодому подружжю?
Тема: Бюджет сім’ї
Мета: дати уявлення про сімейний бюджет, його планування, про
розподіл обов’язків в сім’ї, сприяти формуванню вміння розподілу коштів.
Для активізації роботи учнів на уроці доцільно заздалегідь дати
завдання групам учнів: записати витрати своєї сім’ї за місяць; порахувати в яку
суму обійшлося свято у родині на 10 чоловік запрошених гостей; поцікавитися
у батьків, знайомих старших людей в чому на їх погляд секрети економного
ведення домашнього господарства; записати рецепти "економних" страв, які
використовуються у ваших сім’ях; познайомитися з цінами на товари першої
необхідності та тарифи за комунальні послуги.
Доцільно провести практичне заняття "Складання бюджету сім’ї на
місяць" за запропонованим складом. Наприклад: "Сім’я складається з 3-х осіб:
чоловік працює на заводі, зарплата 360 гривень; дружина у відпустці по
догляду за дитиною і донька 6 місяців. Живуть у квартирі, яку наймають".
Тема: Естетика побуту
Мета: дати уявлення про естетичну культуру сім’ї, про нерозривну
єдність етики та естетики побуту; розвивати у старшокласників естетичний
смак, розуміння прекрасного, вміння створювати затишок, певну атмосферу в
сім’ї; виховувати практичність та хороший смак.
Урок з даної теми рекомендується провести у вигляді бесіди, яка
повинна підвести учнів до висновку, що наш настрій, самопочуття,
працездатність багато в чому залежать від атмосфери, що панує в оселі.
Рекомендується ознайомити учнів з організацією затишку в домі, краси та
самобутності житла, естетикою побуту і модою, певним естетичним ідеалом.
Можна провести конкурс – демонстрацію досягнутих умінь учнів.
Тема: Сімейні свята, традиції, реліквії.
Мета: показати значимість для сім’ї традицій, які зближують всіх
членів родини, дорослих і дітей, які наповнюють родинні стосунки духовними
і моральними цінностями, виявляти інтереси, захоплення, уподобання кожної
сім’ї, з тим, щоб надалі успішно використовувати їх в організації навчальновиховної роботи з дітьми; виховувати у школярів почуття любові до батьків, до
свого роду, прагнення помножувати родинні традиції.
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На цьому уроці учні розказують про традиції, свята, які є в їх сім’ях,
знайомлять з сімейними реліквіями. Можна на даний урок запросити батьків,
дідусів чи бабусь учнів, щоб вони поділилися своїми спогадами про традиції,
що існували в сім’ях за часів їх дитинства.
Тема: Наслідки порушень сімейних відносин
Мета: охарактеризувати основні причини, які викликають порушення
сімейних відносин, розкрити складність і неоднозначність розлучень, показати
їх наслідки та інші порушення сімейних стосунків.
Розкриваючи тему, необхідно особливу увагу вчителя звернути на
сімейний стан учнів класу. Попередньо необхідно з’ясувати, у кого із учнів
особливо важке становище у сім’ї (конфлікти, розлучення, схильність до
алкоголю одного або обох батьків та ін.). У деяких випадках (коли діти
страждають від розлучення батьків, відсутності батька чи матері та ін.) можна
не розглядати в класі ті чи інші конкретні ситуації неблагополуччя сім’ї.
Приклади на задану тему бажано підібрати із художньої та періодичної
літератури, кінофільмів та телепередач, а не використовувати конкретні
приклади із життя сімей учнів класу.
Тема: Батьки – перші вихователі дитини (2 год.)
Мета: розкрити зміст понять материнство і батьківство, педагогічна
культура, авторитет батьків; дати уявлення про особливі функції матері як
вихователя і своєрідність впливу батька на дітей.
На розкриття даної теми краще б відвести декілька уроків. На першому у
формі бесіди учитель викладає матеріал про маму, материнство. Включення
учнів в дану бесіду повинно бути тактовним. Не слід ставити в приклад кращих
мам учнів даного класу. Аналогічним є і 2-й урок, де розкривається роль батька
в житті людини. Третій урок можна присвятити читанню віршів про маму і тата
або об’єднати його з виховним заходом "Моя сім’я", на якому гостями будуть
батьки учнів.

Теми уроків по розділах
Особистість і самовиховання
1. Особистість. Психологічні характеристики особистості.
2. Потреби, здібності, індивідуальність особистості.
3. Характер і темперамент особистості.
4. Самопізнання і самовиховання особистості.
5. Самоповага і самооцінка. Визначення ступеня самооцінки.
6. Пізнай себе (тестування, аналіз анкет).
7. Твоя майбутня професія. Як вірно вибрати її.
8. Особистість і сім'я: види взаємодії.
Психологія взаємин
1. Спілкування. Форми і стилі спілкування.
2. Культура спілкування. Правила ввічливості.
3. Культура мовлення.
100

4. Культура жестів і міміки.
5. Конфліктні ситуації, що виникають під час спілкування. Шляхи їх
розв'язання.
Вихованість. Культура особистості
1. Критерії вихованості. Сучасний етикет.
2. Культура поведінки в громадських місцях (транспорті, театрі, магазині,
на вулиці).
3. Культура поведінки за столом.
4. Культура гостинності.
5. Подарунки. Етикет дарування.
6. В людини все має бути прекрасним. Культура зовнішнього вигляду.
Естетика поз і ходи.
Міжособистісні стосунки юнацтва
1. Товаришування і дружба.
2. Проблеми, які виникають з кращими друзями (рольові ігри).
3. Кохання як найвище людське почуття.
4. Кохання чи закоханість. Пастки закоханості.
5. Культура поведінки закоханих.
6. Перше кохання. Особливості юнацького кохання. Ліки від нероздільного
кохання.
7. Побачення. Як призначити побачення?
8. Ранні статеві стосунки. Венеричні захворювання. СНІД.
9. Дошлюбний секс. Поради сексопатологів, лікарів. Як себе стримувати?
10. Сучасний юнак. Мужність – найважливіша моральна якість чоловіка.
11. Сучасна дівчина. Поняття про жіночість. Дівоча честь і гідність.
12. Моральні основи взаємовідносин юнаків і дівчат.
Готовність до шлюбу
1. Що значить бути готовим до шлюбу.
2. Реалістичний погляд на шлюб.
3. Законодавство про шлюб і сім'ю.
4. Дейл Карнегі "Зробіть ваше життя щасливим".
Шлюб і сім'я
1. Пропозиція про одруження. Весілля. Народна весільна обрядовість.
2. Історія розвитку сімейно-шлюбних відносин.
3. Сім'я. Функції сім'ї.
4. Періоди подружнього життя. Молодший подружній вік.
5. Причини нестійкості молодої сім'ї.
6. Планування розвитку сім'ї. Психологічна готовність подружжя до
народження дитини.
7. Молода сім'я і немовля. Труднощі, що виникають при народженні
дитини.
8. Вплив негативних звичок на здоров'я майбутніх батьків та їх дітей.
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Основи сімейних відносин
1. Моральні основи сім'ї.
2. Традиції і реліквії сім'ї.
3. Сімейні свята.
4. Сімейне дозвілля в країнах світу.
5. Сім'я як джерело щастя.
6. Як бути щасливим у шлюбі.
7. Причини порушень сімейних стосунків. Подружня невірність. Ревнощі.
8. Конфлікт у сім'ї. Поведінка в ситуації конфлікту.
9. Розлучення. Причини розпаду сучасних сімей. Особливості стосунків у
неповних сім'ях.
Трудова атмосфера і господарство сім'ї
1. Побут сім'ї. Види розподілу побутових обов'язків.
2. Трудова атмосфера сім'ї.
3. Бюджет сім'ї. Навички його планування.
4. Практичне заняття: складання бюджету сім'ї на місяць.
5. Бюджет, мода і молода сім'я.
6. Естетика побуту.
7. Діти і гроші.
Сім'я і діти
1. Батьки – перші вихователі дитини.
2. Роль матері у вихованні дитини.
3. Роль батька у вихованні дитини.
4. Материнство – найвища цінність.

СУЧАСНИЙ ЕТИКЕТ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ТЕАТРІ
урок-усний журнал
Барбі М.В., учитель етики Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Кобеляцького району
Мета: продовжити знайомство учнів з правилами сучасного етикету,
познайомити з правилами поведінки в театрі, виховувати організованість,
культуру поведінки, любов до прекрасного.

Хороші манери складаються з маленьких жертв.
Емерсон
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент. Учитель вітається з учнями, оголошує тему
і мету, порядок проведення уроку.
ІІ. Опитування домашнього завдання. Знання правил поведінки в
громадських місцях.
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1. Що таке етикет?
2. Які групи правил поведінки існують?
3. Які правила поведінки на вулиці ви знаєте?
4. Чи існують спеціальні правила поведінки в громадському
транспорті? Назвіть їх?
ІІІ. Сприйняття навчального матеріалу.
Вчитель. У часи телебачення та відеомагнітофонів такий звичний
раніше похід у театр все більше наближається до якогось ритуального дійства.
Все менше залишається людей, які раніше називали себе завзятими театралами,
які не пропускали жодної прем'єри і до подробиць знали весь репертуар
улюблених акторів. Це так – і це прикро. Оскільки для кожної людини театр –
то найкраще місце виявити всю свою вихованість і гречність.
Станіславський і Немирович-Данченко стверджували, що театр
починається з вішалки, маючи на увазі не стільки те, що про стан театру можна
судити за кількістю і якістю шуб у його гардеробі, скільки те, що дух
Мистецтва і Театру глядач має відчути, ще знімаючи пальто. Відчути,
зрозуміти, настроїтись на те, що Театр – це храм мистецтв, а в храмі не личить
лускати насіння, тримати руки в кишенях, чи навіть цілуватися з коханою
дівчиною. А тому існує правило № 1: "Театр – це свято, а до свята треба
готуватися заздалегідь. І не запізнюватися, щоб нікому не псувати
настрій".
Які ще існують правила поведінки в театрі, ми зараз дізнаємося,
перегорнувши сторінки усного журналу, що підготували ваші однокласники.
Сторінка 1 "Як знайти своє місце"
Учень. Мабуть, найпліднішим драматургом усіх часів і народів був Жан
Батист Мольєр. Він написав силу-силенну комедій. А крім того, він був
великим актором, а також директором Королівського театру при дворі
Людовика XIV. Але гонитва за славою драматурга й актора негативно
позначилася на адміністративних здібностях Мольєра, що врешті-решт і
призвело його до трагічної опали.
На той час глядачі просто приходили до зали й сідали на вільне місце.
Звісно, дама, яка приходила першою, сідала на ліпше місце, а тим, хто
запізнювався на виставу, доводилося стояти. I от 28 травня 1660 року на
прем’єрі мольєрівського «Сганареля» стався прикрий випадок. Король Франції
Людовик XIV дещо затримався на виробничій нараді, яку проводив з герцогом
де ля Феядом, маршалом Франції і найбільшим ворогом Мольєра, і коли зайшов
до зали, там не виявилося жодного вільного стільця. Зрозуміло, всі дами зразу
ж підвелися зі своїх місць, оскільки сидіти в присутності короля на ті часи
вважалося моветоном (тобто поганою поведінкою, через яку можна було—
незалежно від статі!—опинитися як не на ешафоті, то принаймні у в'язниці).
Однак Людовик XIV, який пишався своєю гречністю, не хотів сідати, поки
дами стоять, до того ж і сісти йому, власне, було нікуди. Тому всі присутні
продовжували стояти протягом досить-таки тривалого часу, оскільки сісти
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ніхто не наважувався: дами через побоювання порушити правила хорошої
поведінки, король—через власну чемність,—а вистава, зрозуміло, ніяк не могла
розпочатися. Врешті-решт Людовик плюнув спересердя — і забрався геть, так і
не подивившись нової вистави, а Мольєр зразу зазнав опали.
Вже наступного дня, вимолюючи милість короля Франції, він вигадав
дуже корисну для театру річ—квитки, на яких позначаються місця глядачів у
залі, та це не врятувало його від немилості. А от квитки прижилися. I відтоді
практично в кожному театрі глядачам пропонують квитки, на яких
зазначаються номери ложі, ряд, місце та інші подробиці, які дозволяють
глядачеві досить вільно знайти своє місце в залі.
Отак і з'явилося правило № 2: «Перед тим, як зайти до
театрального залу, роздивись схему розташування місць у театрі і обери
найзручніший шлях до свого крісла».
Вчитель. Перегорнемо сторінку нашого календаря і дізнаємося, як в
театрі пройти на своє місце.
Сторінка 2 "Як пройти на своє місце"
Учениця. Ще в дуже середні віки славнозвісне сімейство Борджіа ввело в
моду звичай труїти своїх політичних супротивників по палацових інтригах.
Отруту підсипали у страви, підливали в алкогольні напої (звідки і походить
думка, що алкоголь — то отрута), отрутою ж насичували простирадла у
спальнях суперників і розпиляли з пульверизаторів у вітальнях.
Однак згодом найбільшої популярності набули так звані «театральні
штучки». Обов'язком кожної леді й кожного джентльмена було повсюди мати
при собі отруєну шпильку — нею можна було непомітно штрикнути людину,
яка тобі чимось не подобається.
А «театральними» ці штучки називалися тому, що запровадження
квитків дещо ускладнило просування глядачів на саме те місце, яке у квитку
зазначалося,—вже не можна було сісти там, де тобі подобалося, а треба було
протискатися повз інших глядачів. За етикетом тих часів просувалися в
театральному ряду спиною до тих глядачів, які вже сидять. Природно, що
кращої нагоди штрикнути отруєною шпилькою і вигадати не можна —
конкурент просувається спиною до всіх, хто вже сидить, і нізащо не
здогадається, хто саме з них вкоротив йому життя.
Але після того, як протягом кількох вистав поспіль театральним
адміністраторам доводилося викликати «швидку» для того, аби винести з зали
кільканадцять-там мерців, прогресивна громадськість винайшла спосіб
боротися з тими «штучками». Відтоді у правилах етикету з'явилося
правило № 3: «Проходячи на своє місце, повернися обличчям до
людей, які сидять у ряду. Виховані люди в такому випадку мають
підвестися зі своїх місць, аби тобі було зручніше проходити».
Вчитель. Навряд чи вам зараз загрожує отруєна шпилька, але це
правило цілком виправдане і в наші мирні дні – будь-кому значно приємніше
буде побачити усмішку на твоєму обличчі, ніж тильний бік твоєї, хай навіть і
дуже спортивної, фігури.
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Перегорнемо далі наш календар. На наступній сторінці правило "Як
дивитися виставу".
Сторінка 3 "Як дивитися виставу"
Учень. День прем'єри п'єси Вільяма Шекспіра «Отелло» в лондонському
театрі «Глобус» був затьмарений трагедією. В останньому акті після слів: «Чи
ти молилась на ніч, Дездемоно?»—героїня чомусь почала так пручатися, що
троє добровольців вийшли з зали на сцену і довершили справу, започатковану
ревнивим мавром.
3 метою збереження наявної трупи акторів, серед яких не так уже й
багато було здатних, грати Дездемону (тут слід зауважити, що за театральною
модою тих часів усі жіночі ролі грали чоловіки-актори), а також для того, щоб
запобігти втручанню надто вразливих глядачів у хід вистави, адміністрація
театру змушена була викопати перед сценою глибоку яму, напустити туди води
і розвести крокодилів. Відтоді актори на сцені почувалися дещо безпечніше,
особливо коли публіка збиралася без арбалетів і мушкетів.
3 часом, однак, виховна робота серед глядачів досягла мети—більше
ніхто не зазіхав на життя лицедіїв, та й утримувати крокодилів стало
економічно невигідно. Тому воду з ями вичерпали, натомість накидали туди
музичних інструментів разом з музикантами, які звідти награвали популярних
мелодій. Відтоді й пішла в театрах традиція влаштовувати оркестрові ями між
глядачами і сценою.
У наш час, правда, на зміну оркестрові сучасні театри придбали
магнітофони і грають під фонограми, тому часто-густо в залі і ями немає. Але
відсутність ями зовсім не означає, що тебе запрошують вийти на
сцену і втрутитися в події, які там відбуваються. Про долю героїв п'єси
потурбувався автор, актори і без тебе знають, що їм треба робити, тому не
варто волати: "Не вір йому, Оксано, - в нього дружина і 5 дітей!" або
"Стережися, Гамлете! Шпага отруєна!" – все одно тебе ніхто не послухає, а от
настрій у всіх зіпсується – звідси правило № 4 "Нічого у п'єсі змінити вже не
можна, тому розслабся і дивись виставу, нікому не заважаючи, - так
навіть цікавіше".
Вчитель. Перегорнемо наступну сторінку нашого календаря.
Сторінка 4 "Як виходити з театру"
Учениця. Виходити з театру слід поступово. Перш за все слід подякувати
акторам за те задоволення, яке ти отримав у театрі. Тобто привітати їх
оплесками. Не образяться актори, якщо ти подаруєш тим з них, які сподобалися
сьогодні найбільше, квіти – звісно, квіти треба купити заздалегідь. Але може
статися, що вистава тобі зовсім не сподобалася. І все ж ми мусимо сказати, що
це зовсім не привід відмовляти акторам в оплесках – люди ж старалися
розважити тебе, тож поаплодуй їм.
Більшість з вистав, як правило, має дві, а то й три дії, між якими бувають
перерви. У перерві можна вийти з залу, погуляти в фойє, подивитися на
портрети улюблених акторів. Можна навіть завітати до театрального буфету.
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Після вистави, спокійно підійти до гардеробу, отримай свій одяг,
допоможи одягнутися дівчині, з якою ти прийшов. І пам'ятай правило № 5
"Якщо ти вже прийшов до театру. не пошкодував дві години на виставу,
зачекай ще кілька хвилин, щоб додивитися все до кінця, привітати акторів
і без зайвої штовханини одержати свій одяг. Бігти з залу ще до того, як
упала завіса, вкрай негарно для справжнього джентльмена.
Вчитель. Перегорнемо наступний листок календаря. Він у нас ігровий.
Сторінка 5 "Гра-перевертання "Відвідання театру".
Я вам буду зачитувати правила, як поводити себе в театрі, а вам потрібно
уважно слухати і висловити свою думку з приводу тієї чи іншої дії.
Йдучи в театр, на концерт, у музей, треба особливо прискіпливо оглянути
себе і найретельніше опорядити одяг, взуття, зачіску, нігті та ін.
Це одне з найважливіших правил глядача. Я назву й декілька інших. Але
будьте уважні!
Подаючи свої речі гардеробникові, в жодному разі не перекидайте пальто
за бар'єр. Нехай він сам попрацює. Якщо так зробить кожний з кількох сот
глядачів, у гардеробника на руках розвинуться прекрасні м'язи.
Номерок краще за все повісити на палець, так буде зручно крутити його у
фойє і під час концерту. Саме для цього на номерках зроблено дірку або
прив'язано мотузок.
Якщо ваші місця в середині ряду, не поспішайте займати їх. Нехай
спочатку сядуть усі інші. Зате потім, коли ви будете проходити, їм доведеться
встати. Це, немов зарядка, корисно для здоров'я.
Як тільки ви влаштувалися на місці, починайте плескати. Адже просто
несправедливо, що ви уже готові, а спектакль або фільм не починають. Є
припущення, що, якби деякі глядачі не плескали так наполегливо, спектаклі та
фільми взагалі ніколи не починалися б.
Не забудьте: вам з товаришем не дуже часто доводиться посидіти поруч
півтори-дві години. Використайте цю можливість, щоб розповісти всі новими і
обговорити складні питання. Одне погано: доводиться іноді напружувати
голосові зв'язки, бо заважає музика або репліки акторів.
Купіть у буфеті шоколад, але зразу не їжте. Йдіть до зали й шелестіть
фольгою, а розгорнете тільки тоді, коли співак або скрипаль вийдуть на сцену.
Знаєте, як приємно їсти шоколад і цукерки під музику!
Пам'ятайте, що довго зберігати нерухомість дуже некорисно для
організму. Тому більше рухайтеся: повертайтеся і схиляйтеся, спирайтеся
ногами в спинку стільця, що попереду, зіштовхуйте руки сусіда із
підлокітників.
Не будьте егоїстами. Якщо вам відомий зміст фільму або спектаклю,
швиденько розкажіть найголовніше сусідам.
Я думаю, друзі, ви зрозуміли цю гру в "перевертання" і мені не
хотілося б, щоб так поступали ви.
Перегорнемо останню сторінку нашого журналу. Вона називається
"Практично-рольова".
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Сторінка 6 "Практично-рольова"
Учням пропонується розіграти ситуації:
1. Здача свого і своєї супутниці одягу до гардеробу.
2. Прохід по ряду до свого місця в залі.
Вчитель. Наш журнал прочитано. і мені залишається додати, як сказав
Емерсон: "Хороші манери складаються з маленьких жертв". Тому, тільки
маючи бажання бути інтелігентним, вихованим, гречним, без постійної роботи
над собою, вдосконаленням своїх манер і поведінки не можливо. Потрібно
кожного дні, кожну годину, хвилину, не залежно від ситуації дотримуватися
правил культури поведінки.
VІ. Домашнє завдання. Засвоїти правила поведінки в театрі. Підібрати
матеріал до уроку на тему "Культура поведінки за столом".

СУЧАСНИЙ ЕТИКЕТ.
КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ЗА СТОЛОМ.
Барбі М.В., учитель етики Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Кобеляцького району
Мета: продовжити знайомство з правилами сучасного етикету,
сформувати вміння і навички культури поведінки за столом, сприяти
емоційному засвоєнню правил ввічливості, виховувати дисциплінованість,
організованість, чемність і культурні манери.

Хорошими людьми стають не стільки від природи,
скільки від тривалих вправ.
Демокрит
ХІД УРОКУ
І. Опитування домашнього завдання.
Як учні засвоїли правила поведінки в громадських місцях та в театрі.
ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
ІІІ. Сприйняття навчального матеріалу.
Вчитель. На початку уроку я хочу зачитати вам уривок із оповідання
О.Дорохова "Тисячу років тому", де йдеться мова про бенкет вікінгів.
"В одному історичному романі мені довелося прочитати, як після
вдалого наскоку на сусідів бенкетували у своєму замку норманські вікінги.
Тоді, тисячу років тому, люди не знали ще ні тарілок, ні виделок. Слуги
вносили на величезних дерев'яних блюдах засмажених на залізному рожні
кабанів і оленів. Витягнувши з піхв гострі мисливські ножі й кинджали, гості
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відрізали від туш жирні шматки м'яса і жадібно їх пожирали. Голосно
чавкаючи й сопучи, вони з тріскотом розгризали і всмоктували мозкові кістки,
випльовуючи уламки просто на підлогу. Забруднені жиром бороди вікінги
обтирали руками, а вимащені руки витирали об свої шкіряні камзоли. Над
столами, залитими підливою та пивом, кружляли рої мух. Хрипко гарчали
мисливські собаки, що гризлися за недоїдки, які падали зі столу".
Видовище, як ми бачимо, огидне. Якби хтось із вас опинився на такому
бенкеті, то зник би всякий апетит. Так?
Ви, звичайно, давно вже вмієте користуватися виделкою і серветкою і
на древніх вікінгів не схожі, і все-таки нерідко доводилося чути, що
неправильно їси, або сидиш за столом і т. д.
Існують строгі правила поведінки під час їди. Як і всі інші ці правила не
вигадані з голови, а склалися історично. Вони виникли з поваги до тих, хто
сидить рядом з тобою за столом. А які це правила? Зараз нас з вами
познайомлять учні, яким було дано випереджувальне завдання.
(Під час виступу учнів, всі записують правила у свої зошити)
1. Як правильно сидіти за столом.
Коли ви сідаєте до столу, треба тримати спину прямо. Не можна ні за
яких обставин класти лікті на стіл, погойдуватись на стільці, смикати
скатертину.
2. Перші страви
Суп треба їсти, не поспішаючи, не плямкаючи, не сьорбаючи з ложки.
Їжу неквапливо пережовуйте, підносячи ложку до рота боковою стороною.
Коли в тарілці із супом залишається небагато рідини, краще всього залишити її
в тарілці.
3. Виделка і ніж
Запам'ятайте, виделкою переносять їжу з тарілки до рота, а ножем
розрізають великі шматки на малі і допомагають накладати їжу на виделку.
Виделку тримають у лівій руці, а ніж — у правій.
Ніколи не кладіть ножа до рота, бо можна поранити язика та вуста. 3
цього міркування випливає правило: не їжте з ножа. Ножем тільки ріжуть.
Коли ви закінчили їсти, виделку, ніж та ложку покладіть не на стіл, а на
свою тарілку паралельно. а коли ще будете їсти після танцю, наприклад, то
виделка і ніж кладуться навхрест..
Дуже некрасиво копирсатися виделкою в зубах і особливо за столом. По
обіді треба прополоскати рот водою.
Запам'ятайте, своєю виделкою чи ложкою, чи своїм ножем, а руками
тим більше, не можна брати їжу із спільних тарілок, мисок, ваз, тарелів тощо.
4. М'ясні страви
Котлети, тюфтельки, варені овочі тощо ніколи не ріжуть ножем. У
цьому немає ніякої потреби.
Їх їдять, відокремлюючи виделкою невеличкі шматочки, і тоді виделку
тримають правою рукою.
Зелений горошок треба злегка придавити виделкою, щоб горошини не
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катались по тарілці, а потім вже підбирати на виделку з допомогою ножа чи
шматочка хліба.
5. Рибні страви
Коли їдять рибу, користуються спеціальними рибними приборами або
двома звичайними виделками, із яких одна переносить шматочки риби до рота,
а друга допомагає відділяти кістки.
Рибу ножем не їдять. Якщо під рукою немає другої виделки, допомагають собі
невеликим шматочком хліба, який тримають у лівій руці.
6. М’ясні страви
Під час вживання їжі забудьте, що у вас є пальці. Але для того, щоб з
допомогою ножа і виделки граційно, красиво і охайно справлятися з шматком
дичини чи іншого м’яса, який не так просто відділити від кісток, потрібен
немалий досвід і навички. Тому ми радимо не братися за цю справу вперше
де-небудь у гостях, на людях, а потренуватися вдома.
Оперувати ложкою, ножем і виделкою треба спокійно і обережно. При
різких рухах ви можете звільнити тарілку не так, як хотілось би; соус і
овочевий гарнір можуть опинитись на скатертині або колінах сусіда.
7. Кісточка в роті
Що робити, коли у роті виявиться щось неїстівне – кісточка від риби чи
м'яса, жилка чи кісточка від сливи? Найкраще піднести до рота виделку чи
ложку і губами охайно покласти на них кісточку, а потім опустити її на край
тарілки. Плювати за столом, як би це обережно не робилось, неприпустимо.
8. Розмови під час їжі.
Зовсім необов'язково зберігати під час їжі мертву тишу, особливо
якщо в трапезі беруть участь кілька чоловік. Але розмовляти можна тільки з
порожнім ротом. Спочатку проковтніть, а потім розмовляйте, і лише після
цього беріться за наступний шматок.
Не вимовляйте жодного слова з повним ротом, інакше вас цілком
справедливо сприймуть за дуже невиховану людину. Жуйте і ковтайте
безшумно. Ніякого чавкання чи сопіння. Не втягуйте в себе їжу разом з
повітрям. Не шморгайте носом.
9. Чай і кава.
Цукор у склянці чи чашці треба розмішувати повільно і безшумно
чайною ложечкою. Після розмішування вийміть ложку, покладіть її на блюдце і
пийте зі склянки. Ніколи не підносьте до рота склянку чи чашку, із яких
стирчить ложка. Так не п'ють.
10. Кінець трапези.
По закінченні трапези поцікавтесь своїм одягом та обличчям, щоб
стан вашого костюма не свідчив про меню на столі, а на обличчі не залишилось
шоколадних вусів.
Коли встаєте з-за столу, за яким хтось залишається сидіти, неодмінно
скажіть: "Дякую за компанію! Смачного!".
Вчитель. Дякуємо за цікаву інформацію. А тепер перевіримо, як ви
засвоїли дані правила етикету і як використовувати їх на практиці.
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Рольові ігри
(Клас ділиться на групи, кожна отримує картку, розбирає її, а потім
програє перед класом, а всі аналізують, виправляють помилки)
1. Ви із своєю дівчиною прийшли до ресторану, сідаєте за столик і
замовляєте страви офіціанту.(показати як сідати до столу, замовляти страви).
2. Страва, яку ви дуже хочете скуштувати, стоїть далеко від вас. Вам
потрібно попрохати сусіда по столику подати її вам.(наголосити, що тарілка з
основною стравою не передається, потрібно свою тарілку передати і
попрохати, щоб вам поклали дану страву).
3. На столі серветка, чашка з блюдцем, цукорниця, вазочка з
варенням, розетка (спеціальна тарілочка для варення) і ще одна ложка.
Інсценувати ситуацію "Пригощання друга чаєм"(звернути увагу, що, коли нема
.щипців, грудочки цукру беруть руками. Розетка підноситься до вази, а не
навпаки) Варення накладається спеціально виділеною для цього ложкою.
4. Ви замовили у ресторані блюда: 1. Салат. 2. Суп-харчо. 3. Відбивні
з овочами. 4. Морозиво і каву. Якими приборами ви будете користуватися?
Розкладіть їх у відповідному порядку. (звернути увагу на правильне
користування ножем, виделкою, на те, як їдять гарнір, м'ясні, рибні вироби; не
розрізати відразу всю порцію м'ясної страви, не брати своїми ложками чи
виделками їжу із спільного посуду).
Дякуємо всім. І на закінчення уроку проведемо бліц-опитування.
Бліц-опитування
1. Як слід брати хліб з тарілки? (Руками)
2. Як взяти сіль з сільнички? (Чистим ножем, а не пальцями чи
ложкою).
3. Як правильно сідати до столу? (Якщо ти в гостях, то лише тоді, коли
тебе запросять, не кваплячись, не обганяючи інших; перші сідають старші,
чоловіки подають стільці жінкам, дівчатам).
4. Чи можна вставати з-за столу, якщо дорослі ще їдять? (лише якщо
тобі дуже потрібно вийти, попроси вибачення і тихенько вийди).
5. Як брати їжу з спільного посуду? (Спеціальною ложкою, або
лопаткою, передаючи свою тарілку).
6. Чи можна відкладати недоїдені цукерки, печиво і брати інші? (Ні).
7. Як користуватися ножем і виделкою? (Ніж тримають у правій руці,
виделку – в лівій. Поки ми не закінчили їсти, виделку і ніж треба тримати в
руках. Якщо ж з якихось причин треба покласти, то кладемо їх навхрест:
значить ми ще їстимемо. Ніж і виделка, покладені на тарілці поряд,
означають, що ми їсти закінчили і можна прибирати посуд).
8. Як треба тримати ложку? (Ложку тримати пальцями, не брати її в
кулак, підносити паралельно губам бортиком (краєм), не засовувати всю в
рот; не всмоктувати рідину із свистом, хлюпанням).
9. Яку їжу їдять без ножа? (Котлети, битки, овочі й інші м'які страви –
те, що легко розділяється на шматочки виделкою).
Підсумок уроку. Ми з вами закінчили розбирати питання культури
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поведінки за столом. Правила сучасного етикету цілком логічні і спрямовані
лише на те, щоб тобі і твоїм сусідам за столом було зручно і приємно. Сьогодні
тут звучали репліки: "А я звик так їсти.... А мені ці правила не потрібні.." і т.д.
Як казали ще древні латиняни, "Звичка – то друга натура". Щоправда, це вони
казали латинською мовою, але зміст цих слів не змінився аж до наших часів.
Позбутися поганих звичок надзвичайно складно, навіть якщо зараз вони і
здаються вам дріб'язковими. Але ці "дрібнички" згодом можуть суттєво
позначитися на вашій вихованості і на популярності. Тож потрібно уже
сьогодні розпочинати працювати над вихованням у собі гарних манер. Бо як
сказав Демокрит: "Хорошими людьми стають не стільки від природи, скільки
від тривалих вправ".
Домашнє завдання. Засвоїти правила етикету за столом. Підготуватися
до уроку на тему "Гостинність".

СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ ТА РЕЛІКВІЇ
11 клас
Барбі М.В., учитель етики Білицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцького району

"Батьківщина починається з родини".
В.О.Сухомлинський
Мета. Розкрити значення для сім'ї традицій, які зближують всіх членів
родини, дорослих і дітей, як вони доповнюють кровну спорідненість
спорідненістю духовною і моральною, як в традиціях і реліквіях знаходить своє
відбиття культура сім'ї, спонукати до відтворення, збереження і примноження
кращих сімейних традицій, збереження і шанобливого ставлення до реліквій
сім'ї, виховувати в учнів любов до нетлінних сімейних скарбів. гордість за
членів своєї родини.
ХІД УРОКУ
1. Організаційний момент. Вчитель вітається з учнями, оголошує тему
і мету, порядок проведення уроку.
2. Вступне слово вчителя. До числа духовних багатств народу по праву
відносять його традиції. Вони відіграють важливу роль у відтворенні
культурного і духовного життя, в забезпеченні спадкоємності поколінь, в
гармонійному розвитку суспільства і особистості. Слово "традиція" означає
"передача". Через систему традицій нові покоління наслідують вироблені
суспільством відносини і досвід, до самих конкретних вчинків і дій.
Традиції існують в усіх сферах суспільного життя: трудовій, соціальнополітичній, сімейно-побутовій, культурній і т.д. Відповідно виділяють
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національні, бойові, трудові, культурні і
побутові традиції.
Безпосереднім носієм і відтворювачем
традицій є сім'я. Причому кожна конкретна
сім'я має і свої особисті, їй одній притаманні
традиції.
А про які традиції своєї сім'ї ви
можете розказати? (Виступ учнів)
Вчитель. У традиціях знаходить своє
відображення культура сім'ї, її моральні
принципи. Кожна сім'я створює свої традиції, а
кожне нове покоління зберігаючи їх вносить
щось своє, нове. Які традиції ви хотіли б взяти
в свої сім'ї, а можливо створити нові?
(Під час відповідей учнів робиться аналіз, яка
це
традиція:
культурна,
національна,
побутова і т.д.)
Вчитель. Як ви розумієте вислів –
сімейні трудові династії?
(Учні відповідають)
Так, трудові династії – це декілька поколінь спеціалістів однієї сім'ї, які
передають із роду в рід майстерність, трудові традиції. Чи знаєте ви сім'ї, які
можна розглядати як трудові династії? (Відповіді учнів)
Чи є у ваших сім'ях трудові династії? (Відповіді учнів)
Особливе місце серед цінностей сім'ї займають сімейні реліквії – особисті
речі, документи, нагороди. Кожна з них – це хвилююча оповідь про життя
близьких людей, часто тих, кого вже немає поряд. (Тут доцільно учителеві
показати і розказати про свої сімейні реліквії.) Чи зберігаються у ваших
родинах сімейні реліквії? (Відповіді учнів)
Більшості нашим громадянам притаманне бережливе відношення до
сімейних реліквій, прагнення використовувати їх як свого роду джерело
моральної сили. Більшості, але не всім. Бо чим можна пояснити те, що ордени
та медалі – символи доблесті старших – іноді замінюють дітям іграшки або
стають предметом купівлі-продажу. Що це? Байдужість? Нерозуміння?
(Відповіді учнів)
Так, нерозуміння того, що не зберігаючи цінності, яким просто немає
ціни, ми стираємо перед нащадками сліди свого життя. А хто знає, чи не
захочеться їм багато років потому, пройти по ним, знаходячи для себе в справах
предків духовну силу?
Висновок. На землі ми з'явились не зненацька, і перед нами і після нас
історія. Історія всього народу, історія кожної сім'ї. На нас зійшлися минуле і
майбутнє, ми – сполучники у ланцюгу поколінь, розірвати який не можна до
тих пір, доки живе наша повага до життя і справ наших попередників.
Домашнє завдання. Спробуйте скласти родовід своєї сім'ї. Дізнайтеся
про життя своїх предків, дідуся і бабусі.
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СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НА УРОКАХ ЕТИКИ І ПСИХОЛОГІЇ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
Барбі М.В., учитель етики Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Кобеляцького району
До числа методів соціологічного дослідження, що учитель може
застосувати на даних уроках, відносяться анкетування, спостереження за
поводженням школярів, вивчення документів, експеримент, інтерв'ю, інтимна
розмова, тест.
Будь-яке дослідження, проведене вчителем, починається з постановки
запитання: що я хочу довідатися (чи що мені треба знати)? Стосовно до курсу
етика і психологія сімейного життя це можуть бути настрої й інтереси,
схильності і потреби школярів, мікроклімат у родині. З цією метою наприкінці
уроку можна проводити коротке анкетування по темі наступного уроку. Тема
уроку оголошується, двома-трьома реченнями викладається значення теми,
потім пропонується коротка анкета. Одержавши інформацію, учитель знає, на
що потрібно звернути увагу на наступному уроці.
Учитель попереджає, що анкета анонімна, отже, немає необхідності
вказувати ім'я, прізвище, клас. Для учнів це дуже важливо. Треба нагадати, що
головне в анкеті – щирість. І важливо не те, що учень дасть правильну чи
розумну відповідь з погляду суспільної думки, а те, що він висловить свою
особисту точку зору, навіть якщо вона діаметрально протилежна прийнятим
уявленням і не відповідає нормам моралі. Учитель повинен попередити, що
якщо хто-небудь не бажає відповідати на питання, то він має право цього не
робити. Але при цьому можна сказати: "Розуміється. Якщо вам дуже не
хочеться відповідати на питання, ви можете цього не робити. Більше ми не
будемо включати вас у дослідження. Але сьогодні я прошу вас заповнити
анкету". Учень погоджується, а далі йому стає цікаво. Інтерес підсилюється,
якщо учитель включає цього учня в групу по обробці анкети.
Важливу роль для удосконалювання курсу може зіграти та сама анкета,
запропонована на початку вивчення курсу і наприкінці. Відповіді будуть
різними в тих самих що відповідають. Порівнявши ці анкети, учитель може
конкретно побачити, чому він навчив учнів.
Результати досліджень є гарним матеріалом не тільки для уроків "Етики і
психології сімейного життя ", а й для виховної роботи з класом.
Для надання допомоги творчо працюючому вчителю пропонуються такі
анкети:
№ 1 "Родина"
№2 "Ваша позиція"
№ 3 "Потреби"
№ 4 "Вільний час"
№ 5 до теми "Моральні основи сім'ї".
№ 6 Анкета до першого уроку.
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№ 7 "Твій клас"
№ 8 "Я сам"
№ 9 по закінченні курсу.
МОРАЛЬНІ ОСНОВИ СІМ'Ї
1. Чи доводилося вам зустрічати щасливих людей?
2. Чи вважаєте ви щасливим себе? Якщо ні, то чого вам не вистачає для
«повноти щастя»? Що ви робите для того, щоб бути щасливим?
3. Чи задумувалися ви раніш над тим, що таке щастя? Дайте визначення
щастю «Щастя – це ... а) одним словом; б) одним реченням; в) не обмежуючи
себе розміром висловлювання).
4. Що містить у собі, на ваш погляд, це поняття? Поставте на 1, 2, 3-є й
т.д. місця (позначте цифрами з лівої сторони в залежності від важливості для
вас особисто):
— цікава, захоплююча робота,
— взаєморозуміння з близькими людьми,
— гарна, дружна родина,
— достаток,
— почуття потреби людям,
— усвідомлення виконаного обов'язку,
— цікава громадська робота.
Чи погоджуєтеся ви з цими поняття? Що ви могли б додати?
5. Чи могли б ви бути щасливим, живучи з коханою людиною на
безлюдному острові? (Обґрунтуйте, будь ласка, свою відповідь.)
6. Чи задумувались ви про мету свого життя?
7. Який, на вашу думку, ідеал щасливої жіночої (чоловічої) долі?
Анкета, яку можна використати на першому занятті
1. Стать.
2. Чи вважаєте ви себе готовим до сімейного життя на даному етапі?
Якщо ні, то чого вам не вистачає: знань (з якої області), практичних
господарських навичок, навичок по догляду за дитиною, впевненості в
моральній зрілості, чогось ще?
3. Чи слідкуєте ви за статтями, телепередачами, фільмами з проблем
сім'ї, шлюбу, сімейних стосунків? Вкажіть джерело своєї інформації.
4. Чи доводилося вам обговорювати прочитане, побачене, почуте? З ким
ви волієте вести обговорення: з батьками, однокласниками, друзями поза
школою, братами та сестрами, вчителями, дорослими людьми?
„В І Л Ь Н И Й Ч А С ”
1. Стать.
1. Чоловіча.
2. Жіноча.
2. Чи виписує Ваша родина …?
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газети

журнали

книги

1. Політичні
2. Технічні
3. Науково-популярні
4. Літературно-художні
5. Не виписує
3. Якому заняттю ви віддаєте перевагу у вільний час?
1. Читанню літератури
2. Перегляду телепередач
3. Спорту
4. Заняттю в гуртках художньої самодіяльності
5. Відвідуванню театру і кіно
6. Танцям (дискотеці).
7. Вільному, безцільному проведенню часу, прогулянкам
8. Заняттям по господарству.
9. Рукоділлю
10. …………......
4. Чи ви є читачем бібліотеки?
1. Так
2. Ні.
5. Скільки книг на місяць у середньому ви встигаєте прочитати?
1. Одну книгу.
2. Дві книги.
3. Три-чотири
4. П'ять-шість
5. Сім і більш.
6. Як часто Ви читаєте літературу ...?
а) Науково-популярну:
1. Постійно.
2. Інколи.
3. Зовсім не читаю.
б) Художню:
1. Постійно.
2. Інколи.
3. Зовсім не читаю.
в) Періодичну (газети і журнали):
1. Постійно.
2. Інколи.
3. Зовсім не читаю.
7. Як часто Ви відвідуєте кінотеатр?
1. Не відвідую
2. Дуже рідко (1-2 рази в рік)
3. Один раз на місяць
4. Один раз у тиждень
5. Більш двох разів у тиждень
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6. Дивлюся всі нові фільми.
8. Як часто Ви відвідуєте театр?
1. Не відвідую
2. Дуже рідко (1-2 рази в рік)
3. Один раз на місяць
4. Один раз у тиждень
9. Як часто ви відвідуєте концерти?
1. Не відвідую
2. Дуже рідко (1-2 рази в рік)
3. Один раз на місяць
4. Один раз у тиждень
10. Як часто ви відвідуєте музеї?
1. Не відвідую
2. Дуже рідко (1-2 рази в рік)
3. Один раз на місяць
4. Один раз у тиждень
11. Як часто ви відвідуєте парки культури і відпочинку?
1. Не відвідую
2. Дуже рідко (1-2 рази в рік)
3. Один раз на місяць
4. Один раз у тиждень
12. Як часто Ви відвідуєте дискотеку?
1. Не відвідую
2. Дуже рідко (1-2 рази в рік)
3. Один раз на місяць
4. Один раз у тиждень
13. Чи берете ви участь в художній самодіяльності?
1. Так, активно.
2. Від випадку до випадку
3. Ні.
14. Яким видом спорту Ви займаєтеся?
1. Спортом не займаюся.
2. Легка атлетика
3. Важка атлетика
4. Бокс
5. Плавання
6. Спортивні ігри (шахи, шашки)
7. Туризм, полювання, рибальство
8. Авто, велоспорт.
15. З ким Ви проводите свій вільний час найчастіше?
1. З друзями
2. З батьками.
3. З братами (сестрами)
4. Один
5. ………..
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ДЛЯ УЧНІВ ПО ЗАКІНЧЕННІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
1. Стать
1. Чоловіча.
2. Жіноча.
Чи задовольняє вас:
2. Зміст предмету?
1. Так.
2. Ні.
3.
3. Учитель, який викладає предмет?
1. Так.
2. Ні.
3.
4. Час проведення уроків?
1. Так.
2. Ні.
3.
5. Кількість годин, відведених на курс?
1. Так.
2. Ні.
3.
6. Взаємовідносини учителя з учнями під час уроків?
1. Так.
2. Ні.
3.
7. Інформація, отримана на уроках?
1. Так.
2. Ні.
3.
8. Бібліотечний фонд по проблемі в шкільній бібліотеці?
1. Так.
2. Ні.
3.
9. Об'єм отриманих знань?
1. Так.
2. Ні.
3.
10. Рівень, глибина і стійкість навичок спілкування в молодіжному
середовищі між дівчатами та хлопцями, отриманих на заняттях з
"ЕПСЖ"?
1. Так.
2. Ні.
3.
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11. Інтерпретація і відображення питань сім'ї, шлюбу, кохання в сучасному
кінематографі?
1. Так.
2. Ні.
3.
Я САМ
1. Стать.
1. Чоловіча.
2. Жіноча.
2. Кого, на вашу думку, можна вважати щасливим?
1. Що володіють високим рівнем професіоналізму у роботі.
2. Що досягли високого матеріальні становища.
3. Що мають відданого друга.
4. Хто має гарну родину.
5. Тих, у кого гарне здоров'я
6. . ..................
3. Оцініть свій стан здоров'я.
1. Гарне.
2. Середнє.
3. Страждаю частими тимчасовими розладами здоров'я.
4. Маю хронічне захворювання.
5. Інвалідність.
6. ...................
4. Оцініть свій характер
1. Добрий, чуйний.
2. Самовпевнений, рішучий, запеклий.
3. Соромливий, мовчазний.
4. Упертий, гордий, зарозумілий.
5. Примхливий, нервовий, дратівливий.
6. Вірний, надійний, відданий.
7. Скупий, розважливий.
8. Ощадливий, бережливий.
5. Яке значення мають для вас контакти з представниками протилежної
статі?
1. Дуже хотів (ла) би дружити з дівчиною (хлопцем).
2. Хотів (ла) би вступити в інтимні стосунки з хорошою людиною
по любові.
3. Навчання й освоєння професії на сьогоднішній день ставлю над
усе, особисті бажання підкоряються цьому.
4. Ніякого.
5. Думаю, що знаходити пару в шкільні роки рано.
6. Віддаю перевагу випадковим зв'язкам, щоб не зв'язувати себе
нічим.
7. Не можу відповісти, не думав (ла).
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6. Чи давно ви палите?
1.1 рік
2. 2—3 роки
3. 3—5 років
4. Не палю.
5. Не пам'ятаю, коли почав (ла). Давно.
7. Чи давно ви стали вживати спиртні напої?
1. Давно
2. Пробував (ла) з малолітства.
3. Недавно, 1 рік.
4. 2—3 роки
5. Не п'ю
8. Чи часто ви палите?
1. Дуже рідко, скоріше балуюся.
2. 1—2 сигарети в день
3. Завжди після їжі
4. Завжди, коли пропонують у компанії.
5. Можу не палити
6. ....................
9. Чи часто ви вживаєте спиртні напої?
1. Дуже рідко
2. Тільки по святах
3. Завжди в компанії друзів
4. Після фізичної роботи
5. У вихідні дні
6. Не вживаю
10. Хто запропонував вам першу сигарету?
1. Друзі в компанії
2. Однокласники в школі
3. Старший брат
4. Батько
5. Родич
6. ......
11. Хто запропонував вам першу чарку спиртного?
1. Друзі в компанії
2. Старший брат і його товариші
3. Родичі за святковим столом
4. Батько (мати)
5. ..................
12. З яким висловлюванням ви згодні? (Виберіть два варіанти)
1. Пити і курити можна тільки чоловікам, жінкам не можна.
2. Чоловік, що не курить, — це не чоловік.
3. Чоловік повинен уміти випити (хоча не повинен напиватися).
4. Кожен пристойний чоловік повинен бути гладко виголений,
злегка надушений і ледь п'яний.
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5. Курити і пити не слід нікому.
6. Варто кинути курити найближчим часом.
ТВІЙ КЛАС
1. Стать
1. Чоловіча
2. Жіноча
2. Якщо хлопчик відкрито дружить з дівчинкою, як поведуться
у вашому класі?
1. У нас такого немає
2. Більшість засуджують
3. Насміхаються.
4. Ніяк, вважають, що поведінка інших їх не стосується
3. Чи допомагають у вашому класі відстаючим?
1. Так, постійно
2. Допомагають деякі
3. Не допомагають
4. Як поводиться ваш клас на зборах?
1. Багато хто активно висловлюється
2. Висловлюються лише ті, кого підготували вчителі
3. Мовчимо
5. Чи є у вашому класі групи?
1. Так •
2. Немає
3. Важко відповісти
6. Якщо є групи, то що їх поєднує?
1. Інтерес до навчання
2. Територіальна дружба
3. Дружба за інтересами (гуртки, секції)
4. Любов
5. Аби було з ким ходити
7. Що робить ваш класний керівник, якщо між
групами виник конфлікт?
1. Не втручається
2. Намагається згладити, не з'ясовуючи причин
3. Карає винуватців
4. Розганяє всіх, домагаючись порядку і тиші
5. Доручає кому-небудь із класу розібратися
і помирити.
6. Разом із класом розбирається у сутності
конфлікту
7. ...................
8. Чи задовольняють вас взаємини у класі?
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1. Так
2. Ні
3. Не зовсім
9. Чи допомагаєте ви кому-небудь у класі?
1. Усім, хто потребує допомоги
2.. Тим, хто попросить
3. Тільки друзям
4. Найближчому другу
5. Нікому не допомагаю
6. Допомагаю тільки порадою
7. Допомагаю, коли доручить учитель
10. Чи є у вас друзі у класі?
1. Один
2. Трохи
3. Усі
4. Ні, у мене немає друзів у класі
5. Тільки хлопчики
6. Тільки дівчатка
11. Чи є у вас недруги?
1. Один
2. Трохи
3. У класі немає
4. Тільки за місцем проживання, у дворі
5. У мене немає недругів
СІМ'Я
1. Стать: Ч., Ж.
2. У якому віці, на вашу думку, треба одружуватися (виходити заміж)?
1.18 років
2. 19-20 років
3. 21-23 років
4. 24-25 років
5. 26-30 років
6. Після 30.
3. Яким винний бути вік шлюбного партнера?
1.18 років
2. 19-20 років
3. 21-23 років
4. 24-25 років
5. 26-30 років
6. Після 30.
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4. Скільки в сім'ї повинно бути дітей?
1. 1 дитина
2. 2 дитини
3. 3 і більше
4. Можна прожити і без дітей.
5. Яким повинен бути прибуток сім'ї, що забезпечить їй достатній рівень
життя?
1. 100 грн. на 1 людину.
2. 150 грн.
3. 200 грн.
4. 300 і більше.
6. Чи налаштовані ви активно займатися домашнім господарством?
1. Так
2. Ні
3. Тільки по необхідності
4. Займатися домашнім господарством повинні як чоловік, так і
дружина.
5. Домашнє господарство – обов'язок дружини.
7. Чи хотіли б перейняти досвід сімейних стосунків у своїх батьків?
1. Так
2. Ні.
3. Частково.
4. ................
8. Де б Ви бажали жити?
1. Окремо від батьків в окремій квартирі.
2. На будь-якій квартирі (комунальній, приватній), алі щоб
окремо від батьків.
3. Разом з батьками дружини.
4. Разом з батьками чоловіка.
5. У місті.
6. У селі.
7. У власному будинку.
8. Немає різниці, аби дружно.
9. Хто в сім'ї повинен бути ініціатором розв'язання конфліктів?
1. Чоловік
2. Дружина
3. Близькі родичі
4. У нас конфліктів не буде.
10. Хто повинен бути головою сім'ї?
1. Чоловік
2. Дружина
3. Обидва (біархат краще).
11. Яка з даних точок зору Вам найближча?
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1. Шлюб – одноразове рішення. Одружуватися потрібно тільки 1
раз.
2. Розлучатися при наявності дітей не можна.
3. До розлучення може прийти кожна сім'я.
4. Ретельність вибору забезпечує міцні стосунки в сім'ї.
5. Можна прожити і без сім'ї.
12. Чи готові Ви до шлюбу?
1. Так
2. Ні
3. Не зовсім
4. ................ .
13. Що означає бути гарним чоловіком (вибираєте три позиції)?
1. Кохати дружину.
2. Любити дітей.
3. Розуміти дружину, поділяти її думки.
4. Добре заробляти.
5. Не пити.
6. Не палити.
7. Займатись вихованням дітей.
8. Піклуватися про всю сім'ю.
9. Допомагати дружині у веденні домашнього господарства.
10. Володіти навичками столярних, слюсарних та інших ремесел.
11. Уміти керувати автомобілем.
12. Мати спокійний, витривалий характер.
14. Що означає бути хорошою дружиною?
1. Кохати чоловіка.
2. Бути доброю, лагідною, ніжною.
3. Розуміти і поважати інтереси чоловіка.
4. Бути здоровою.
5. Бути охайною.
6. З задоволенням вести домашнє господарство.
7. Багато уваги приділяти вихованню дітей.
8. Уміти смачно готувати.
9. Уміти шити, в'язати.
10. Завжди слідкувати за своєю зовнішністю.
11. Не дратуватися через дрібниці.
12. Бути веселою.
13. Не бути занадто вимогливою, примхливою, бути
задоволеним тим рівнем, що маєш.
ВАША ПОЗИЦІЯ
1. Стать
1. Чоловічий
2. Жіночий
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2. Що, на вашу думку, насамперед рухає вчинками людей?
1. Почуття громадянського обов'язку
2. Прагнення до благополуччя
3. Бажання заслужити повагу інших людей
4. Любов
5. Власна вигода
6. Сімейні інтереси
7. …………… ......
3. Проходити повз порушення суспільного порядку ...
1. Ніколи не можна
2. Іноді можна
4. Які ваші особисті плани (на найближчі 3-5 років)?
1. Опанувати спеціальністю
2. Одержати професію
3. Вийти заміж (женитися)
4. Знайти високооплачувану роботу
5. ………………… .
ПОТРЕБИ
1. Стать.
1. Чоловіча.
2. Жіноча.
2. Чи потрібні вам особисті гроші?
1. Так, дуже.
2. Не дуже.
3. Не випробую необхідності.
4. Нехай небагато буде.
5. Ні.
3. У вас у даний час в особистому користуванні є ...?
1. Магнітофон.
2. Фотоапарат
3. Кінокамера
4. Мікрокалькулятор
5. Велосипед
6. Мопед
7. Мотоцикл
8. Програвач
9. Телевізор.
4. На вашу думку, обстановка в квартирі батьків ...?
1. Гарна
2. Задовільна.
3. Погана.
5. Чим ви керуєтеся, звертаючись до батьків із проханням про покупку нової
речі?
1. Бажанням
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2. Прагненням бути не гірше інших
3. Бажанням мати такі речі, яких немає в інших
4. Необхідністю.
6. Як, на вашу думку, впливає на людину достаток речей (коштовних)?
1. Позитивно
2. Затрудняюсь відповісти
3. Негативно
Чому ви так думаєте?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Чи цікавитеся ви суспільно-політичними подіями?
1. Так, і найбільше мене цікавлять питання міжнародного
становища.
2. Так, і більше всього мене цікавить положення у середині
країни.
3. Мене хвилює вирішення національного питання.
4. Мене не цікавлять ні міжнародні, ні внутрішні проблеми.
5. __________________________________________________
8. Де ви найчастіше проводите вільний час?
1. Вдома.
2. Поза домом.
9. Чим ви займаєтеся у вільний час?
1. Спілкуюся з друзями.
2. Допомагаю по батькам по господарству.
3. Читаю.
4. Ходжу в кіно, на виставку, дискотеку.
5. Слухаю музику.
6. Займаюся рукоділлям.
7. Дивлюся телевізор.
8. Ходжу в ресторан, кафе.
9. Нічого не роблю.
10. Чи вживаєте ви спиртні напої?
1. Часто
2. З друзями завжди, при кожній зустрічі
3. По святах, разом з батьками
4. Не вживаю.
11. Чи випробуєте ви недостачу часу?
1. Так, постійно
2. Іноді
3. Не встигаю займатися улюбленими справами
4. Вільного часу досить
5. Не знаю, чим заповнити вільний час.
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ЯК РОЗРІЗНИТИ ДОБРО І ЗЛО? ЧОМУ ЛЮДИ ПОВИННІ
ВИБИРАТИ МІЖ ДОБРОМ І ЗЛОМ ?
ЩО ТАКЕ ДОБРОЧИННІСТЬ?
Сова С.М., учитель етики Лохвицької
загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів
Мета: навчити дітей характеризувати певні події та явища, як прояви
добра чи зла, пояснювати критерії оцінки конкретних вчинків, наводити
приклади доброчинності, людяності .
Обладнання: плакати з визначенням понять «добро», «зло»,
«доброчинність», «дерево мудрості».
ХІД УРОКУ
Вступне слово учителя
Один у другого питає ,
Нащо нас мати привела?
Чи для добра? Чи то для зла ?
Нащо живемо? Чого бажаємо?
І , не діждавшись , умираємо ,
А покидаємо діла.
(Т. Шевченко)
Справді, кожен з нас, рано чи пізно, ставить перед собою питання:
«Навіщо я живу на світі? Яке моє призначення? Яка я людина – добра чи зла ?»
Запитання не легкі. І не завжди людина знаходить на них відповідь.
Найвища наука життя – мудрість, а найвища мудрість – бути добрим
Добра і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розуміти чужий
біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити в горі й біді – це у
характері нашого народу.
Оголошення теми і мети уроку. Запис теми уроку в робочі зошити.
Слово вчителя. Бути добрим не легко. Треба менше говорити про добро, а
просто постійно його робити.
Не говори про доброту,
Коли ти нею сам не сяєш,
Коли у радощах витаєш
Забувши про чужу біду .
Бо добро не тільки те,
Що обіймає. Тепле слово.
В цім почутті така основа ,
Яка з глибин душі росте.
Коли її не маєш ти ,
То раниш людяне в людині.
Не має вищої святині ,
Ніж чисте сяйво доброти.
(О. Довгий )
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Діти, за плющіть очі, подумайте про щось добре, приємне саме для вас.
Отже, у вас зараз гарний настрій, почнемо.
Які ви знаєте українські прислів’я та приказки про людське добро?
Діти по черзі називають українські прислів’я та приказки про добро
Наприклад:
Добро всі люблять , та не всі роблять. (1)
Без добра і лихо не родить. (2)
Доброму скрізь добре. (3)
Поживши серед добрих – сам подобрієш. (4)
Добре роби – добре й буде. (5)
Хто людям добра бажає, той і собі має. (6)
Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла і сподівайся. (7)
Добрий чоловік – надійніше кам’яного мосту . (8)
Не одежа красить людину, а добрі діла. (9)
Формування «дерева мудрості» (Промовлене українське прислів’я чи
приказку діти записують на дубовому листочку (роздає вчитель) і кріплять їх
до намальованого на дошці дерева – дуба).
Бесіда з учнями на тему: „Що таке добро?”
Робота з плакатом „Добро”
Рольова гра „У трамваї”
Ролі: бабуся, контролер, діва зловмисники, пасажири.
Сюжет.
Старенька бабуся йде в трамваї, вона щойно отримала невеличку пенсію
і підраховує по дорозі, скільки потрібно заплатити за електроенергію,
водопостачання та інші комунальні послуги. Гроші також підуть на харчування.
Проте на ліки грошей уже не вистачає. У цей час двоє зловмисників витягують
у неї гаманець. Це помітив контролер. Він підходить і просить показати квитки.
Звичайно, квитків у них немає, але за них вступилася бабуся: їй шкода дітей, і
вона ладна за них заплатити…
Робота в малих гуртках (поділ на групи – за першими чотирма
кольорами райдуги: червоний, оранжевий, жовтий, зелений)
Завдання:
а) обговорити поведінку двох зловмисників;
б) зробити відповідні висновки щодо бажання бабусі оплатити проїзд
хлопців;
в) придумати закінчення історії.
Виступи представників груп
Робота з плакатом „Доброчинність”
Розповіді дітей із свого життя про який-небудь добрий намір, про
доброчинність
Мисливцям на бізонів трапилося шукати цих тварин, хоч і вельми мало
одна на кілька тисяч – дуже гладенькі і тонкі. Це шкури бізонів, які росли без
матері. Таке розповідають індіанці. Сироту виховує все стадо. Не батьки, їх
немає, ні, сторонні бізони, вилизують його частіше і ретельніше, ніж власних
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дітей. Хіба це не доброчинність? Іноді нам, людям не заважало б повчитися у
птахів і звірів, можливо б тоді людина не чинила б тих учинків, за які розплата
приходить часом через багато років, і страждають від того наші діти й онуки.
Слово вчителя.
Одного разу Тарас Шевченко, коли вже став відомим поетом, поїхав у
гості до одного поміщика. Коли вони приїхали, служник, що сидів у
передпокої, саме дрімав. Господар ударив його в обличчя. Шевченко, не
кажучи жодного слова, повернувся й пішов до дверей. Чужу образу поет
відчував так гостро, ніби в обличчя вдарили його. Він негайно поїхав звідти і
ніколи більше не переступав порогу тієї оселі.
Бесіда з учнями
Як би ви вчинили, опинившись на місці Великого Кобзаря? Відповідь
обґрунтуйте.
Робота з плакатом „Зло”
Слово вчителя
„Як розпізнати зло? Чому воно існує? Як з ним боротися? Як розпізнати
добро і зло? Чому люди повинні вибирати між добром і злом?”
Діти, хто з вас бажає поділитися своїми думками з приводу перелічених
питань? (думки дітей).
В усі часи осмислити це прагнули філософи і вчені, прозаїки .Про це
ідеться у Біблії, в усній народній творчості. Та, на жаль, тільки в казках
перемагає добро, а в житті ми часто стаємо свідками розгулу зла . Нині воно не
лише не зникло, й стало ще сильнішим. У чому причина такого становища?
Літературознавець Василь Пахаренко у книжці про Т. Г. Шевченка
«Незбагненний апостол» пише: «Зло існує для того, щоб людина ставала
Людиною, переборюючи його, щоб вона могла усвідомити добро і робити
добро». Боротьба добра і зла є рушійною силою життя. У будь – якої людини є
потенціал добра і зла. Кожен вчинок, а то й думка людини є вибором одного чи
іншого. І дуже важливо, щоб людина прямувала тільки по шляху Добра, не
звертаючи ніколи, ні за яких обставин на шлях Зла, бо він веде в прірву.
В історії російського духовного життя є таке ім’я прототип Авакум.
П’ятнадцять років проіснував він у «ямі», доки за царським указом його не
спалили живцем. Та перш ніж померти такою лютою смертю, він написав фразу
здавалося б, дивну для Людини його долі: «Добре око, - писав він, - не
побачить зла».
Саме до цього закликав і відомий художник і мислитель Микола Реріх:
«Вчитися бачити лише добро і красиве! – писав він. – Якщо ми забруднили очі
й слова наші, то треба навчитися їх очистити… І в нас життя розростеться, і
нам ніколи буде вдивлятися в ненависне. Відійде торжество зла. І в нас
розкриється око добра».
Тлумачення вислову Вольтера: «Те, що у нас два ока, не полегшує
нашої долі: одне око потрібне, щоб бачити хороші сторони життя, а друге –
щоб бачити погані».
Заключне слово вчителя:
Діти, турботливе та поважне ставлення людини, її добра посмішка,
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добрий погляд, добре слово, добре серце, добрий намір, завжди приносять
радість оточуючим людям. Та навпаки, зло, грубість, черствість, байдужість до
самопочуття людини, її долі засуджується дорослими і дітьми.
Отже, будьте, діти, добрими, говоріть добрі слова один одному, робіть
добрі справи, і добро буде завжди у вашому домі, родині, а головне, у вашому
серці. Творіть добро! Всього доброго!
Домашнє завдання: в усі часи були і є прекрасні люди, які в кожну
хвилину готові прийти на допомогу, подати руку в біді, доглядають інвалідів,
замінюють сиротам батьків, займаються меценатством. І роблять це вони не на
показ, не для винагород і слави, а тому, що так велить їхня совість. Можна
згадати матір Терезу, принцесу Діану, І. Ганді та інших людей, відданих своєю
доброчинністю. Але якщо ви уважніше подивитесь довкола впевнитесь у тому
що такі люди живуть поряд. Тож на наступний раз підготуйте розповідь про
кого-небудь з ваших близьких знайомих, котрі заслужують на характеристику:
«Людина, що творить добро» - завдання високого й достатнього рівня
компетенції. Завдання початкового і середнього рівня – засвоїти визначення
понять: «добро», «зло», «доброчинність».

ЯК НАШІ ВЧИНКИ ВПЛИВАЮТЬ НА ЖИТТЯ
Шкляренко С.Є., учитель етики
Ісковецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Мета: вчити учнів аналізувати свої вчинки, вчинки оточуючих; довести
до свідомості дітей, що людина – творець Всесвіту і від неї залежить, яким буде
її життя; формувати високу мовну культуру, навички цікаво говорити,
встановлювати тісні стосунки із співрозмовником; виховувати людяність,
чемність, етичні норми поведінки.
Обладнання: вірш-таблиця “Що не можна придбати”, оповідання
В.Савки “Справжній друг”, картки з завданнями для двох команд.
Тип уроку: урок-гра “Пізнай себе”.
“Стався до людини так, як хочеш,
щоб ставилися до тебе”
(Євангеліє від Луки)
ХІД УРОКУ
І. Вивчення нового матеріалу
1. Вступне слово вчителя
– Ми всі з’явилися на світ один для одного. Тільки разом, допомагаючи
один одному, турбуючись один про одного ми можемо піднімати самих себе на
п’єдестал людяності. Чім ми добріші до людей, чім більше провин їм
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прощаємо, більше їх жаліємо, а не судимо, тим краще для нас.
Чи задумувалися ми над тим, що кожний з нас винний в тому, що діється
навколо нас. Ні, ми думаємо, що це світ завинив перед нами. Ми бачимо світ у
плямах крові й в людському плачі. А все починається з дитинства, коли ми не
помічаємо іноді людяності у людині.
– Прослухайте оповідання “Справжній друг” В.Савки і дайте відповіді на
запитання:
1. Чи хотів би ти мати доброго, чуйного друга?
2. Якого друга можна назвати справжнім?
3. Чи хотів би ти мати таку подругу, як Пестинка?
4. По яких ознаках ти вибираєш друзів?
5. Яким потрібно бути, щоб стати хорошим другом?
6. Яку помилку допускали діти, коли не хотіли дружити з Пестинкою?
Вчилася у 4-а класі дівчинка. Звали її Пестинка. Жила вона тільки з
мамою, тато помер два роки тому. Тяжко жилося Пестинці з мамою. Не було
вдосталь одягу, тому й виглядала серед однокласників не по сучасному.
Не наділила природа Пестинку і красивими рисами обличчя. В класі
чомусь Пестинку не любили, хоча вона ніколи не зробила нічого поганого. Була
дівчинка завжди спокійна і врівноважена. Вчителька не один раз проводила
бесіду в класі про те, що не зовнішній вигляд і одяг прикрашають людину. А
Пестинку завжди хвалили за хороші знання і поведінку.
Проте діти не звертали на дівчинку ніякої уваги. Самотньо було
Пестинці. Пішла вона сама гуляти в парк. Під ногами шелестіло осіннє листя.
Дівчинка йшла повільною ходою і прислухалася до загадкового шуму. В цю
хвилину їй хотілось знайти щось красиве, миле і радісне. Наче розгадавши
думки Пестинки, мов із казки, з’явилось маленьке цуценя. Воно втікало від
свого здоровенного родича, який, невідомо з якої причини, гнався за
безневинним собаченям. Побачила Пестинка, що цуценя в небезпеці,
перехопила його на ходу і, будь-що буде, сховала собачку під куртку.
Здоровенний собака підбіг до дівчинки, покрутився раз, другий, побачив, що
цуценя безпечно захищено, зі злості копнув задніми лапами землю і побіг собі
геть.
Пестинка відхилила куртку, заглянула в щілинку до песика і заспокоїла:
– Не трусись, бідолахо, я тебе не дам образити. А хочеш я заберу тебе
додому і будемо жити разом?
Цуценя наче зрозуміло, що говорить до нього дівчинка, і ніжно
пригорнулось до її теплого, зігрітого курткою тіла.
Пестинка відчула цей ніжний дотик незнайомця і зрозуміла – це її
майбутній друг.
Цуценя було дуже милим і життєрадісним. Пестинка назвала його
Дружком.
Воно щоранку проводжало дівчинку до школи, ходило з нею на
прогулянки, допомагало шукати загублені капці. Грало у м’яча і
перестрибувало через стільчики, які спеціально ставила Пестинка.
Веселіше стало жити двом друзям. Дівчинка радісно щебетала,
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розповідаючи шкільні пригоди і вдивлялась у великі чорні очі, які розуміли
добру і незрадливу вдачу Пестинки, її чуйне серце, яке розділяло з гарненькою
тваринкою і радість, і смуток.
2. Гра “Пізнай себе” (Клас ділиться на три команди, дві команди мають
назву “Що ви більш за все цінуєте в людині”, а третя команда – журі).
– В погоні за матеріальними благами ми втрачаємо людину. Мабуть,
забуваємо, що за гроші можна придбати не все.
Перше завдання: допишіть віршик “Що не можна придбати за гроші”…
Ліжко, але не … . (сон)
Книги, але не … . (розум)
Ліки, але не … . (здоров’я)
Розкіш, але не … . (культуру)
Прикраси, але не … . (красу)
– Настрій кожного з нас дуже залежить від поведінки людей, з якими ми
зустрічаємося. Зрозуміло, що добре ставлення до нас радує, а погане – завдає
прикростей, бентежить.
Друге завдання: розіграйте ситуації “На вулиці” та проаналізуйте як
поводять себе незнайомець і перехожий.
Перша ситуація. Незнайомець. – Скажіть, будь ласка, як пройти на
вулицю Лесі Українки?
Перехожий (зупиняється, усміхається)
– О! Це зовсім недалеко. Отак прямо, потім праворуч. Там сквер, ви
одразу побачите.
Незнайомець. – Спасибі!
Перехожий. – Немає за що.
Друга ситуація. Незнайомець. – Як пройти на вулицю Лесі Українки?
Перехожий (не зупиняючись, через плече). – Що?!
Незнайомець (зніяковіло). – Пробачте, я спитав, як пройти на вулицю
Лесі Українки.
Перехожий (зовсім відвернувся). – Перша праворуч. (пішов собі).
Третє завдання: зіставте словничок “Якою повинна бути вихована
людина”…
Щира
Горда
Насмішкувата
Безтурботна
Боязка
Байдужа
Бездарна
Вихована
Люб’язна
Жадібна
Хвалькувата
Тактовна
Чемна
Порядна
Неохайна
Точна
Привітна
Відповідальна
Заздрісна
Скромна
Четверте завдання: виберіть правила відповідно до команди.
І Правила доброти
1. Допомагай слабким, маленьким, хворим.
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2. Не будь жадібним.
3. Прощай помилки іншим.
4. Ніколи не заздри.
5. Жалій інших, а не себе.
ІІ Правила чесності
1. Сказав – зроби.
2. Не впевнений – не обіцяй.
3. Помилився – визнай.
4. Забув – попроси пробачення.
5. Говори тільки те, що думаєш.
6. Не можеш сказати правду – поясни, чому.
7. Не видавай чужу таємницю.
П’яте завдання:
– Люди здавна і завжди шанували вихованість і засуджували недобре.
Народна творчість багата прислів’ями та приказками. Які з них ви підготували
вдома.
Наприклад:
1. Краще гірка правда, ніж солодка брехня.
2. Дружба дорожча за гроші.
3. Від теплого слова і лід розтає.
4. Гостре словечко коле сердечко.
5. Життя дано на добрі справи.
6. Не спіши язиком, поспішай ділом.
7. Добре слово краще за цукор.
Підсумок гри “Пізнай себе” підводить журі учнів за п’яти бальною
системою оцінювання.
Підсумок уроку: (вчитель)
– В будь-яких життєвих ситуаціях залишайтеся на висоті, будьте
Людиною. Ніколи не втрачайте віри. Життя наше смугасте і в ньому
чергуються успіхи і невдачі, злети і падіння. У царя Соломона, якого називали
мудрим була каблучка, на якій було вирізьблено: “Усе минає”. Пам’ятайте це і
дотримуйтесь золотої середини, тому що радість не вічна і сум не вічний.
Пам’ятайте добро. Можна забути того, з ким разом сміявся, але ніколи не
забувайте того, з ким разом плакали. Будьте вищі від усіляких пліток,
заздрощів. Найкращі ліки від образи – прощення. Навчіться прощати всім, а
собі ніколи. Не втрачайте самоповаги, умійте володіти собою. Перш ніж щось
сказати погане, згадайте, що найкраще слово те, яке не сказане. Найкоротша
відстань між людьми – посмішка. Частіше посміхайтесь. Якщо вам погано, то
це не причина, щоб завдати страждань іншим.
“Стався до людини так, як хочеш, щоб ставилися до тебе”.
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ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ВИХОВАНИМ
Дробязко Н.П. учитель етики
Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ ст.
Мета уроку: спонукати учнів до роздумів над життєвими проблемами;
сприяти вихованню високих морально-етичних якостей; виробляти активну
життєву позицію.
Наочне оформлення: виставка книг із етики, збірка В.Симоненка “Берег
чекань“; грамзапис пісні “Два кольори“; крилаті вирази, записані на дошці:

Найпрекрасніші й найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя ,
піклуючись про щастя інших
(В.Сухомлинський)

Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися – значить не
жити, а бути мертвим

(Г.Сковорода)
Пам’ятай! Життя є дар,
Великий дар.
І той, хто його не цінує,
Цього не заслуговує.
ХІД УРОКУ
І. Організація учнів до уроку
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроці. Повідомлення
теми і мети уроку
1. Слово вчителя
(Звучить грамзапис пісні “Два кольори“)
Людське життя… Неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене
глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин, переплетене
червоними і чорними тонами, як у цій пісні “червоне – то любов, а чорне – то
журба“…людина – найбільша цінність на Землі, творець усіх земних благ.
2. Читання учнем вірша В.Симоненка “Ти знаєш, що ти людина?“
Добрі, ласкаві і злі.
Ти знаєш, що ти – людина?
Сьогодні усе для тебе –
Ти знаєш про це чи ні?
Озера, гаї, степи.
Усмішка твоя – єдина,
І жити спішити треба,
Мука твоя – єдина,
Кохати спішити треба –
Очі твої – одні.
Гляди ж, не проспи!
Більше тебе не буде
Бо ти на землі – людина,
Завтра на цій Землі.
І хочеш того чи ні –
Інші ходитимуть люди,
Усмішка твоя – єдина,
Інші кохатимуть люди –
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
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3. Слово вчителя
Сьогодні ми з вами здійснимо мандрівку в складну і, без перебільшень,
життєво важливу сферу нашого життя-буття, яку можемо назвати “Людина
серед людей“.
Наша з вами розмова сьогодні буде про поведінку, її культуру, про
вихованість.
Я думаю, що ніхто не буде сперечатися зі мною, якщо я скажу:
“Мати вірних друзів – це щастя“,
“Бути потрібним і бажаним для людей, які мене оточують, - щастя“,
“Поважати себе самого, ніколи не втрачати власної гідності, не бути
осміяним, відштовхнутим – і це щастя“,
“Бути джерелом, витоком щастя для всіх навколо – це апогей, найвища
точка щастя особистого…“
А рецепт один – культура поведінки; ознайомитися, засвоїти й оволодіти
її правилами, виробленими людством за свою багатовікову історію існування.
ІІІ. Опрацювання нового матеріалу
1. Слово вчителя
Скільки б часу не говорили ми про культуру поведінки, але все одно
неможливо охопити всі її нюанси, бо вона така ж багатогранна, як і наше життя.
І кожен новий день ставить перед нами нові проблеми, нові питання: як
вчинити, як бути гідним звання Людина?
У своєму виборі ми спираємося на два кити: знання правил поведінки і
власний життєвий досвід. До сьогоднішнього дня кожен із вас уже пройшов
певний, нехай і невеликий, відрізок власного шляху. Отже, хотілося б почути
від вас: який образ вихованої людини вималювався у вашій уяві? Які риси
найбільш властиві вихованості? Чи легко бути сьогодні вихованим, чи
необхідно це?
Давайте подискутуємо!
2. “Уявний мікрофон“ (поступовий запис на дошці переліку тверджень учнів)
Дуже корисно буде для всіх присутніх у класі, якщо ви будете сміливо і
відверто висловлювати свою особисту думку. І не страшно, якщо вона буде йти
врозріз із загальноприйнятою. Тож посперечаймося! Бо в суперечці
народжується істина.
Отже, вихована людина – яка вона?
П е р ш е
п и т а н н я. На початок, для того, щоб все ж таки
переконатись у тому, що тут зібрались однодумці щодо незмінних людських
цінностей, з’ясуємо, в чому ж суть і зміст людської краси? Було б чудово, якби
ви, називаючи ту чи іншу якість краси людської, наводили конкретні життєві
приклади.
Д р у г е п и т а н н я. Ми говорили з вами, що скромність – це
усвідомлення людиною залежності своїх успіхів від оточуючих, що її таланти і
заслуги можуть оцінити лише інші люди. І ще – бути скромним – означає не
ставити себе вище інших. Основою вихованості являється скромність.
Вихована людина не відповість на грубість грубістю, ударом на удар. Чи легко
бути вихованим?
134

Т р е т є п и т а н н я. Хіба скажеш влучніше:
В ноги кланяється, а за п’яти кусає.
Словами любить, а ділами губить.
Руки білі, а сумління – чорне.
На язиці медок, а на думці льодок.
Янгольський голосок, а душа чортова.
У вічі – як лис, а поза очі – як біс.
Як бачите, народ давно засудив дволиких. І все ж таки інколи важко
пізнати людину, її задуми, душу. Як ви вважаєте, чи може вихованість бути
засобом для маскування внутрішніх вад?
Ч е т в е р т е п и т а н н я. Життя наше непросте, нелегке. І все ж таки і
сьогодні по одежці зустрічають, а по розуму проводжають. Чи правильно це?
3. Робота з підручником (стор. 28 – 34):
а) порівняйте записані на дошці твердження з текстом підручника
(опрацювання матеріалу підручника);
б) робота з малюнками (з’ясування ситуацій порушення правил етикету).
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Творча робота учнів у групах
Тема: Які норми не можна забувати?
Завдання: прочитайте запитання, виберіть правильні відповіді на нього,
сформулюйте відповідні правила щоденного етикету, запишіть їх у таблицю
Етикет на щодень
Щоденні ситуації

Як треба

1 група – Як слід поводитися за столом?
Як користуватися виделкою, ложкою, ножем?
• За столом можна сидіти як завгодно, аби самому було зручно.
• Сидячи за столом, не можна заважати іншим, непристойно класти
лікті на стіл; до столу не гарно сідати в шапці.
• Суп їдять ложкою, тримаючи її в правій руці (при цьому ліва
лежить на столі, а не на коліні). Доїдаючи суп, нахиляють тарілку від себе.
•
Ложкою можна їсти все.
• Виделкою (без ножа) їдять хліб.
• Виделкою, тримаючи її в лівій руці, і ножем їдять м’ясо або рибу,
відрізуючи маленькі шматочки.
• За допомогою ножа нічого не їдять.
• Вибираючи страви, беремо завжди собі найбільшу порцію.
Неввічливо вибирати з порцій, що лежать на тарілці, найкращу.
2 група – Які найважливіші правила спілкування в школі?
Як треба вітатися?
• На урок можна приходити, коли нам зручніше.
• Не треба запізнюватися на уроки, бо цим ми заважаємо іншим.
• У школі не треба вітатися з учителями, вони самі це зроблять на
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початку уроку.
• Виховані люди вітаються зі знайомими, це стосується й школи.
• Під час уроку кожен може вигукувати, звертаючись до вчителя, коли
йому заманеться.
• Під час уроку треба дотримуватися тиші, щоб не заважати іншим.
3 група – Які найважливіші правила поведінки на вулиці?
• Йдучи вулицею, не можна їсти, свистіти, наспівувати, кричати,
вказувати на людей, прискіпливо розглядати їх.
• Надворі можна почуватися, як удома: виходити в хатньому взутті,
незачесаним, їсти, співати тощо.
• У вуличній тисняві доречно прокладати собі дорогу силою –
розштовхуючи перехожих.
• Прямуючи вулицею, треба виявляти не лише ввічливість, а й
спостережливість: звільняти дорогу жінці, що йде назустріч, допомагати літнім
людям або тим, хто навантажений пакунками.
4 група – Про які правила не можна забувати в громадських місцях?
• Своєю присутністю не можна заважати іншим.
• Можна голосно розмовляти, обмінюватися враженнями.
• Під час театральної вистави можна їсти цукерки, фрукти, пити воду.
• Під час театральних вистав треба уникати будь-якого зайвого шуму:
не обговорювати гру акторів, не кашляти й не шморгати носом, не шурхотіти
речами й обгортками цукерок, бо все це заважає сприймати виставу іншим.
• До завершення спектаклю виховані люди не підхоплюються зі своїх
місць; спочатку заведено подякувати оплесками акторам, а вже тоді йти до
гардероба. Якщо в театрі, на концерті чи в музеї зустрічаємо знайомих, немає
потреби стримувати свої емоції.
• Громадські місця добре відвідувати з улюбленим песиком.
5 група – Про що не можна забувати, перебуваючи на природі?
• На природі можна досхочу накричатися й набігатися, адже тут немає
інших людей.
• Ввічливі люди не зчинять галас у лісі, біля річки, щоб не полохати
комах та птахів, не порушувати гармонії.
• Перебуваючи на природі, не можна смітити, нівечити дерева,
виривати квіти.
• На природі можна відпочивати від усього, тож не треба клопотатися,
куди подіти сміття, як прибрати місце вогнища тощо.
2. Ігрова вправа “Скажи про себе щось хороше“
Кожен учень витягає з конверту картку, на якій написано незакінчене
речення. Його треба закінчити.
• Мені подобається, що я …
• Учора я зробив добру справу…
• Я маю таку гарну рису …
• Мене є за що похвалити …
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• Я розповім вам про свій хороший вчинок. Одного разу … і т.д.
3. Ігрова вправа “Мої цінності“
Учням пропонується уявити, що вони перебувають у банку, в якому
зберігають не золото й коштовності, а те, що особливо дорого для кожної
людини.
Пропонується на окремих аркушах записати те, що їм особливо дороге, і
розподілити по сейфах (при цьому найбільший сейф – для найдорожчого).
Обговорення зачитаних робіт.
V. Підсумок уроку. Оцінювання роботи учнів на уроці
1. “Уявний мікрофон“
– Про що нове ви дізналися сьогодні на уроці?
– Який етап уроку був для вас найцікавішим?
– Яке завдання було для вас найважчим?
– Про що із почутого на уроці і корисного ви б хотіли розповісти своїм
батькам, друзям, знайомим?
2. Слово вчителя
На початку уроку ми говорили з вами про те, що коли перед нами постає
проблема вибору вчинку, ми керуємося своїми знаннями правил поведінки,
власним життєвим досвідом і, звичайно, досвідом інших людей. Тих, хто, на
нашу думку, кращий за нас і є нашим ідеалом.
Перефразовуючи відомий вираз, можна стверджувати: “Скажи мені, хто
твій ідеал, і я скажу тобі, хто ти і що з тебе вийде“.
Життя – вічне творіння. Людина народжується і залишає по собі пам’ять.
Яку пам’ять вона по собі залишить? Про це потрібно дбати не з якогось
визначеного віку, а з самого початку, щоб якнайменше було таких сторінок
долі, які хотілося б вирвати.
Є багато книг про гарні манери (показ книг з етики, розміщених на
виставці).
Ці книги пояснюють, як тримати себе в гостях і вдома, в громадських
місцях, зі старшими і молодими, як розмовляти і як одягатися.
Що лежить в основі гарних манер? Чи це просто збірник правил,
“рецептів“ поведінки, повчань, які важко запам’ятати. В основі культури
поведінки, гарних манер, вихованості лежить одне – турбота про те, щоб
людина – людині, щоб усі разом почували себе комфортно.
Отже, запорука нашого з вами щасливого життя – вихованість,
вихованість понад усе.
Добрі якості складають багатство душі, але тільки вихованість понад усе.
VІ. Домашнє завдання. Прочитати стор. 28 – 31, виконати завдання 1,2
на стор. 35.

.
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ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ЩАСЛИВИМ ?
Бохановська В. О., вчитель етики
Безсалівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Мета уроку: Ознайомити учнів зі змістом понять „ людська
індивідуальність”, „щастя”, „внутрішня гармонія”, „самооцінка”, показати
взаємозв’язок між цими поняттями, допомогти усвідомити важливість
самооцінки.

Щасливий не той, кого інші вважають щасливим,
а той, хто сам себе таким вважає.
Сенека
ХІД УРОКУ
І. Підготовка до сприйняття навчальної теми
Діалогічне спілкування.
Що таке щастя?
Чи часто ви буваєте щасливим?
Кожен із вас розуміє щастя по-різному. А для того, щоб відчути себе
щасливим, кожному потрібно не одне і те ж саме. Але щасливими прагнуть
бути усі. Та чи може людина бути щасливою тривалий час?
Один східний правитель якось зізнався: „Я владарював п’ятдесят років у
мирі й перемогах, оточений любов’ю підданих, страхом ворогів і повагою своїх
союзників. Сила і втіхи чекали на мій поклик .Мені здавалося, що жодного з
благословінь не бракувало моєму задоволенню. Маючи все це, я ретельно
підраховував дні чистого і повного щастя, подарованого мені долею - цих днів
було чотирнадцять”.
– Поміркуйте ,чому людина, яка, здавалося, мала у своєму житті усе: славу,
багатство, втіхи і задоволення, - була щасливою так мало?
– Що потрібно для того аби людина відчула себе щасливою ?
– Чи можна, на вашу думку, всіх людей зробити щасливими одночасно?
Висновок учителя.
Питання, яке ми розглядаємо, хвилювало людство з давніх давен
.Німецький автор життєписів славетних людей Еміль Людвіг написав: „Не небо
дарує щастя, а сама людина готує його собі. Хто не носить його в собі, марно
шукатиме його по всьому світу”. Отже бути чи не бути щасливою, яке почуття
назвати щастям кожна людина обирає сама.
ІІ. Робота над темою уроку.
Повідомлення теми і мети уроку
• Що означає бути щасливим?
• Чому кожна людина відчуває щастя по-своєму?
• Що таке людська індивідуальність?
• Чому важливо правильно оцінювати себе?
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ІІІ. Робота з підручником.
Опрацювання статті підручника „ Чому кожна людина відчуває щастя
по-своєму”
Бесіда за прочитаним.
– Як кожна людина витлумачує щастя?
– Чому не можна давати загальних рекомендацій, як досягти щастя?
– Чому тисячолітній досвід свідчить, що для того, аби досягти щастя,
треба замислюватися над тим, для чого ми живемо?
Записати визначення в зошит.
Щастя – відчуття цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого
вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хто-небудь.
Робота в парах.
Поміркуймо.
• Що може зробити людину щасливою? Запишіть свої думки у вигляді
чинників щастя. Порівняйте свої записи з результатами однокласників.
• Поміркуйте над епіграфом до уроку, висловом стародавнього
філософа Сенеки: „Щасливий не той, кого інші вважають щасливим, а той, хто
сам себе таким вважає”.
Літературний екскурс
Англійський письменник Оскар Вайльд, який мав ніжну душу і вразливу
вдачу, також задумувався над проблемою щастя. Так указці „Щасливий принц”
Вайльд виводить образ принца, який за життя був типовим представником
аристократичного класу: він постійно мешкав у палаці Безтурботності, знав
тільки розваги, не цікавився життям простих людей. Лише, коли принц помер і
його поставили на постамент високо над містом, він побачив, як бідують його
колишні піддані. І принц дає ластівці коштовні камінці, щоб вона віднесла їх
хворим, голодним і знедоленим. А придивившись пильніше до міста, принц
побачив цілі вулиці, де не лунає сміх, а діти блукають голодні, босі й
роздягнені. Принц віддає листочок за листочком усю свою позолоту. Тепер у
дітей є хліб, вони знову раді та веселі.
Письменник стверджує, що той, хто бачить страждання інших, ніколи не
буде щасливим сам.
– Чи згодні ви з цією думкою? Підтвердіть її своїми аргументами,
використовуючи прислів’я, приказки, вислови мудрих людей.
Конкурс „ Найкращий коментар мудрих думок”.
• „Найщасливіша людина та, котра дає щастя якнайбільшій кількості
інших людей”. Дені Дідро
• „Немає нічого вищого і прекраснішого, ніж давати щастя багатьом
людям”. Людвіг Бетховен
Опрацювання статті підручника „Що таке людська індивідуальність”.
Бесіда.
• Що таке людська індивідуальність?
• Що таке характер?
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Записати визначення в зошит.
Характер – сукупність особливих рис людини, що виявляються в
поведінці; вдача.

Завдання 1.
Намалюйте себе. Схарактеризуйте свій стан на малюнку. Чи відображає
малюнок якісь риси, деталі, які б ви хотіли замінити в собі? Що б ви хотіли
поліпшити в своєму характері?
Завдання 2.
Прочитайте уривок з вірша Василя Симоненка „Чи знаєш, що ти
людина”
– Як поет витлумачує поняття „ людська індивідуальність”?
• Що таке людська індивідуальність?
• Як формується характер людини?
• Що означає вислів „ гартувати характер”?
Опрацювання статті підручника „Чому важливо правильно оцінювати
себе.
• Чому навчитися правильно оцінювати себе є найважливішим етичним
умінням?
• Що розуміють під словом „ самооцінка”?
ІV. Набуття практичних умінь та навичок.
1. Розв’язування тестів ( стор. 46-47 підручника )*
2. Розв’язати ситуацію ( стор. 48 підручника )
V. Узагальнення вивченого.
• Чому люди по-різному розуміють щастя?
• Чому кожна людина є неповторною індивідуальністю?
• Якими є ознаки характеру людини?
• Чому важливо вміти оцінювати себе: свої здібності, характер, вчинки,
поведінку тощо.
VI. Завдання додому.
Опрацювати матеріал підручника ( стор. 43-48 ).
Підібрати прислів’я та приказки про щастя та характер людини.
Пояснювати їхній контекст.
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ЧОМУ НЕ МОЖНА ПРИНИЖУВАТИ ЛЮДСЬКУ
ГІДНІСТЬ
Онацька О.П., учитель етики
Лохвицької ЗОШ №2 І-ІІІ ст.
Мета: ознайомити учнів з поняттями “гідність”, “честь”;
встановлювати рівноправні стосунки з оточенням; поважати себе та
обгрунтовувати важливість збереження власної гідності; продовжити
над формуванням уміння моделювати ситуації та розв’язувати їх.
Обладнання: плакати з написами, аркуші паперу, кольорові
роздатковий матеріал (картки із ситуаціями).

учити
інших;
роботу
олівці,

ХІД УРОКУ
Світ – це море. Плисти бажаєш Збудуй судно з добрих справ.
Рудакі.
І. Оголошення теми, епіграфу уроку.
Сьогодні ми з вами спробуємо замислитися над тим, що ти за людина,
що ти відчуваєш стосовно себе, своєї сім’ї, своїх друзів і навіть людей, які тобі
не подобаються. Будемо вчитися не принижувати один одного, будемо вчитися
самоповаги.
Вслухайтеся в рядки поета Василя Симоненка:
Ти знаєш – що ти людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя - єдина.
Мука твоя - єдина
Очі твої одні.
Сьогодні усе для тебе –
Озера , гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба –
Гляди ж – не проспи.
Більше тебе не буде
Завтра на цій Землі,
Інші ходитимуть люди –
Добрі, ласкаві і злі.
Бо ти на Землі – людина,
І хочеш того чи ні –
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя - єдина
Очі твої одні.
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ІІ. Формування нових знань і способів дії.
Кожна людина живе на Землі тільки одне життя і “...прожити його треба
так, щоб не було соромно за даремно прожиті роки” (М.Островський). Тому
варто замислитись над тим, як його прожити. Поет-філософ Давнього Сходу
Рудакі радив всім для цього зробити “корабель із добрих справ”. І вже сьогодні
вам слід подумати про те, яка згадка залишиться після вас, що корисного ви
зробили і зробите, щоб люди не забули вас.
1. Словникова робота.
Здавна відоме твердження: “Кожній людині складають ціну відповідно
до того, як вона сама себе оцінює”. Ця думка допоможе нам з вами зрозуміти,
що таке гідність (на дошці плакат).
Гідність
витлумачують
як
усвідомлення
людиною
свого значення, і виявляється вона у вчинках людини.
2. Розвиток творчих здібностей учнів.
У кожного з нас від народження свій характер: один любить спокій
простоту, інший – навпаки: неспокій, святковість. Одні ростуть у сім’ях, де
панує любов, злагода, добробут. А інші - в сім’ях, де можна почути сварки,
образи. Але кожен з нас від народження дістав право на життя і має знати свої
права, вміти відстоювати себе, щоб бути гармонійною особистістю й прожити
довге, щасливе життя.
А зараз таке завдання.
Спробуйте пригадати найщасливіший момент чи день у своєму житті.
• З ким (чим) він пов’язаний, чому він є для вас найщасливішим?
• Хто з дорослих чи однолітків був до нього причетний?
Пригадайте, візьміть кольорові олівці й намалюйте (образно) цей день.
А кілька розповідей ми послухаємо (учні розповідають).
Як чудово, що у вас є такі моменти в житті. І хотілося б, щоб їх було
більше, але іноді життя нам ставить підніжку, і треба вміти гідно впоратися з
неприємностями. Вік від 10 до 16 часто пов’язаний із першими серйозними
роздумами про життя. Ти вже замислювався над тим, що ти за людина, що ти
відчуваєш відносно себе, своєї сім’ї, своїх друзів.
Цей вік – неначе міст між дитинством і дорослим світом. Життя
відкривається новим білим аркушем. Але що ти на ньому напишеш? Перед
тобою, як у казці, відкривається багато доріг, і якою піти, вирішиш сам. Але у
казці був камінь, на якому написано: “Праворуч підеш ...”, “Ліворуч підеш ...”, а
в житті його немає.
Є різні шляхи. Одні ведуть до задоволення від спілкування і бажання
пробудити щось нове, а інші – до страху та самотності, залежності від інших.
Робота з плакатами.
Чи помічали ви коли-небудь, скільки приємного або неприємного у
нашому житті безпосередньо походить від стосунків з людьми, які нас
оточують? Крім хвороб, каліцтва, смерті, стихійного лиха, більшість подій, які
ми сприймаємо як радість або нещастя, беруть свій початок у взаєминах між
людьми.
Чи усвідомлювали ви, що наше оточення – природа, місто, будинок, де ми
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живемо, - щодо людини в принципі ні дружні, ні ворожі? І навпаки, людей, з
якими ми спілкуємося, аж ніяк не можна назвати щодо нас нейтральними.
Щодня, від першої хвилини як тільки прокинемось і до останньої, коли лягаємо
спати, ми постійно зустрічаємось з ними – у колі сім’ї , у школі, на роботі, на
відпочинку. Одні з них ставляться до нас з більшою або меншою прихильністю,
інші – неприязно. І кожен з нас, неначе радарна установка (звичайно, з тією
тільки різницею, що на екрані радара з’являються зображення предметів, які
наближаються, а на радарі нашої особи – образи людей, що протягом усього
дня поперемінно вступають з нами в контакти), на кожну зустріч з тією чи
іншою людиною реагує по-різному.
Так, скажімо, вранці хтось з домашніх зробить нам зауваження, що ми
після себе не прибрали, це викличе в нас неприємне відчуття. Інший же за
сніданком похвалить, як ми вчора добре відремонтували кран, і це нас
потішить.
Отже, переважна більшість наших почуттів іде від спілкування з
людьми. І в цьому вся річ. Якщо воно так впливає на нас, то зрозуміло, якого
великого значення набуває наше вміння поводитись з людьми.
Гадаю, у кожного з вас уже є певний досвід взаємин з іншими людьми. З
одними ти лідер, а іншим ти дозволяєш тиснути на себе, принижувати себе.
Тобто ти займаєш позицію жертви (це коли ти дозволяєш принижувати і
використовувати себе, почуваєшся неповноцінним, і тобі здається, що ти не
зможеш чинити їм опір, але це також твій вибір).
У яку б ситуацію ти не потрапив, ти обираєш сам, бути приниженим, чи
почати змінювати свою роль.
Що ж таке приниження? (Звертаємось до плакату на дошці
(додаток1).)
Але принижувати тебе можуть не тільки інші, а й ти сам. Як саме?
(Плакат на дошці (додаток2).)
4. Підготовка до аналізу ситуації.
Життя – дуже складна річ. Коли я вперше прийшла до школи
вчителькою, то вважала себе дуже розумною і ерудованою, і чекала, що учні
будуть слухати мене з відкритими ротами. Але на моїх уроках вони відкривали
роти лише для того, щоб розмовляти між собою, або вголос промовити якусь
нісенітницю, і обов’язково образливу для мене.
Ми довго “боролися”, аж доки я не побачила Маринку на сцені Будинку
культури під час звітного концерту, не дізналася, що Андрій полюбляє джаз, а
Сашка є маленька сестричка, яку він повинен встигнути забрати із дитячого
садка. І з того часу щось зрушилось – я побачила у своїх учнях людей. Різних.
Щось вони вміли краще за мене, щось гірше. І я вже не могла проголошувати їм
свої істини. А вчитися слухати, поважати – а було що, просто раніше я цього не
помічала. Поступово ми перестали ворогувати, а почали навчатися: вони у
мене, я у них – і нам стало добре разом.
Недарма ж кажуть: ”Життя прожити - не поле перейти”. У житті
надзвичайно багато ситуацій, коли твої потреби та інтереси не збігаються з
інтересами та потребами інших. І те, як ми зуміємо учинити в цій ситуації,
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може принижувати тебе або ні.
У таких ситуаціях ти можеш
(Плакат на дошці (додаток 3).)
III. Застосування знань, умінь, навичок.
1. Аналіз учнями ситуацій.
(Учнів ділимо на групи і роздаємо картки із ситуаціями
(додаток 4).)
а) А тепер спробуємо з’ясувати, як правильно поводитись у наведених
ситуаціях.
•
Що правильно? Що ні?
•
Як би ви вчинили у такій ситуації до сьогоднішнього дня, а як
робитимете відтепер?
б) Спробуємо визначити, який з варіантів поведінки є:
Запис на дошці
• ситуацією, коли тебе принижено;
• ситуацією - коли ти принижуєш іншого;
• правильним розв’язанням проблеми без взаємних принижень.
(Даємо час 5-7 хв. на обговорення. Потім обговорюємо правильність
варіантів.)
Робота з підручником.
Коли ти починаєш себе відстоювати хтось може не сприймати цього, та
це не означає, що світ поганий. Просто ці люди так звикли або їм так вигідно.
Тому треба пройти іноді нелегкий шлях, щоб позбутися ситуації приниження.
Виразне читання та аналіз байки Євгена Гребінки “Лебідь і гуси”.
(Підручник “Етика” 5 кл., Київ, 2005 р., ст.53)
IV. Підбиття підсумків.
Тепер ще раз подумайте, чого ви чекаєте від життя? Який вибір хочете
зробити? Пам’ятати про себе і про те, чого ти хочеш, - ось один зі способів не
дати себе принизити. Людина повинна вміти не просто підніматися, а
підноситися над самою собою, над своїми особистими повсякденними
турботами
і
думати
про
сенс
свого
життя – оглядати минуле і заглядати в майбутнє. Адже всі ми “мешканці однієї
планети, пасажири одного корабля. І бути людиною – це означає відчувати, що
ти за все відповідаєш”. (А. де Сент-Екзюпері).
V. Домашнє завдання.
Опрацювати матеріал підручника с.50. Виконати завдання 6 (2,3).
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Додаток 1.
Що таке приниження?
Слово або вислів.
Жест чи знак.
Ситуація чи поведінка, які призводять до того, що людина відчуває свою
неповноцінність.
Це слова чи дії, що призводять до того, що ти починаєш погано до себе
ставитися.
Тебе принижують, якщо тобі кажуть:
це дурна ідея;
це кожний дурень може;
ти завжди такий (така)...;
ти ні на що не спроможний (не здатна).
Тебе принижують, якщо:
тебе ігнорують у розмові;
не цікавляться твоєю думкою щодо справ, які пов'язані з тобою;
ображають тебе в присутності близьких для тебе людей.
Додаток 2.
Ти принижуєш себе, коли:
надто часто не сприймаєш компліментів і применшуєш свої досягнення:
«Мені просто пощастило...», «Насправді я не такий хороший...»;
не визнаєш своїх чеснот і приписуєш їх іншим: «Ти зробив усю роботу, я
тільки допоміг...», «Я б нічого не зміг зробити без допомоги...»;
• часто випереджаєш особисту думку чиєюсь: «Наш учитель завжди
каже...», «Мій товариш думає...»;
• не хвалиш себе, оскільки вважаєш, що не вартий цього;
• відгукуєшся на звертання типу: «Привіт, тупак»;
приймаєш прізвиська типу «Дебіл», «Дилда»,
уникаєш спілкування з людьми, тому що остерігаєшся їхнього
несприйняття;
вважаєш, що якщо хтось каже чи робить щось приємне для тебе — то це
тільки тому, що ця людина ввічлива і добра, а не тому, що ти цього вартий
(варта) (тобто, думаєш, що це його/її великодушність, а не твоя заслуга).
Додаток 3.
У таких ситуаціях ти можеш:
Поводитися так, ніби ти гірший за оточення (і тоді ти почуваєшся
приниженим) — коли ти нехтуєш своїми почуттями або потребами.
Реагувати дуже агресивної, захищаючи себе, нехтувати почуттями та
потребами інших.
Ти можеш відстоювати себе та свої потреби, почуватися рівним і
значущим, як інші, не принижуючи інших та не ображаючи їхні права.
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Додаток 4.
Картка 1.
Ти домовляєшся з другом про зустріч. Ти приходиш вчасно, а друг дуже
запізнюється. Нарешті він приходить. Ти:
1. «Привіт. Пішли».
Ти маєш право почути пояснення. Якщо ти його не почуєш,
роздратування зіпсує тобі настрій. У тебе залишаться негативні почуття до
друга. Він не засвоїть урок і вважатиме, що з тобою можна поводитися так і
надалі.
2. «Якого біса! У таких випадках можеш навіть зовсім не приходити!»
Ти не дізнався причини запізнення. Людина у відповідь на твою агресію
почне захищатися. Вона не винесе з цього уроку. Ви можете просто
посваритися.
3. «Я чекаю майже годину. Я роздратований. Давай домовимося:
наступного разу або попереджай про запізнення, або я чекаю 10 хвилин і йду».
Ти маєш право знати, чому тебе змусили чекати. Можливо, ти дізнаєшся,
що була важлива причина, і тобі не буде так прикро. У будь-якому разі, твої
слова дають йому/їй чітко зрозуміти, що тебе це не влаштовує. Ти висловиш
свої почуття, і вони не стоятимуть між вами.
Картка 2.
Твої батьки зустрілися з твоїм новим товаришем, який тобі подобається і
з яким тобі цікаво. Він їм не сподобався, вони його критикують. Ти:
1. «Мабуть, ви маєте рацію, більше не покличу...» — а як же твоя
особиста думка, твій інтерес до цієї людини ?
«Так завжди! Вам ніхто не подобається з тих, кого я приводжу!» — а як
же повага до поглядів інших?
«Мені здається, що ви не праві. Ви тільки-но з ним познайомилися.
Майте довіру до мене та моєї думки про людей» — з тобою можуть бути не
згодні, але ти маєш право на свою думку.
Картка 3.
Ви з друзями вирішуєте, на яку дискотеку піти. Хтось із вас наполягає на
варіанті, який не підходить тобі:
1. «Ну, якщо всі туди... тоді і я з вами...» — а як же твої інтереси?
«Нізащо! Ти збожеволів, якщо хочеш туди!» — а як же повага до
товаришів?
«Мені не подобається ця ідея. Мені казали, що в... (якесь інше місце, куди
б тобі хотілось піти)... є... (перекати місця, яке ти пропонуєш)...» —важливо
зацікавити друзів своєю ідеєю, знайти слова, які змусять їх
прийняти твою ідею як найкращу.
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КОЛИ ЛЮДИНІ БУВАЄ СОРОМНО
Солонець С.В. вчитель етики
Бодаквянської ЗОШ І-ІІІ ст.
Мета: поглиблювати знання учнів про людину і моральні взаємини в
суспільстві. Ознайомити з такими поняттями, як сором, сором’язливість. Вчити
„навчатися на власних помилках”.
Обладнання: ілюстрації з журналів.
ХІД УРОКУ
1. Активізація уваги та мислення учнів.
Діалогічне спілкування. Поміркуйте над сказаними словами:
Ви їдете в переповненому автобусі.
Вам зручно, комфортно сидіти в м’якому, зручному кріслі.
На зупинці в автобус заходить бабуся, опираючись на палицю. Всі місця
зайняті і бабуся, тримаючись за палицю, ледве стоїть на ногах.
– Юначе, - звернулася до вас одна жінка, - поступіться будь-ласка місцем
бабусі.
Ви відвертаєте голову набік і ніби не чуєте.
– Як вам не соромно, - втрутився в розмову літній чоловік. Хто вас так
виховував: школа чи батьки?
– Я заплатив за це місце, тому повинен сидіти, - говорите ви.
Діалог вчителя з учнями.
– Чи не мучитимуть хлопчика докори сумління?
– Чи можна поважати людину, яка не має сорому?
– Як ви оцінюєте поведінку хлопчика?
– Які правила вихованої людини він порушив?
Завдання 1. Побудуйте свій варіант розповіді, щоб події розгоралися по
іншому, щоб хлопчик дотримувався норм моральної поведінки.
II. Робота над темою уроку. Повідомлення теми, мети, завдання
уроку.
Ви вже знаєте, що люди у своєму повсякденному житті керуються
певними приписами – мораллю. Згідно з цими приписами ми з кількох
можливих варіантів як учинити, маємо вибрати лише один. Але це не завжди
легко. Так, наприклад, кожен добре знає, що не можна словом ображати інших,
адже ніхто з нас цього не любить, проте досить часто трапляються ситуації,
коли глузуючи дехто з ваших однолітків не може зупинитися вчасно.
Що ж, скажете ви, моральні правила створені, аби їх порушувати, і,
очевидно не можна домогтися, щоб їх усі виконували. Та й суть моралі в тому,
що ніхто, нікого не в праві силувати до виконання моральних норм. Моральні
правила, якщо ми їх приймаємо, треба виконувати самому; не чинити щодо
інших того, чого не хочемо, щоб заподіяли нам.
Внутрішнім суддею, який звіряє наші вчинки з моральними правилами,
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є наша совість.
Спорідненим відчуттям до докорів сумління є сором. Проте сором
відчувають перед тими, хто поруч, хто нас оточує.
Запишімо у словничок
Сором – це усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свою
поведінку, свої вчинки перед самим собою.
Сором’язливість – почуття ніяковості ( походить від слова „ сором”).
Сором’язливість проявляється як ніяковіння перед іншими, зазвичай
незнайомими людьми. Ця риса часто властива маленьким дітям: сором’язливий
малюк не витримує навіть погляду сторонньої людини, ховається за маму.
Сором це так само ніяковіння, незручність перед іншими. Проте на
відміну від сором’язливості сором відчувають через уже скоєне або сказане.
Відчуття сорому ніби змушує нас відмовитися від чогось, що, ми,
можливо, і вчинили б, якби можна було цей вчинок приховати від сторонніх
очей.
Тож совість – це наш внутрішній суддя, а сором – суддя зовнішній, хоч
також уявний. Адже йдеться не про те, що нас хтось картає за вчинене:
звіривши свою поведінку з думкою інших людей, ми самі доходимо висновку,
що заслуговуємо на їхній осуд і нам стає за себе соромно. Думка інших є ніби
компасом, який допомагає триматися моральних настанов.
Розкрийте смисл повчань, закладених у прислів’ях.
Коли щось робиш – думай про наслідки.
Не ми, так люди знають.
Він і Бога не боїться і людей не стидиться.
За добрий вчинок не платять грошей, а зробиш –усім приємно.
III. Набуття практичних умінь та навичок етичної поведінки.
Завдання 1
Як ви вважаєте, чи можна сумлінною працею вважати людину, яка не
знає сорому. Прочитайте оповідання. Подумайте, чому Марисі стало соромно.
Свої міркування (3-4 речення) запишіть, використовуючи слова „ мені
здається”, „я думаю” тощо.
Чому Марисі стало соромно?
Пролунав дзвоник. Для дівчаток – третьокласниці Марисі й
п’ятикласниці Оленки – він сповістив про кінець іще одного навчального дня.
Побачившись у коридорі, подружки плеснули одна одну по долоньці й
домовилися зустрітися на подвір’ї, щоб разом іти додому.
– Знаєш, Марисю, що таке „тест”?
– Якісь завдання, щоб перевірити, що засвоїли учні.
Нам сьогодні розповідали, що тести застосовують учені-психологи, щоб
з’ясувати характер людини.
– А хочеш, я тебе протестую? – спитала по хвильці Оленка.
– Чом би ні, - зацікавилася Марися.
– Хто прибирає в тебе в кімнаті? - запитала Оленка.
– Я, – вихопилося в Марисі. Та раптом дівчинка втратила впевненість. А
й справді, хто? Тим часом запитання сипались, як горошини: „ Який чай
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любить твоя мама? Якого кольору в неї очі? Яка улюблена мамина прикраса?
Які квіти вона любить більше за інших? Який улюблений мамин колір? „
Оленка щебетала й щебетала, Марися раптом відчула, як зашарілися в
неї щічки.
Дівчинці стало соромно.
Завдання 2
Заповни таблицю
Сором – це
Скажи про себе щось хороше. (Кожен витягує картку, на якій записано
незакінчені речення. Його треба закінчити вголос).
– Мені подобається , що я … ( розумний, добре граю у футбол).
– Учора я зробив добру справу ( посадив дерева, прибрав у кімнаті).
– Я маю таку гарну рису ( я дружелюбний, доброзичливий).
– Мене є за що похвалити ( я не обманюю, допомагаю старшим).
– Я розповім вам про свій хороший вчинок. (Одного разу я віддав своєму
товаришеві цікаву книжку…).
IV. Аналіз етичних ситуацій.
Ситуація 1. Закінчується урок трудового навчання, на якому учні ліплять.
Дуже цікаве й важливе завдання у дітей виліпити лисичку. За партою сидять
подруги Маринка й Оленка. Гарна в Оленки лисичка – мов жива. А Маринка
старається – старається – і таки лисичка в неї не виходить. У Маринки аж
сльози виступають на очах. А Оленка вже закінчила роботу, сидить, весело
всміхається та навіть не збирається допомагати подрузі.
Запитання до учнів:
– Що вам не подобається в цій ситуації?
– Що б ви зробили на місці Маринки?
Ситуація 2. Двоє товаришів Микола й Сашко, разом зробили з деталей
конструктора великий підйомний кран. Раптом відчинилися двері. Це прийшла
Миколчина мама, в руках у неї були важкі сумки. Вона сказала: „ Синку,
допоможи мені”. Микола подивився на маму і відповів: „ Не можу. Ми дуже
зайняті”.
Запитання до учнів:
– Що ви думаєте про поведінку Миколи?
– Як би ви вчинили в подібній ситуації?
V. Узагальнення вивченого.
Перевірте один одного, даючи відповідь на запитання:
– Що таке сором?
– Чому для людини важливо мати почуття сорому?
– Як пов’язані сором і совість?
– Як пов’язані сором і почуття провини та каяття?
VI. Підсумок вивченого.
Домашнє завдання.
Сформулюйте моральне правило для кожної історії, через яке довелося
терпіти муки сумління. Запишіть ці правила в зошиті.
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ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ ДЛЯ ЛЮДИНИ СІМ’Я?
Петлицька О.В,. учитель етики
Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета – виховувати почуття любові й поваги до своїх батьків,
відповідальність за свої вчинки, бажання підтримувати добру славу і честь
сім’ї.
Обладнання: сімейні реліквії, фотоальбоми, платівки, малюнки про
родину.
ХІД УРОКУ
1. Організаційна частина.
2. Вступне слово учителя.
Дорогі діти! Ви вже п’ятикласники, отже, успішно подолали перший
ступінь шкільної освіти. Багато чого навчила вас перша вчителька – добра,
мудра, щира, шанована в нашій школі людина ( ім’я і по батькові): читати,
писати, малювати і розв’язувати задачі, розповідати казки, декламувати вірші.
Відтепер із кожного навчального предмета у вас інший учитель, а я – ваш
класний керівник. Але це не означає, що ви маєте право забути свою першу
вчительку, яка віддала вам частинку свого серця. Все життя ви повинні бути
вдячні цій прекрасній людині за її ласку і добро, за терпіння й невтомну працю.
Заходьте в той клас, де вона працює уже з іншими дітьми, запитайте
про здоров’я, принесіть квіти. Пам’ятайте, що в душі справжньої людини
завжди живе почуття вдячності. А ще є на світі люди, перед якими всі ми в
боргу, яким завдячуємо усім, що маємо і будемо мати. Чи знаєте ви, хто ці
люди? (Відповіді учнів)
Так, діти, ви не помилилися, ці люди – ваші батьки.
Мама, матінка, матуся, ненька – ніжна, ласкава, Берегиня роду нашого,
і поряд Батько, тато, татусь – сильний, надійний, іноді суворий, але завше
добрий, оборонець, годувальник, господар дому.
Тому тема нашого уроку саме про батьків, про сім’ю: „Яке значення
має для людини сім’я?” В народі кажуть: „Шануй отця свого і матір свою...”Чи
знаєте ви, звідки взяті ці слова? (Відповіді учнів). Хто може закінчити цю
заповідь Божу? (... добре буде тобі, і довго будеш жити на землі.)
Як бачимо з цієї заповіді, те, як добре ви будете жити на землі,
залежить від того, чи будете любити, поважати, слухати й шанувати своїх
батьків.
Постарайтеся під час нинішньої розмови зрозуміти, усвідомити, ще
глибше переконатись у цій істині.
Найперше затямте: ображати, не слухатися, не шанувати і, що
найстрашніше, зректися своїх батьків – це великий гріх, за який рано чи пізно
наступить кара. Адже вони дали вам життя.
„З перших хвилин нашого життя схиляються над нами обличчя матерів.
У тривозі й любові, в замилуванні й надії вдивляються в своїх дітей,
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сподіваючись, прагнучи щастя для них. Усім життям і працею, прикладом і
вихованням утверджують у нас риси людяності й добра. Захищають нас навіть
ціною власного життя від усього лихого ( О. Сизоненко).
Напевно, немає у світі поета, який би не присвятив свого вірша Матері.
Ти як сонце, моя рідна мати,
Лиш Тобі я поклонюся низько,
Як про Тебе пісню заспівати,
Коли Ти сама – найкраща пісня?!
Мати моя – пісня моя
І. Бердник
Звучить „Пісня про рушник” на сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди.
Хлопчик. У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
... Тепер їй любо, любо жити.
Вона серед ночі встає,
І стереже добро своє,
І дожидає того світу,
Щоб знов на його надивитись,
Наговоритись. – Це моє!
Моє! – І дивиться на його,
І молиться за його Богу,
І йде на вулицю гулять
Гордіше самої цариці.
Щоб людям, бачте показать
Своє добро. – А подтвіться!
Моє найкраще над всіма! –
І ненароком інший гляне.
Весела, рада, Боже мій!

Несе додому свого Йвана.
І їй здається, все село
Весь день дивилося на його,
Що тілько й дива там було,
А більше не було нічого.
Щасливая!... ( Т. Шевченко).
Дівчинка. Чия ти, дівчинко? Куди веде
Тебе за ручку мама, наче квітку?
Цей вітер налетів не знати звідки,
Він перший у житті . А ще буде...
Підстрибуєш, як кізка, навсібіч
Очицями набли скуєш лукаво...
Така ти в мами видалась на славу!
Розхлюпують зустрічні радість з віч.
Щаслива дівчинко! Яка з доріг
Тобі ляга, де райдуга стобарвна?
Хай буде, пташко, доля в тебе гарне,
Негода хай минає твій поріг!
Г. Костів – Гуска

Учитель (читає). Слово „мама” росте разом з нами тихо, як ростуть
дерева, сходить сонце, розцвітає квітка, як тихо світить веселка і гладить
дитину по голівці рідна рука. І так само тихо воно приходить на уста –
промінцем маминої усмішки і ласкавістю її очей, листочком вишні і світлинкою
сонця, пелюсткою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки, і
вечірньою молитвою .Із букви – краплинки та звуку – сльозинки народиться
одного дня слово „мама”, мовлене устами янголятка, і осяє хату, як дар божий,
тільки не дано нам запам’ятати ту мить, коли над нашою колискою вперше
нахилилася мати. Це - мить, і це – вічність, бо мама завжди з нами, вона живе в
нас..., в усьому нашому роді і береже нас та благословляє на добро”(Я. Гояно)
Звучить пісня „Чорнобривці” на сл. М . Сингаївського.
Учитель. Своїм лагідним словом. Колисковою піснею засіває мати в
наші душі любов до людей, до землі, до природи. Без материнської любові не
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виріс жоден поет чи композитор, учений чи державний діяч, воїн чи хлібороб.
Чимало художніх творів звеличують образ батька. М.Стельмах, видатний
український майстер слова, в автобіографічній повісті згадує, як у важкий
повоєнний рік батько носив його, малого, босого й роздягненого, до школи,
загорнувши в широкі поли своєї киреї. Багато довелося письменнику за свій вік
бачити одежі, красивої, дорогої, багатої, модної і розкішної, але й на схилі літ
своїх був переконаний, що немає і не було на світі одежини кращої, ніж ота
батькова, яка ховала його від холоду на батькових руках – таких великих,
щедрих, мозолястих від тяжкої праці.
А з яким захопленням розповідає про свого батька автор „Зачарованої
Десни” О. Довженко!” Багато бачив я гарних людей, а такого, як батько, не
бачив”. Усе в ньому було красиве: обличчя, розумні очі, і високе чоло, і
постать. З нього, на думку письменника, можна було малювати і святих, і
лицарів, і учених, і сіячів.
Певно, і для вас найкращі люди на світі – це мама і тато. Але говорити
гарні слова про своїх рідних – це ще не вся любов. Є люди щедрі на ласкаві
слова, але скупі на добрі діла – люди улесливі, нещирі. І є, навпаки, скупі на
гарні слова, а на ділі щирі й нелукаві.
Я не кажу, що не треба говорити ласкавих слів своїм рідним. Говоріть, і
що більше, то краще. Аби тільки щиро.
Але якщо ви своїм негідним вчинком засмутите неньку й тата,
примусите їх страждати, - гріш ціна вашим словам.
А подумайте, чи не забуваєте ви іноді про вдячність за те все добро, яке
роблять вам найрідніші люди? Чи вмієте оберігати їх так, як вони вас?
„Що ми можемо? Ми ще малі,” – мабуть, подумає дехто з вас. Багато
можете!
Якщо матінка ніколи не буде заплакана чи зажурена через вашу
неслухняність, необачність, нерозважливість, якщо буде пишатися вам, якщо
буде чути від усіх про вашу ввічливість, вихованість, так і знайте: ви надовго
продовжите її вік, збережете красу, здоров’я і саме життя.
Поміркуємо разом, що значить шанувати батьків своїх, у чому це має
виявитися. (Міркування учнів.)
Орієнтовне доповнення чи узагальнення сказаного учнями.
Шанувати батька і матір – це значить:
1) глибоко поважати, бути з ними ввічливими, розмовляти спокійно,
лагідно, ніколи не вживати грубих чи непристойних слів;
2) співчувати, коли їм важко, допомагати в міру своїх сил;
3) ніколи не засмучувати й не дратувати своєю поганою поведінкою;
4) старатись учитися й працювати так, щоб батьки пишались і тішились
вами;
5) шанувати працю батьків, берегти, не розтринькувати й не нищити
того, що вони придбали;
6) бути уважним до них, вітати зі святами, пам’ятати про їх дні
народження;
7) слухати їх поради, поради, повчання, настанови із вдячністю;
152

8) завжди спілкуватись з мамою і татом рідною мовою, тією, якою вони
навчили вас говорити;
9) берегти своє здоров’я і життя, бо недарма кажуть: у дитини заболить
пальчик, а в матері – серце, і немає для батьків більшого горя, як втрачати
дітей. ( записують у зошит).
Кожен учень розповідає про свою сім’ю, демонструє родовід та сімейні
реліквії.
І на закінчення нашої розмови послухайте Молитву за родичів.
Учні встають, дівчинка читає.
„ Господи Боже, у великій своїй доброті вислухай покірних моїх
благань, які перед Твій престіл милосердя приношу за своїх родичів. Вони для
мене найдорожчі на землі, їм я винна життя і дочасну опіку. Бо від перших
хвилин життя вони дбали про мене та обсипали мене добродійствами, за які
належиться їм від мене щира дяка. Тож звертаюся до тебе, Господи, і молю:
подай ім. Довге й щасливе життя, скріпляй їх у трудах, віддаляй від них усякі
болі та журбу, осолоджуй їм прикрощі. Також благаю Тебе, Боже, вділи й мені
своєї ласки, щоб я їх любила, шанувала і слухала, як Ти сам від мене вимагаєш,
щоб я не робила їм прикрості, а своєю поведінкою приносила їм радість і
потіху, й так, бодай частково, відплачувала їм за добродійства. І ще молю Тебе,
Господи, щоб мої родичі по довгім життю дійшли до щастя в небі, і щоб я
разом з ними могла Тебе там прославляти, величати на віки. Амінь.”
Учитель. На цій урочистій ноті закінчимо нашу нинішню розмову.
Передавайте мої вітання вашим батькам.

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ДРУЖБА
Ястреба Н.М. учитель етики
Червонозаводської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.
Мета: Уточнити і закріпити уявлення учнів про товариські взаємини,
дружбу , взаємодопомогу; спонукати дітей до дружби і товаришування;
виховувати бажання бути справжнім другом.
ЕПІГРАФ УРОКУ. Дружба ― то найдорожчий скарб.
(Прислів’я)
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ.
1. Кого ми називаємо другом.
2. Що означає «вміти дружити» і за що ми цінуємо своїх друзів.
ХІД УРОКУ
Звучить пісня Шаінського « Если с другом вышел в путь»
І. Вступне слово вчителя.
― Ми невипадково розпочали наш урок цією піснею, бо сьогодні у нас
піде розмова про найдорожче, що є у людини ― дружбу. Недарма народне
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прислів’я говорить: «Дружба ― то найдорожчий скарб»
Робота з епіграфом уроку.
― Чому так говориться?
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Робота в парах. Бесіда за запитаннями.
― За що діти і дорослі цінують дружбу і товаришування?
― Як ви вважаєте, друзів «вибирають» чи «знаходять»?
Чому людині потрібні друзі?
Що є найважливішим у дружбі?
ІІІ. Робота над темою уроку.
– Мотивація навчальної діяльності.
– Робота над вирішенням проблемного питання «Кого ми називаємо
другом?»
― Знайти відповідь на запитання вам допоможе гра. Позмагайтеся, хто
за 1 хв. добере більше дієслів, щоб закінчити речення:
Друзі можуть разом…
Учні записують речення переможця, доповнюють його так, щоб дієслова
не повторювалися.
– Прослуховування уривку з пісні на слова Пляцковського «Справжній
друг» («Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…»)
– Чи згодні ви з автором пісні? (Відповіді учнів)
Робота з підручником.
― На стор. 70 у 5 завданні наведені три фрагменти зі шкільних творів
про дружбу. Прочитайте їх. Скажіть, яка з наведених думок здається вам
найбільш слушною? (Інтерактивна гра «Мікрофон»)
― Ви переконалися. Що друзями є ті, хто може разом робити
найрізноманітніші справи, розважатися і відпочивати. Та найголовніше ― друзі
довіряють одне одному, діляться своїми думками, таємницями, тобто
покладаються одне на одного.
Тож друзів пов’язують не лише спільні справи, , а й почуття щирості,
довіри.
Прочитайте на стор. 69 підручника визначення слова «довіра».
Вирішення проблемного питання «Що означає «вміти дружити» і за що
ми цінуємо своїх друзів?»
Гра «Малюємо разом». Робота в групах.
― Дружба завжди виникає із взаємної симпатії. Наприклад, у малят така
симпатія часто виявляється в бажання поділитися солодощами. Те, що ви,
п’ятикласники, даєте собі раду в ситуації, коли треба розділити яблуко чи
тістечко, цілком зрозуміло. А чи вмієте ви ділитися увагою? Щоб перевірити
це, пограйте в гру «Малюємо разом».
Об’єднайтеся в групи по 5 – 6 осіб. За правилами, кожен учасник малює
олівцем лише одного кольору. Розподіліть між собою олівці. Оберіть тему
малюнка і малюйте разом упродовж 5 хв.
Коли роботу виконано, подивіться, чи однаково представлені на
малюнку кольори вашої групи. Якщо так ― ви умієте ділитися почуттями!
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Відтак ― умієте дружити.
Робота з текстом Л. Толстого «Два товариші».
― Прослухайте це оповідання і скажіть, як у ньому дається відповідь на
наше питання. (Звернення до другого проблемного питання).
* Текст «Два товариші»
Ішли лісом два товариші і зустріли ведмедя. Один кинувся тікати, вліз
на дерево і заховався, а другий лишився на дорозі. Робити йому було нічого: він
упав на землю і прикинувся мертвим.
Ведмідь підійшов до нього і почав нюхати: а той і дихати перестав.
Ведмідь обнюхав його лише та й пішов собі.
Коли ведмідь пішов, той зліз з дерева і сміється:
― Ну, що, ― каже, ― ведмідь тобі на вухо шептав?
― А він сказав мені, що погані ті люди, які в біді товариша покидають.
Висновок. Отже, вміти дружити ― це не залишати друга в біді.
Робота в малих групах. Розв’язання моральних задач.
― Кожна група отримає моральну задачу, яку потрібно розв’язати за 3 –
5 хв.
(Задачі розміщені на картках).
У холодний зимовий день подруги Наталка й Оленка ішли зі школи
додому. Наталка була тепло одягнена. На ній була тепла шубка і рукавички. Її
ранець зручно лежав на спині. А Оленка забула рукавички в школі, тому
портфель вона несла в голій руці.
― Рука в мене замерзла страшенно! ― поскаржилася Оленка подружці.
Наталка відповіла:
― А в мене ні.
Так вони йшли до самого дому.
Запитання.
•Що можна сказати про поведінку Наталки?
•Як потрібно було їй зробити?
•А як би ви діяли на місці Наталки?
•Чи можна назвати Наталку справжньою подругою?
На шкільній ділянці діти працювали дружно. Усі намагалися виконати
роботу добре. Тарас теж старався. Але чомусь у нього не виходило швидко, і
він відставав від товаришів. Ось уже майже всі учні закінчили копати свої
ділянки, а Тарасу ще так багато роботи.«Що ж робити? Коли ж це я встигну все
скопати?» - подумав хлопчик.
Запитання.
• Як ви гадаєте, коли Тарас закінчив копати свою ділянку?
• Що повинні були зробити його товариші?
• Як би ви зробили в такому випадку?
• Як чинять справжні товариші?
Це було ранньою весною. Маринка йшла до школи. Йти далеко; дорога
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погана, а вона в черевиках. І наскрізь промочила ноги. Прийшла в клас.
Дівчатка обступили її, занепокоїлися: «Скоріше знімай черевики і грій ноги». А
Валя (вона жила близько від школи) збігала додому і принесла теплі чобітки.
Хороше було Маринці в той день ― ногам тепло і на душі радісно!
Запитання.
• Чому дівчинці було радісно?
• Чи можна дівчаток із класу назвати справжніми подругами?
• Як би ви діяли в такому випадку?
Дидактична гра «Промінчик сонечка»
― Сьогодні до нас на урок завітало сонечко.
Учитель роздає кожному учневі малюнок, на якому зображено сонечко
― Як зробити день веселим?
Треба слову радощів додати,
Щоб уміло душу звеселяти.
Треба слову мудрості додати,
Щоб уміло друзів пригортати.
Треба ясним сонечком стати,
Щоб друзям життя зігрівати.
Розкажи мені, люба дитино,
Чим ти, як справжній друг,
Можеш зігріти іншу людину?

Я
заспокою того, хто плаче

Дидактична гра «Хороший я чи не дуже?»
Хороший я чи не дуже?
Розкажи мені, мій друже,
Я тобі допоможу:
Чи правий ти підкажу,
Головою покиваю,
Поки ти розповідаєш.
Клас ділиться на дві групи. Перша говорить, що в тебе хороше, друга ―
погане.
А ти нам допомагаєш:
Згоден ― голівкою киваєш.
Цим нам дуже допоможеш,
Ми впевнені, що ти у нас хороший!
Але спочатку познайомся із «вузликами на пам’ять».
*«Вузлики на пам’ять».
Коли гратимешся, слід пам’ятати:
Усі люди різні. І тому, щоб людину зрозуміти, необхідно в неї уважно
вдивитися.
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Кожна людина індивідуальна, і це дуже добре. Вдивляючись у себе та
інших, ми більше замислюємося про гарне і погане в собі. Порівнюючи себе з
іншими, намагаємося щось виділити для себе, од чогось відмовитися. Так ми
навчаємося думати про Людину взагалі, про себе та інших людей. І це дуже
добре.
Але Василь Симоненко нагадує нам, що…
Помиляються не тільки люди,
Помиляються навіть святі.
Згадайте, Ісус від Іуди
Мав останній цілунок в житті.
Ми не святі, не боги, а значить,
Не варто втішати себе дарма.
Але як твій промах лиш ворог бачить ―
Друзів у тебе нема!
― Друзі тактовно і по доброму повинні вказувати на недоліки один
одному, допомагати їх позбутися. Тактовність ― талант спілкування.
Конкурс – гра «Калейдоскоп народних думок».
― Додому ви отримали завдання: написати на аркуші паперу прислів’я
або приказку про дружбу. Зараз кожен учень прочитає свій вислів, а аркуш
прикріпить на дошку.
Отже, у нас з вами вийшов своєрідний «Калейдоскоп народних думок», а
,як відомо «Народна мудрість вчить, як на світі жить». Тож запам’ятайте ці
прислів’я і приказки.
Є ще одна мудра народна думка: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу,
хто ти».
А краще: Не називаючи імені друга,
Його кращі риси називай,
Нам його вгадати
Розповіддю своєю допомагай!
Розкажи нам, який твій друг?
Опиши його портрет.
За що ти його любиш?
Чому з ним дружиш?
Тест «Чи хороший ти друг?»
― А хочете перевірити себе, чи гарний ти друг? Я вам зачитаю питання
тесту, а ви письмово повинні відповідати на кожне питання словами «так» чи
«ні». Тест.
1. Чи ділишся з другом своїми успіхами?
2. Чи допомагаєш йому бути в доброму настрої?
3. При появі потреби, допомагаєш другу добровільно, чи чекаєш, коли
він попросить?
4. Чи намагаєшся зробити так, щоб другові було приємно у твоєму
товаристві?
5. Чи завжди впевнений у своєму другові і довіряєш йому?
6. Чи захистиш свого друга, якщо про нього говоритимуть погано в
157

твоїй присутності?
7. Чи терпеливий ти до друзів свого друга?
8. Чи можеш бути ти ненастирливим, не повчати?
9. Чи завжди зберігаєш довірені тобі таємниці?
10. Чи вмієш поважати внутрішній світ, особисту свободу свого друга?
3 – 4 «так» ― у твого друга є вагомі причини припинити ваші стосунки;
5 – 7 «так» ― ти хороший товариш, але тобі не вистачає поваги до
внутрішнього світу друга, ти вимагаєш, щоб його увага була прикована тільки
до тебе;
8 – 10 «так» ― ти справжній друг, з тобою хочуть дружити, у тебе
багато знайомих, але не спіши хвалитись цим.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
Творче завдання.
― У кожного з вас на столі є набір кольорового паперу. Який колір ви
оберете як такий, що найбільше відповідає вашому настрою після
сьогоднішнього уроку? Поясніть свій вибір.
V. Домашнє завдання.
Для учнів з високим та достатнім рівнями знань:
― На основі почутого на уроці, власного досвіду та спостережень
скласти правила товаришування.
Для учнів з середнім рівнем знань:
― Вам я даю аркуші, на яких містяться «Правила товаришування».
Прочитайте їх уважно. На наступному уроці дасте відповіді: чи згодні ви з
такими правилами? Що, можливо, ви змогли б добавити, змінити?
Для всіх:
― Підготуйте розповідь про випадок, який переконав вас у тому, що
ваш друг ― справжній, і ви можете на нього покластися.
«Правила товаришування».
Допомагай товаришу: якщо вмієш щось робити, навчи і його; якщо
товариш потрапив у біду, допоможи йому, чим можеш.
Будь подільчивим із друзями: якщо в тебе є цікаві книги, поділись із
тими, в кого їх немає. Грай і працюй з товаришами так, щоб не брати собі все
найкраще.
Зупини товариша, якщо він чинить щось погане. Дружити ― значить
говорити один одному тільки правду; якщо друг в чомусь не правий, скажи
йому про це.
Не сварися із товаришами; намагайся працювати і грати з ними дружно,
не сперечайся із – за дрібниць; не зазнавайся, якщо в тебе щось гарно виходить;
не заздри товаришам ― треба радіти їх успіхам; якщо вчинив погано, не
соромся в цьому зізнатися і виправитися.
Вмій прийняти допомогу, поради і зауваження від своїх друзів. Друзі
тактовно і по доброму повинні вказувати на недоліки один одному, допомагати
їх позбутися.
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Додатки до уроку
ПРИСЛІВ’Я та ПРИКАЗКИ про ДРУЖБУ
У чистій воді риби багато, у доброзичливої людини друзів багато.
Коня пізнаєш в їзді, людину ― у дружбі.
Друзі пізнаються в біді.
Друга шукай, а знайдеш ― тримай.
Дружба дорожча за гроші.
Дружба ― то найдорожчий скарб.
Старий друг краще нових двох.
Найбільша з наук ― дружба.
У дружби немає меж.
Сонце зігріває повітря, друг ― душу.
Друзі ― дзеркало один для одного.
Хороший друг ― міцніший від кам’яного муру.
Ненадійний друг гірше відвертого ворога.
Дружбу дружбою шукають.
Недовіра вбиває дружбу.
Краще друзі хороші, ніж у кишені гроші.
В лиху годину знайдеш вірну людину.
Очі дружби рідко помиляються.
АНКЕТА ДЛЯ ДРУЗІВ
Назви риси, які треба мати, щоб вважатися твоїм другом.
Щоб вважатися моїм другом, треба бути…
Які риси треба мати, щоб заслужити твою повагу?
Щоб заслужити мою повагу, треба бути…
Щоб викликати твою симпатію, які треба мати риси?
Щоб викликати мою симпатію, треба бути…
ДИДАКТИЧНА ГРА «Дзвінок другові»
Я слухавку тримаю
І другові розповідаю
Яку добру справу зробив,
Від кого подяку за що заслужив…
Розкажи, за що тобі сьогодні дякували люди? Хто це був?
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ПОКАЖИ, ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ…
Назви хороші якості свого друга.
Зроби комплімент сусідові по парті.
ГРА «Розкажи йому без слів»
Твій друг сумує, поспілкуйся з ним, але… без слів. А ми дізнаємося: чи
добре ви розумієте одне одного. Адже недарма про добрих друзів говорять:
«Вони розуміють одне одного без слів».
ПОДІЛИСЯ З НАМИ СВОЇМИ ДУМКАМИ
Друг ― це той, хто…
Мого кращого друга я ціную за…
Справжній друг ніколи не…
Для друга я…
Ми з другом…

КАЗКА. ЛИСИЦЯ І КОЗЕЛ

Бігла лисиця, на ворон задивилася і впала у колодязь. Води у колодязі
було мало, але вискочити не можна. Сидить лисиця у колодязі, сумує. Іде козел,
розумна голова. Іде, бородою трясе, рогами хитає. Заглянув у колодязь, побачив
там лисицю і питає:
― Що ти там, лисичко, робиш?
― Відпочиваю, ― відповіла лисиця. ― Там, вгорі, жарко, а тут ―
прохолода, добре. Водиця холодна ― пий, скільки хочеш.
― А вода смачна? ― запитує козел.
― Смачна, чиста, холодна, ― відповідає лисиця. ― стрибай сюди; тут
нам не буде тісно.
Стрибнув козел у колодязь, мало лисицю не задавив. Скочила лисиця
козлові на спину, а з спини на роги й геть з колодязя.
Довго козел сидів у колодязі. Мало не загинув з голоду. Ледве його
люди знайшли та за роги витягли.
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ПОЕЗІЇ
Друзі
Немає дружби щирої на світі:
Останній приклад був в Ошманському повіті.
Жили там друзі ― Лешек жив і Мишек, ―
Із тих, хто каже: «Все моє ― твоє!».
Було, коли один знайде горішок,
То й зернятко надвоє розіб’є.
Усе, що мали, порівну ділили.
Такі вже друзі дорогі та милі!
Одна душа, хоч не в одному тілі.
Отак вони ішли в тіні діброви
І долучали приязні розмови
До шелесту дерев та шуму верховіть,
Коли у лісі щось як загарчить!
Тут Лешек скік на дуб, нагадуючи білку,
А Мишек, що не лазив по гілках,
До нього руки жалібно простяг, ―
Та друг лиш скочив ще на вищу гілку.
Заледве Мишек впав, закривши очі.
Ведмідь ось тут як тут. Сопе , реве, тупоче, ―
І раптом тіло звір побачив хижий:
Понюхав ― чути незвичайний запах,
Помацав ― наче мертве щось у лапах.
Ну, словом, труп, та, може, ще й не свіжий.
Щось буркнувши пішов кошлатий гість, ―
Ведмідь – литвин поганого не їсть.
Тут Мишек наш ожив:
«Таки пішов, псяюха!»
Гукає кум: «Диви, ледь-ледь не з’їв!
Та чом це він схилився і сопів,
Неначе щось казав тобі на вухо?»
«Так, ― мовив Мишек, ― він казав тоді,
Що справжніх друзів пізнаєш в біді!»
М. Пригара
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Сварка

Товариська допомога

Рано-вранці з-за дрібнички
Посварились дві сестрички.
― Не чіпай моєї книжки!
― Не бери ведмедя Мишки!
― Віддавай мій олівець,
Що поламаний кінець.
І шматок отої стрічки,
І лялькові черевички.
В мій куточок не ходи!
Ми у сварці назавжди!
Посідали по кутках
І надулись ― глянуть страх!
А надворі ― дощ і вітер
Дуже сумно так сидіти.
Де не глянеш ― скрізь краплини.
Навіть просвітку нема.
… Посиділи дві хвилини,
Обернулись крадькома.
Вдвох одразу обернулись,
Одвернулись і надулись,
Що за гра на самоті?
І ляльки якісь не ті…
І, забувши всі дрібнички,
Помирились дві сестрички.
М.Пригара

У лісі
Лиш сонечко літнє забарвило схід.
Загін школярів пішов у похід.
Сьогодні повинні юннати
Колекцію листя зібрати.
До лісу, до лісу їм стелиться путь.
В загоні два друга, Івасі, ідуть.
В загоні два друга Івасі ―
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В Данька до математики
Незаперечний хист.
Данько моргає:
― Братики,
Та я ж не егоїст.
Кому сказати? Прошу!
Ось мій домашній зошит!
Приємна в хлопця риса є:
Одверта він душа.
Три парти в нього списує,
І кожен поспіша.
Списали й кажуть:
― Класно!
Данько одвів біду:
І той радий:
― Ну ясно,
Хіба я підведу?
По-товариськи, начебто,
Він друзям на письмовій
Шле в паперових м’ячиках
Розв’язання готові.
І клас шумить вдоволено
У радості одвертій:
Врятовано контрольну
Напередодні чверті!
…А друзі ― необізнані
З рівняннями й кутами,
А друзі ― прямо визнані
Незнайки і нетями!
Це так Данько їм, скільки зміг ―
«По-товариськи» допоміг…
І. Кульська
Побіг і спіткнувся , і впав у ярок,
І лоба набив об дубовий пеньок.
Лежить наш Івась і зітхає.
Аж чує ― товариш гукає.
За хвилю товариша ніжна рука
Уже доторкнулась до лоба
дружка.
Він рану Івасю бинтом пов’язав

Обидва у п’ятому класі.
І в лісі удвох ті Івасі були.
Далеко-далеко вже хлопці зайшли.
Та раптом хрустіння почули ―
Щось ніби - то сіре майнуло.
Івась, як побачив, із криком: «Вовки!»
Він друга залишив, а сам навтіки.

І щиро отак боягуза спитав:
Ти, певно, прийняв з переляку
За сірого вовка собаку.
Як вовка боїшся, то дома сиди,
Як вовка боїшся, і в ліс не ходи.
Хто друга в біді залишає,
Той сам у біду потрапляє.
(Г. Бойко)

ЯК ДОСЯГТИ ПОВАГИ В КОЛЕКТИВІ
Лобода В.П., учитель етики
Погарщинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Мета: поглиблювати знання учнів про людину та моральні взаємини в
суспільстві, основні моральні норми та цінності українського суспільства та
людства, удосконалювати вміння керуватися в поведінці моральними нормами
та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу та чуйність до
інших; збагачувати досвід моральних взаємин з однолітками, батьками,
вчителями, знайомими й незнайомими людьми.
Тип уроку: бесіда з елементами розповіді.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація уваги та мислення учнів. Створення позитивноемоційної атмосфери уроку.
1. Читання та обговорення оповідання з підручника «Етика»
О.Данилевської. с.74.
2. Що таке товаришування та як стати товариським ( с.75 підручник
«Етика» 5 клас).
3. Завдання 2 с.75 підручник «Етика» 5 клас.
ІІ. Робота над темою уроку
1. Слово вчителя.
Мабуть, складно знайти людину, яка б жила ізольовано від інших. Так
уже складається, що з моменту свого народження кожен живе в сім’ї, де нас
оточують і піклуються про нас наші любі рідні: мама, тато, бабусі, дідусі,
старші братики і сестрички. Підростаючи ми знаходимо собі друзів, знайомих,
спілкуємося з сусідами, близькими й далекими родичами.
Пізніше ви помічаєте, що з одними людьми приємно спілкуватися, а з
іншими – не дуже. Тобто, до людей ми ставимося по-різному. Щоб дізнатися,
від чого це залежить, необхідно насамперед з’ясувати саме поняття «ставлення
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до людини».
Ставлення – це зв’язок між людьми, що виникає під час спілкування
нашого з ними, коли ми вступаємо з іншими в контакт.
Помітили, ставлення до різних людей у вас різне. Воно може бути
добрим і поганим.
Добре – це повага, любов, радість тощо (тобто, коли у вас виникають
приємні почуття, позитивні емоції від зустрічі й спілкування з людиною).
Погане – гнів, страх, неприязнь, антипатія (тобто виникають неприємні
почуття).
Ставлення до людей виражається в діях, реакціях, переживаннях, які ми
демонструємо в поведінці, або ж, якщо людина вихована то своє негативне
ставлення до іншого може приховати або знайти спосіб уникнути контакту з
неприємною людиною.
Звичайно, кожному приємно, коли наші рідні, друзі, однокласники
ставляться до нас з повагою та любов’ю. Але для того, щоб до нас ставилися
позитивно, ми теж повинні так ставитися до інших: бути чуйним, добрим,
уважним, тактовним.
2. Обговорення (Що значать ці слова).
Особливу увагу в наших стосунках ми повинні приділяти нашим рідним,
близьким, родичам та друзям. Адже це ті люди, які знаходяться поруч з нами
щодня, які прагнуть зробити нам приємними життя, які найбільше хвилюються
за нас.
Тому запам’ятайте: щоб нас справді любили в сім’ї, поважали друзі, ми
повинні самі це заслужити своїми діями, вчинками, поведінкою, а не лише
вимагати цього від інших. Якщо кожен з нас це зрозуміє, то життя стане
набагато цікавішим і приємним.
Однак, якими б не були інші люди – знайомими чи незнайомими – ми
завжди прагнемо справити на них гарне враження. У психології існують певні
прийоми, які допомагають викликати позитивне ставлення до нас у
малознайомих чи незнайомих людей. Ці прийоми та правила вам слід
запам’ятати.
1. Правило 15 секунд. Основа ставлення до нас незнайомої людини
закладається в перші 15 секунд спілкування з нею.
(Програвання ситуації. Учень виступає в ролі людини, яка повинна
сказати такі слова, щоб вплинути на інших. Інші учні – експерти, визначають
цінність слова – спливу).
Або обговорення: що потрібно? (посмішка, доброзичливість і т.п.)
2. Правило трьох плюсів. Щоб справити приємне враження на
співрозмовника, необхідно на початку та в кінці бесіди дати йому три «плюси»:
– усмішка – щира доброзичлива усмішка – шлях до серця людини
(можна запропонувати показати);
– комплімент – словесний «подарунок» людині, з якою спілкуємося,
щоб принести радість, задоволення;
– ім’я людини – найсолодший і найважливіший звук будь-якою мовою.
Слід переконати людину в значущості. Це формула: « Я хотів (ла) би з
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вами порадитись…».
Всі ці правила й прийоми входять до мистецтва подобатися людям.
2. Тренінг «Подобатися людям»
1. Людські риси.
На аркуші паперу учні записують у стовпчик свої позитивні та негативні
риси.
По черзі кожен називає рису, яку цінує у собі. Учні роблять висновок:
чи виявляється ця риса у ставленні до інших і як часто.
Аналогічно виявляють негативну рису.
2. Записати всі компліменти, які ви почули за тиждень (у сім’ї).
3. Гра «Компліменти»
Діти стають в коло, беруться за руки.
Учитель: - Діти, не буває людей абсолютно хороших або навпаки –
виключно поганих. Навіть у людини, яку вважають найгіршою, є обов’язково
хоча б одна добра риса. Ну а в нас із вами цих гарних рис не одна, а набагато
більше. Тож пограймо у гру «Компліменти». Не забувайте, що комплімент – це
люб’язний вислів із похвалою. Отже, згадайте найкращі риси своїх
однокласників і, звертаючись до кожного на ім’я, скажіть комплімент (звучить
музика).
Той, кому сказали комплімент киває головою і говорить: «Спасибі, мені
дуже приємно»
(Деякі діти не можуть сказати компліменти, їм необхідно допомогти,
можна іншим запропонувати сказати компліменти або сказати компліменти
вчителеві).
4. Читання та обговорення статті підручника «Чому важливо
пишатися своїм колективом» (с. 77, підручник «Етика»).
ІІІ. Набуття практичних умінь та навичок етичної поведінки.
1. Завдання 5, с.78, підручник «Етика».
2. Опрацювання уривку з оповідання Анни Франк «Євин сон», с.79
ІV. Узагальнення вивченого.
1. Урок №12. Як досягти поваги в колективі. Завдання 1-12. Робочий
зошит «Етика» О. Данилевської, с.28-30
V. Завдання додому.
Прочитати матеріал підручника «Етика», с.74-81, підготувати відповідь
на запитання с.81.
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ЯК ВИНИКАЮТЬ ПРАВИЛА ЕТИКЕТУ
Лобода В.П. учитель етики
Погарщинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Мета: ознайомити з поняттям „етикет”; з’ясувати, як виникають
правила етикету; виховувати бажання дотримуватись правил етикету.
Обладнання: ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Методи та прийоми: робота з текстом, розповідь, бесіда, робота в
парах, метод „мікрофон”.
ХІД УРОКУ
І. Оголошення теми, мети уроку.
— Доброго ранку, діти!
Кожного ранку, зустрічаючись з вчителями, знайомими, ви вітаєтесь,
говорите їм: „Доброго ранку”, „Здрастуйте”, з друзями „Привіт”. Зустрічаються
двоє чоловіків — потискують руки, а коли заходять до кімнати — знімають
шапку.
Під час уроку потрібно сидіти прямо, не спиратись на парту, уважно
слухати пояснення вчителя, не займатись сторонніми справами. У транспорті
потрібно поступатись місцем інвалідам, жінкам, старим, малюкам. У гостях не
слід шепотіти, говорити по секрету будь з ким.
– Чи задумувались ви, звідки взялись ці правила етикету?
(Записано на дошці)
Етикет — це сукупність правил, які регулюють поведінку людини в
громадських місцях, у стосунках з людьми.
(Діти записують у словниках)
На сьогоднішньому уроці і піде мова про те, як виникають правила
етикету.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Розповідь вчителя.
Ніхто цих правил з голови не вигадував. Вони з’явились в народі
поступово. І виникали аж ніяк не випадково.
Скільки разів ти, мабуть, чув: „Шапку ж зніми, коли до кімнати
зайшов!”
„А навіщо її знімати, шапку? — думав ти з досадою. — І звідки взялось
таке правило?”
А ось звідки.
Років із тисячу тому жити було набагато небезпечніше, ніж тепер.
Дорогами блукали, шукаючи здобичі, бездомні волоцюги, у лісах ховалися
ватаги розбійників. Та й у будь-якій суперечці так і дивись, що дістанеш від
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грізного супротивника удар списом або мечем.
Люди завжди ходили озброєні. А їдучи з дому в далеку дорогу, одягали
на себе кольчугу, важкі лати, голову ховали під залізний шолом.
Але ось на шляху дім, де живе добра людина. Переступаючи поріг,
мандрівний лицар знімає свій шолом і несе його в руці.
„Я тебе не боюся, — говорить цим жестом він господареві. — Бачиш,
моя голова відкрита. Я тобі довіряю. Ти хороша людина, не грабіжник і не
зрадник. Зненацька не нападеш”.
Ці суворі часи давно минули. У будь-який дім нині люди заходять без
усяких побоювань.
Але звичай знімати шапку, коли заходиш до кімнати, лишився. Лишився
тому, що це хороший звичай. Знімаючи шапку, ти показуєш господарям, що
поважаєш дім, у який зайшов, поважаєш людей, що живуть у ньому, віриш у
їхню порядність, знаєш про добре ставлення до тебе.
І це їм, звичайно, приємно.
Рухи, жести, якими з давніх-давен обмінювались люди різних країн під
час вітання були найрізноманітніші. Декотрі вклонялись, інші падали
навколішки і бились об землю лобом, треті потискували руку.
Робота над текстом. (Вчитель роздає віддрукований текст).
Завдання:
— прочитайте текст і дайте відповідь на питання „Як виникло наше
звичайне вітання – рукостискання?”
„Рукостискання виникло в давнину, коли наші предки займались
мисливством. Коли людина зустрічала незнайомого, вона спочатку пильно
розглядала його і зрозумівши, що незнайомець не має агресивних намірів,
наближалась з простягнутою долонею, показуючи тим самим, що в ній немає ні
каменя, ні іншої зброї. Минали тисячоліття, і простягнута відкрита рука стала
символом відкритої душі, дружньої прихильності й щирості.”
Вчитель. Не привітатись або не відповісти на вітання в усі і в усіх
народів вважалось невихованістю та неповагою до навколишніх. Адже в
поклоні, в коротких словах вітання дуже великий і важливий зміст: „Я тебе
бачу, людино. Ти мені приємна. Знай, що я тебе поважаю і хочу, щоб ти до
мене добре ставилась. Я бажаю тобі всього найкращого: здоров’я, миру,
радості, щастя”.
Маленька сільська школа. У ній навчається 32 учні. На шкільному
подвір’ї — криниця. Кожного дня, майже в один і той же час, іде на шкільне
подвір’я дід Олександр. Діти добре знають його. Він інвалід Великої
Вітчизняної війни. Замість лівої ноги у нього протез. Кожного разу, коли дідусь
приходить по воду, до криниці біжать діти. Вони допомагають витягнути відро.
– Як ваше здоров’я, дідусю? — запитують вони.
– Спасибі, діти, здоров’я міцне. А у вас як справи у навчанні?
Дідусь Олександр живе в 50 метрах від школи. До самої хати діти
відносять відро з водою. Пролунав дзвінок на урок. „Доброго здоров’я вам,
дідусю” — щебечуть діти і біжать до школи. „Я живу, можливо, тільки тому,
що у мене є ці маленькі друзі, — розповідає дідусь Олександр. — Безсонними
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ночами я чекаю дня лиш для того, щоб в ту хвилину, коли пролунає дзвінок на
перерву, взяти відро і піти до школи по воду. Чекаю цієї миттєвості, знаючи, що
вона принесе довгождану зустріч з дітьми, які запитають: як ваше здоров’я,
дідусю. Чекаю тієї хвилини розлуки, коли почую: доброго здоров’я вам,
дідусю.”
Багато залежить від того, як ви привітались. Один хлопчик скаржився,
що з „цим здоровканням — самі неприємності” . „Я на вулиці тільки й кручу
головою, щоб якогось знайомого не пропустити. Як бачу, „здрасьти” кричу. І
мені іще дорікають „Який ти некультурний — просто жах!” Я зрозуміла, що до
чого, коли побачила, як він вітається. Біжить вулицею, руки в кишенях, кашкет
на очі насунутий, комір піднято, ноги консервну бляшанку підфутболюють.
Назустріч шкільна медсестра. Він на ходу бадьоро прокричав чи то „дрась”, чи
то „брись” і помчав уперед. А вона тільки руками розвела і тяжко зітхнула:
„Вчать їх, вчать, а пуття немає”.
– Чому так сказала шкільний лікар?
Набуття умінь та навичок етичної поведінки.
Вчитель. Привітатись з людиною треба вміти. От скажіть. Наприклад,
хто вітається першим, якщо зустрілися молодший і старший? Хлопчик та
дівчинка? Двоє хлопчиків? Хто подає перший руку?
А ці питання складніші:
* Ви увійшли в автобус із задньої площадки і побачили, що біля
передніх дверей стоять ваші друзі. Чи треба привітатися з ними, а якщо треба,
то як це зробити?
* З вами, мабуть, таке траплялося: зустрічаєте ви людину часто,
наприклад, у сквері, через який ходите до школи, Али ви не знайомі з нею. Чи
треба в таких випадках вітатися?
* Чи можна замість „здрастуйте” говорити „привіт”?
* У шкільному коридорі розмовляють учителі. Серед них Олег побачив
свого класного керівника і, проходячи мимо, ввічливо сказав: „Здрастуйте,
Ігоре Семеновичу”.
Чи не скажете, якої допущено помилки? Можливо, все гаразд?
Ключ до запитань і завдань
• Першим вітається молодший із старшим, хлопчик з дівчинкою, але руку
першими вони не подають. З двох людей одного віку і стану першим вітається
той, хто краще вихований. Якщо твій товариш привітається з кимсь, слід
привітатися й тобі.
• Вітати людей, з якими часто зустрічаєшся (продавця, поштаря,
мешканця з сусіднього під’їзду, вчителя, який викладає в інших класах), навіть
якщо ти з ними не знайомий, обов’язково.
• Побачивши знайомих в автобусі, в читальному залі, на другому боці
вулиці, вітають їх, якщо вони вас помітили. Кричати, безумовно, не слід. Слова
заміняють жестом, усмішкою, поклоном.
• Дехто вважає, що говорити „привіт” не можна. а мені здається все
залежить від обставин. Звичайно, важко уявити, що директору школи ви
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радісно кажете „Привіт, Вікторе Семеновичу!” але привітати цим словом друга,
однолітка, я гадаю, дозволено.
• Олег вчинив не ввічливо. Треба було сказати загальне „Здрастуйте”.
Розкрийте зміст повчань, закладених у прислів’ях:
• Ласкаве слово, що весняний день.
• Чого собі не зичиш, і другому не жадай.
• Будь ласка не кланяється, а спасибі спину не гне.
• Від погляду молоко кисне.
• Надувся, як сич на мороз.
• А таке прислів’я „Попереду батька з ложкою не лізь”, вам, мабуть, і не
зрозуміле. Виникло це прислів’я в давні часи, коли в селянських сім’ях усі
сьорбали борщ із однієї миски. Борщ, звичайно, був „пустий”, без м’яса, але на
свята в ньому іноді були покришені шматочки яловичини. У цих випадках
годилося спочатку всім сьорбати саму юшку і лише після того, як батько
першим зачерпне з дна м’ясо, дозволялося тягати шматочки його й іншим.
Зате сьогодні існують такі правила, яких не знали в давнину.
Робота в групах
• Які правила поводження за столом знаєте ви? (Діти зачитують правила,
учитель доповнює їх)
• За столом сиди прямо, не клади лікті на стіл, ногу на ногу, не підпирай
щоку рукою.
• Їж без поспіху, не відкушуй великих шматків.
• Не розмовляй з повним ротом. Якщо тебе про щось спитали, спочатку
проковтни їжу, а потім відповідай.
• Під час їди не сьорбай голосно, не дуй на гарячу страву, не стукай
ложкою по тарілці.
• Не їж ложкою те, що можна їсти виделкою.
• Не їж з ножа, це негарно, до того ж небезпечно.
• Їж акуратно, чиста скатертина на столі — ознака твоєї культурності.
• Під час їди не займайся сторонніми справами.
• Поївши, подякуй батькам або господині, якщо ти в гостях.
Закінчивши їду, ложку не облизуй. Брудні ніж і виделку не клади на
скатертину, а поклади на свою тарілку.
Деякі з правил беруть свій початок у далекій давнині, інші виникли
пізніше, а деякі лише формуються. Але всі вони продиктовані певними
життєвими вимогами. Так, наприклад, виникли театри — і з’явилися правила
поведінки в театрі, почали люди користуватися міським транспортом — і
почали діяти „закони”, які регулюють відносини в трамваї, автобусі.
Виконувати правила поведінки пасажира не так уже й складно. Варто
тільки захотіти.
Розв’яжіть ситуації
* Женя, наприклад, запевняє, що йому і книжок читати не треба. Він,
мовляв, і так усі ці правила знає, та ще й Костика може навчити. Ось поїхали
вони якось утрьох у краєзнавчий музей. Сідали в автобус. Поки Женя з Аллою
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від одних дверей до других бігали, Костя уже в вагоні опинився. Женя взяв три
квитки, а потім покликав приятеля і тихо так, тактовно каже йому: „Ну ти,
Костю, даєш! Дівчаток же вперед пропускати треба”. Хтось би інший
безумовно образився, але Костя ні. Нічого не сказав. А коли до музею доїхали,
вони з Женею зачекали, поки Алла вийде з трамвая, а потім уже самі вийшли.
Розповів цю історію Женя і глянув гордо: мовляв, ну як? Тільки хвалити
мені його не довелося, тому що було допущено хлопчиками досить грубе
порушення правил етикету.
Ким із них? І які саме? Думаю, на ці запитання ви відповісте самі. А
водночас і ще на декілька.
Що підлітки повинні поступатися місцем у транспорті знають усі. А ось
ситуація: на сидінні хлопчик і дівчинка. Він — біля вікна, вона — біля проходу.
Підійшла жінка з дитиною на руках. Хто повинен запропонувати їй місце? Одні
кажуть: хлопчик, бо він хлопчик. Інші кажуть, ні, дівчинка. Бо жінці з дитиною
незручно проходити до вікна.
А як ви вважаєте?
* На вулиці уже по вечірньому прохолодно. Ти повертаєшся з
тренування, на тобі теплий светр, який змусила одягнути мама. Так хочеться
відчинити вікно в автобусі, тим більше, що й людей зовсім мало: позаду сидить
лише сивенька бабуся і червонощокий маленький хлопчик з батьком. Чи можна
це зробити?
* Поки батько брав квиток, Микита захопив зручне сидіння, влаштувався
добре і закричав: „Тату, іди скоріше, я тобі місце зайняв!”
Батько підійшов, нахилився до синового вуха і сказав (напишіть друзі,
що саме він сказав).
* Тамара увійшла в напівпорожній автобус, сіла, обережно торкнула за
плече бабусю, яка дрімала позаду: „Гроші на квиток передайте, будь ласка”.
Молода жінка глянула на Тамару, тихенько сказала: „Не дуже добре ти
вихована, дівчинко”. Тамара образилась: „Чому це недобре? Хіба гроші на
квиток передати вже не можна? або я неввічливо попросила?”
Ніби вона має рацію. Ніби? Чи має? Розсудіть самі.
Ключ до запитань і завдань
• При вході в автобус хлопчик пропускає дівчинку вперед, але
виходить він перший і зупиняється поруч, готовий допомогти їй при виході,
якщо треба. Мамі, вчительці, старшій сестрі та іншим дорослим слід подати при
цьому руку.
• Місце уступає хлопчик, а дівчинка або пересідає до вікна, або
підводиться і пропускає маму з маленьким.
• Треба спитати дозволу в інших пасажирів, які сидять поруч або
позаду: „Вам не заважатиме, якщо я відчиню вікно?”
• Мабуть він сказав: „Сину, чи не забув ти, що ми з тобою мужчини?”
• Якщо в автобусі небагато пасажирів, не варто турбувати їх, і
особливо людей літніх. Треба самому пройти до каси і взяти квиток.
Отже, діти, правила етикету існують усюди — в будь-якому товаристві, в
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кожному колективі. Де в чому відрізняються. Це залежить від умов в яких
живуть люди.
ІІІ. Узагальнення вивченого.
Гра „Мікрофон”
1. Що таке етикет?
2. Коли з’явились правила етикету?
3. Хто вітається першим, якщо зустрілись молодший і старший?
Хлопчик чи дівчинка? Двоє чоловіків?
4. Які правила поводження за столом ви знаєте?
5. Які правила поводження у транспорті знаєте ви?
6. Як виникають правила етикету?
7. Чи повинні люди в наш час дотримуватись правил етикету? Чому?
Яких би правил поведінки ви не торкнулись в головному вони завжди
зводяться до одного: поважати людей, поводитися з ними так, щоб не завдавати
їм прикрощів, поважати їх гідність, рахуватися з їх бажаннями, інтересами.
Суворо дотримуйтесь правил етикету, і ви будете хорошим товаришем для всіх,
хто спілкується з вами в сім’ї, в школі, на дозвіллі.

ЯКИМИ Є МОРАЛЬНІ НОРМИ В КУЛЬТУРІ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Германенко Н.І. вчитель етики
Сенчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета. Спонукати учнів до роздумів про успадкування моральноетичних якостей від покоління до покоління. Виховати в учнів гостинність,
працелюбність, взаємоповагу.
Обладнання: таблиці-тести.
Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. Активізація уваги та мислення учнів. Створення емоційної
атмосфери уроку.
Діалогічне спілкування.
1. - Діти, чим розпочався наш урок?
• Що передають слова-вітання?
• Чим почався ваш день? Чи дякували ви мамі за сніданок?
• Коли ви їхали автобусом до школи, чи поступилися місцем старшим?
• Чи задумувались ви, чого ви так дієте? Чи це було нормою вашої
поведінки?
• Висновок учителя. Так, це є моральні норми українського народу, які
передаються із покоління в покоління.
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ІІ. Повідомлення теми, мети уроку.
1.
Дослідити протягом уроку, якими є моральні норми в культурі
українського народу.
2.
Що в Україні шанували найбільше?
3.
Чому українці оцінюють людей за їхнім ставленням до праці?
4.
Як в українському етикеті втілено шанобливе ставлення до
культури і традицій інших народів.
ІІІ. Розповідь учителя.
Із давніх-давен головними чинниками народної моралі були ідеали
добра, милосердя, такі категорії, як честь, гідність, працелюбність. Перед усім
шанувалося почуття любові до батьків. Ця етична вимога втілювалася в
народних прислів’ях та приказках: “Хто батьків зневажає, того Бог карає”, “Хто
не слухає неньку, послухає біду”, “За маму і тата – тяжка розплата”.
Обов’язком дітей була допомога батькам по господарству, догляд за
ними у разі хвороби, немічності, вияв шани, уваги й турботи. До батьків, як
правило, зверталися на “Ви”, до матері – “мамо”, “нене ”, до батька – “неню”,
“батьку”. Суворо засуджувалась народною мораллю ворожнеча в сім’ї; сімейне
життя ґрунтувалося на засадах щирої співдружності, краси взаємовідносин,
поваги до свого роду.
Важливого значення набував і характер стосунків з односельцями.
Християни готові були прийти на допомогу ближньому. Сусідська допомога
здійснювалась завжди з охотою, радістю. Чи це землеробські роботи, чи
будівництво хат.
Головним моральним обов’язком була поміч тій людині, яку спіткало
нещастя. Хворим носили їжу, допомагали по господарству, погорілим надавали
притулок, годували їх, дарували одяг, відбудовували хату. Надзвичайною
зворушливістю в людських стосунках відзначалася турбота про вдову. Не
залишали без уваги і вдівця – до нього приходили доглянути за дітьми, зварити
їсти. Особливо піклувалися про сиріт, призначали опікунів. Велика
відповідальність за їх виховання лягала на хресних батьків.
Необхідною умовою збереження честі вважалось у народній моралі
пошанування правдивості. Батьки вчили своїх дітей змалечку : “Ніколи
неправди не говори”.
Великим безчестям було злодійство. Якщо хтось піймався на цьому, то
мусив зі своїм “здобутком” ходити по селу і просити вибачення. Пияцтво теж
засуджувалось. Адже така людина ставала поганим робітником, втрачала свою
моральну подобу, занапащувала родину, робила сором громаді.
Для української народної моралі характерним було й розуміння честі
відповідно віку, статі. Якщо це стосувалося дівчини – вона повинна бути
скромною, цнотливою. Якщо до хлопця, то честь співвідносилась із повагою,
сміливістю, спритністю. Честь заміжньої жінки полягала у збереженні
подружньої вірності, вихованні дітей.
Як українці шанують своїх гостей?
Українці – народ гостинний. Високоповажних гостей зустрічають із
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хлібом-сіллю, привітно, з усмішкою. Приймаючи гостей, стараються
поводитися так, щоб їм було цікаво, весело. Готують найкращі національні
страви, ошатно прикрашають приміщення.
Україну населяють різні народи. Всі вони живуть в мирі, злагоді, у
повазі. Але кожен народ має свої звичаї. Народне прислів’я говорить: “Кожен
край має свій звичай”. І це дійсно так. Візьмемо для прикладу євреїв. Вони
святкують Великдень раніше на тиждень. Співають свої Великодні пісні. Різдво
кожна етнічна група відзначає із своїми особливостями. Поважати народ – це
поважати його звичаї. Але всі народи України шанують рідний край, свою
державу, дотримуються законів Конституції
Названі категорії народної моралі і багато інших і сьогодні є основою
буття суспільства. Нам треба їх вивчати і утверджувати.
ІV. Практичні вправи.
1. Скласти зі слів моральні настанови: не, ближнього, себе самого,
люби, шануй, батька, матір, як, заздри.
2. Доповнити твердження, склади моральну настанову. До звичаїв
інших народів треба ставитися (байдуже, шанобливо, вороже).
3. Вибери з переліку ті норми, які передбачені етикетом гостинності та
українськими традиціями
А. Щоб не створювати гостям незручностей, господар має повідомити, у
який одяг (вечірній чи буденний) краще бути вдягненим.
Б. Під час гостини господарі можуть перемовлятися про когось із
гостей.
В. Гостеві пропонують зазвичай найзручніше місце.
Г. Господар першим починає їсти, накладаючи на свою тарілку
найапетитніші порції.
Д. Господар на честь гостя готує святкові страви, обдаровує його
гостинцями.
4. Розподілити прислів’я відповідно до цінностей, які вони
утверджують, вписавши в таблицю потрібні літери
Шанобливе
Шанобливе
Шанобливе
Шанобливе
Повага
ставлення до
ставлення до
ставлення до
ставлення до
звичаїв інших
до праці
рідної землі
батьків
гостя
народів
А. Любого гостя весною частують медком, а восени молочком.
Б. Свій дім не ворог: коли прийдеш, то прийме.
В. Кожен край має свій звичай.
Г. Рідний край, як рай, а чужа країна, як домовина.
Д. Без труда нема плода.
Е. Матір не купити, не заслужити.
Підсумок уроку. Самостійно визначити моральні норми українського
народу. Записати в зошити. Учні колективно доповнюють цей список.
Д/з. Скласти розповідь про українські традиції, пов’язані із рушником.
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ЯКИМИ Є ПРАВИЛА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ
Свищ І.П., учитель етики
Корсунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета: розповісти про основні правила поведінки людей у суспільстві;
збагатити учнів знаннями і вміннями, які стали б основами життя людей у
суспільстві; виховання в учнів етичних норм поведінки в суспільстві.
ХІД УРОКУ
І. Оргмомент.
ІІ. Вивчення нового матеріалу за планом:
Спосіб життя людини.
Культура і мистецтво спілкування.
Роль спілкування у житті людини і суспільства.
І. Спосіб життя людини.
Спосіб життя або стиль життя характеризується не тільки тим, для чого
або заради чого людина живе, але й тим, як вона живе. Жити – окремо,
непомітно, мовчки роблячи свою справу чи постійно старатися бути у всіх на
виду; жити власною працею чи за рахунок інших; жити у злагоді з законами чи
порушувати їх; жити інтересами колективу, інших людей чи своїми
особистими; прагнути якнайбільше придбати речей чи стати багатою
особистістю – усе це різні способи життя. Кожен з нас виділяє і ставить на
перший план ті чи інші сторони та характеристики людського життя, спільні
для багатьох людей.
Чим більше розвинуте суспільство, тим більше у ньому є можливостей
для співіснування різних способів життя, а значить – і для їх вибору.
Здійснюючи цей вибір, необхідно керуватися тим, щоб обраний нами спосіб
життя, щонайменше, не приносив шкоди суспільству та іншим людям, не
виходив за межі існуючих у ньому правових законів і моральних норм і не був
спрямований проти нас самих, тобто не підривав нашого здоров’я, не сковував
розвиток наших духовних і фізичних сил.
Слід пам’ятати, що обирати для себе той чи інший спосіб життя – це
зовсім не значить жити по якійсь наперед заданій схемі. Кожна людина вносить
обраний нею спосіб життя і щось нове, своє.
2. Культура і мистецтво спілкування.
Майже все наше життя проходить серед людей. Кожного дня ми
вступаємо в сотні різноманітних контактів (сім’я, школа, вулиця, робота). Нам
щоденно доводиться спілкуватися не тільки з тими, кого ми добре знаємо, або
любимо, але й з багатьма незнайомими чи навіть неприємними людьми. Тому
вміння спілкуватися є важливим показником нашої культури.
Навіть коли ми мимохіть зустрічаємося з незнайомими нам людьми, то і
в цьому випадку, як правило, ми обмінюємося з ними поглядами, звертаємо
увагу на їхню зовнішність, і те, що ми помічаємо в очах іншої людини: сум,
радість, зневага, подив, тощо, відбивається, як у дзеркалі, в нас самих, піднімає
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або псує нам настрій. Так само – позитивно чи негативно – діють на нас і
зовнішність і поведінка інших людей. Зустріч з п’яним, який втратив людську
подобу, нецензурне або грубе слово, почуте в людному місці, сварка або бійка,
невільними свідками яких вам довелося бути, можуть не тільки безнадійно
зіпсувати настрій, але й негативно вплинути на здоров’я.
Тому у взаємовідносинах з людьми, особливо при постійному з ними
спілкуванні, слід бути дуже уважними і обережними. Навіть коли у колективі
існують дружні відносини, то і тоді пам’ятати, що на них у житті чатує немало
небезпек і випробувань, і старатися оберігати ці відносини від непорозумінь чи
заздрощів.
Там, де складається конфліктна ситуація, страдають усі. І в такій
ситуації безглуздо намагатися будь-що довести свою правоту. Треба інколи
стати вище особистих образ, не відповідати на образу тим же, а спробувати
розібратися в мотивах, які змусили іншу людину це зробити, не втрачати
тактовності ні в якому випадку, не демонструвати своєї ворожості.
Особливо уважним слід бути до людей, вступаючи в новий колектив.
Нам ще невідомо які відносини в ньому склалися, тому нерідко з-за своєї
«наівності» ми можемо потрапити або поставити когось іншого у незручне
становище.
Надзвичайно важливе значення має культура спілкування в сім’ї. Саме
тут починається найбільш тісні і найбільш тривалі контакти між людьми. Саме
в сім’ї дитина вперше починає знайомитися з певними «моделями»
спілкування, не усвідомлено засвоює, а потім наслідує і відтворює їх у
взаємовідносинах з іншими людьми. Відомо також, що ті відносини, які
панують в сім’ї, або, як кажуть, її мікроклімат значною мірою впливає на
психічний розвиток і здоров’я дітей.
3. Роль спілкування в житті людини і суспільства.
Спілкування є невід’ємним і дуже важливим аспектом людського
існування, необхідною передумовою формування людини як соціальної істоти,
здатної жити з іншими людьми.
Без спілкування не можливе існування суспільства. При спілкуванні
досягається єдність окремих людей, здійснюється взаємодія між ними,
формуються спільні настрої і погляди, досягається згуртованість узгодженість
дій , без яких не можлива ніяка колективна діяльність.
Кожній людині в певній міні властива потреба в спілкуванні. З одного
боку, це потреба в нових враженнях, почуттях, знаннях, а з іншого – це потреба
поділитися з кимось власними переживаннями і думками.
Через спілкування відбувається навчання і спілкування людини,
засвоєння нею досвіду попередників. Водночас саме у спілкуванні виявляють
себе і розкриваються різноманітні риси і властивості людини, її внутрішній
світ, який стає доступним для інших.
ІІІ. Закріплення нових знань учнів. Завдання.
Після розповіді вчителя учні повинні дати відповіді на запитання:
Охарактеризуйте різні способи життя.
Чому культура спілкування необхідна кожній людині?
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Чи відчуваєте ви потребу у спілкуванні і як ви звикли її задовольняти?
ІV. Підсумки уроку.
V. Домашнє завдання:
1) Опрацювати текст підручника.
2) Підготувати усні повідомлення про спосіб життя ваших знайомих.

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ
ГРОМАДЯНИНОМ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ
Желєзна Л.Г. учитель етики
Свиридівської ЗОШ І-ІІІ ст
Мета: Поглибити знання учнів про нашу державу , розкрити поняття “
громадянство”; формувати загальнолюдські цінності; виховувати любов і
національну гордість за свою Україну.
Обладнання: Конституція України , карта , збірник поезій .
ХІД УРОКУ
І. Організація класу до уроку.
Діти , на попередньому уроці ми з вами говорили про звичаї , традиції
народу , а сьогодні мова піде про нашу державу .
Україно, земле рідна,
Земле сонячна і хлібна,
Ти навік у нас одна.
Ти, як мати найрідніша,
Ти з дитинства наймиліша,
Ти і взимку найтепліша –
наша отча сторона.
Учитель: – А чому я урок розпочала поетичними рядками ,
присвяченими Україні? (відповіді учнів .Це наша Батьківщина , наша держава ,
тут ми живемо).
– Так , діти , Україна – рідне й дороге для нас слово , сповнене любові і
шани.
ІІ. Актуалізація опорних знань .
1. Діти , що для вас означає слово Україна ? Відповіді учнів.
2. Покажіть на карті нашу Україну.
* Святою для кожної людини є земля, де вона зробила свій перший крок ,
вимовила перше слово , почула мамину колискову, а пізніше – й народну пісню,
пішла до школи. Ці почуття вічні. Україна – це й наша держава, яка впевнено
розбудовується, утверджується з новими законами, новими ідеями.
3. Що таке наша держава ?
4. В якому документі записані закони нашої держави?
Учитель показує Конституцію України
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ІІІ. Оголошення теми і мети уроку .
ІV. Осмислення нового матеріалу .
Ви вже знаєте , що держава - це наша країна , наша земля , наша мова,
весь народ , тобто великий дім , в якому живе дуже багато сімей .
а ) Словникова робота
Держава – апарат політичної влади в суспільстві ; країна з таким
апаратом політичної влади .
б) “ Гра - діалог”
Вчитель: Хто ти, хлопчику маленький ?
Учень :
Син я України – неньки .
Українцем я зовуся
Й тою назвою горджуся .
Вчитель:
А по чім тебе пізнаю ?
Учень :
По вкраїнському звичаю !
В мене вдача щира й сміла ,
І відвага духа й тіла ,
І душа моя здорова ,
Українська в мене мова .
Вчитель: Я думаю , що тепер ви можете сказати , хто ми, чиї ми діти,
чийого роду – племені ( учні відповідають – українці , козаки ) .
– Якою загальною назвою можна назвати ці слова ?
( відповідь - громадяни )
Пояснення учителя: Так, ми громадяни великої незалежної,
демократичної, суверенної держави .
Словникова робота. Громадянин, той, хто належить до постійного
населення якої-небудь держави, користується її правами і виконує обов’язки,
встановлені Законами цієї держави.
Отже, бути громадянином своєї держави означає сміливо йти вперед,
долаючи перешкоди , наполегливо працювати , боротися за краще майбутнє.
Громадянин України повинен свято оберігати те , що дісталося нам від дідів та
прадідів. А це наші звичаї, традиції, наша славна історія.
Земле Шевченкова,
Земле Франкова,
Ниво, засіяна щастям, добром,
Вічна твоя соловейкова мова,
Вічна розмова Дніпра із Дністром.
( Д.Павличко )
Велику справу для побудови нової держави зробили письменники , вчені,
діячі науки . Їхні справи повинні продовжити ми , юні громадяни . Тому змалку
треба добре вчитись , привчати себе робити добро , бо великі діла починаються
з малого .
“Поетична хвилинка”. Слухання вірша Л.Забашти “ Людина
починається з добра ”
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Сказав мудрець :
Живи , добро звертай !
Та нагород за це не вимагай .
Лише в добро і вищу правду вірша
Людину відрізня від мавпи і від звіра .
Хай оживає істина стара :
Людина починається з добра !
Отже, готувати себе бути достойним громадянином своєї держави треба
із шкільної парти , щоб активно включитись у суспільне життя , бути вірним
патріотом своєї країни , охоронцем миру і спокою , турботливим сином для
людей похилого віку , дбайливим господарем для всіх жителів .
V. Підсумок уроку.
Давайте, діти, намалюємо красиву квітку, яка уособлюватиме
громадянина держави, а її пелюстки – це ті риси , які повинен мати громадянин
.Діти малюють квітку і роблять записи на пелюстках .
Домашнє завдання: Закінчити роботу, опрацювати за підручником .

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ЛЮДСЬКА ДОСКОНАЛІСТЬ
Желєзна Л.Г., учитель етики
Свиридівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Мета: Поглиблювати знання учнів про Людину та моральні взаємини в
суспільстві, основні моральні норми та цінності людства, правила етикету.
Збагачувати досвід моральних взаємин з однолітками, батьками, вчителями,
знайомими й незнайомими людьми. Засвоюючи зміст “Золотого правила”
моралі, вчити витлумачувати повагу до гідності й прав людини як необхідну
умову життя в суспільстві.
Обладнання: магнітофон; музичні записи, плакати з написами: “Добре
ім’я краще від багатства”, “Нічого так дешево не дається і так дорого не
цінується, як ввічливість”, “Хто людям добра бажає, той і сам має” “Усе добре
пам’ятай, а зла уникай”, “З добром подружись, а лихих стережись” словник; гра
“Виправ помилку”; роздатковий матеріал “Правила доброго чарівника”.
ХІД УРОКУ
Створюємо гарний настрій.
• Усміхніться, скажіть добрі слова один одному…
• Розділимось на дві команди.
• Перший ряд називає добрі, гарні слова на букву «В» (ввічливий,
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вихований, великодушний, веселий)...
• Другий ряд називає на букву «Д» (добрий, доброзичливий,
достойний, добросовісний, дружний, дружелюбний, добродушний…)
Вчитель: Не одне покоління замислювалося над питаннями: Хто така
людина; для чого вона живе на землі; що значить бути справжньою Людиною?
Ще в V ст. до н. е. китайський філософ Конфуцій писав про те, що “потрібно виховувати в собі людяність та доброзичливість.”
Що ж таке людяність, на вашу думку?
Учні: Бути людяним – це оволодівати мистецтвом спілкування та
навичками взаємної допомоги, радіти успіхам ближніх; любити та жертвувати,
плакати та сміятися, переживати та сподіватись.
Вчитель: Серед якостей, якими визначається цінність людини одне з
перших місць посідають її моральні якості: доброта, милосердя, чесність,
скромність, доброзичливість, сміливість.
(Звучить тихо музика, учень читає вірш)
Учень:
Я вірю в силу доброти,
Добро завжди сильніше злого,
Дає наснагу, щоб цвісти
І світло обирать дорогу.
Я вірю в силу доброти,
Що має долю роботящу.
Що хоче, щоб і я і ти,
І все було у світі кращим.
(В. Крищенко)
Вчитель: Найбільше диво в людині - підпорядковувати свої дії не тільки
елементарним потребам, а й моральним нормам і з позицій цих норм оцінювати
свої вчинки як справедливі чи несправедливі, гідні чи негідні, добрі чи злі
тощо. (Звучить тихо музика, учні читають вірші)
Перший учень:
Для краси народжується квітка,
Для родин народжується рід,
Для польоту – лебідь і лебідка,
А людина для добра і щастя...
Другий учень.
Сказав мудрець:
“Живи, добро звершай!
Та нагород за це не вимагай.
Лише в добро і вищу правду віра
Людину відрізня від мавпи й звіра.
Хай оживає істина стара –
Людина починається з добра!”
Третій учень:
Не говори про доброту,
Коли ти нею сам не сяєш,
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Коли на радощах витаєш,
Забувши про чужу біду.
Бо доброта не тільки те,
Що обіймає тепле слово,
В цім почутті така основа,
Яка з глибин душі росте.
Коли її не маєш ти,
То раниш людяне в людині.
Немає вищої святині,
Ніж чисте сяйво доброти!
Вчитель: У кожному суспільстві існують норми, які регулюють
відносини між людьми відповідно до їх спільних інтересів. Усі релігійні і
філософські вчення спрямовані на вироблення цих норм, на доведення
доцільності й необхідності їх дотримання. Всі ці норми вказували на те, щоб
вони не заподіювали шкоди іншим людям, ставилися з любов`ю і повагою до
своїх батьків і близьких, допомагали бідним і скривдженим, не були
злостивими, заздрісними та жадібними, дбали не тільки про себе, а й про інших,
творили тільки добро.
Вашим домашнім завданням було відшукати прислів`я та при казки про
добро і зло. Тож ми вас слухаємо.
Учні:
•Добро довго пам`ятається.
•Хто людям добра бажає, той і сам має.
•Не одежа красить людину, а добрі діла.
•Зла людина зліша вовка.
•Робиш добро не кайся, робиш зло – зла і сподівайся.
•Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя.
Вчитель: Діти, а як ви розумієте таке народне прислів`я:
“Мудра людина не завдасть образи, а мужня – не стерпить її.”
Учні: Тобто розумна людина ніколи нікого не зневажатиме та зверхньо
не ставитиметься до інших.
Вчитель:
А зараз трохи розважимось і пограємо у гру “Виправ помилку”.
Ви маєте знайти початок прислів`я у правій колонці а його закінчення –
у лівій.
Добре слово і
безмежна.
Вітер рушить гори,
мороз зігріє.
Сила слова
що дощ у посуху.
Тепле слово і в
залізні ворота відкриває.
Добре слово людині
а зле руйнує.
Добре слово дім побудує
яким відкривають серця.
Слово – ключ
а слово дружбу.
Мале зле слово
велику образу творить.
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Вчитель: Діти, а як ви думаєте, що означає вислів: “Бути Людиною з
великої літери?”.
Учні: Бути Людиною з великої літери означає просто бути досконалою,
взірцевою людиною.
Вчитель: А зараз я пропоную ще заглянути у скарбничку мудрості.
“Усяку людину слід судити за її справами” (Сервантес).

“Тоді людина стане кращою, якщо ви покажете їй, якою вона є”

(А.Чехов)
Щоб краще збагнути, що означає слово “пристойність”,
давайте поміркуємо над близькими за значенням словами:
гідність, повага, ввічливість, правила поведінки, гарні манери.
У нашому суспільстві є багато людей, які поважають інших, мають гарні
манери та є ввічливими. Саме їх називають пристойними людьми. Але бувають
такі люди, які, демонструють гарні манери, не поважають оточуючих і навіть
своєю поведінкою ображають інших людей. Про таких кажуть, що вони –
негідники.
А зараз пограємо з вами. Згадаємо казку Г.Х.Андерсена “Бридке
каченя”. Епізод на пташиному дворі.
Птахи демонструють своє презирливе ставлення до каченяти, яке не
схоже на інших каченят. Вони вважають його потворним і бридким.
Робота в парах.
Один учень показує етюд на вираження відрази, а другий учень показує
етюд на вираження презирства.
Виразні рухи.
Відраза: голова відкинута назад, брови нахмурені, очі прищулені, ніздрі
роздуті й зморщені, куточки губів опущені.
Приниженість: голова нахилена вниз, плечі зведені вперед.
Ми з вами згадали цю казку не просто так, а давайте подумаємо разом,
чи не трапляється таких ситуацій у нашому житті? Чи завжди ви вірно
поступаєте? Адже непристойна поведінка виявляється й тоді, коли ви хизуєтеся
своїми кращими оцінками й глузуєте з тих, хто не зміг їх отримати, робите
зауваження у присутності інших, коли виражаєте неповагу до чужих думок.
Отже, ще раз проговоримо. Пристойною називають поведінку, яка
відповідає правилам ввічливості, схваленим суспільством. Пристойність – це
ввічливість, гарні манери, повага до людей, охайний вигляд, усе, що відповідає
загальноприйнятим правилам поведінки.
Діти, а чи знаєте ви, що кожен із вас може бути добрим чарівником?
Чарівник – це добра людина, яка дарує радість іншим. Перед вами на партах
лежать:
1. Правила доброти. Погляньте на них. Давайте разом їх
прочитаємо.
• Подивися навколо – хто потребує поради, доброго слова, співчуття,
допомоги.
• Постав себе на місце іншого.
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• Зрозумій і виконай його бажання
• Прощай помилки іншим.
• Принеси іншому радість.

2. Правила чесності.

• Сказав – зробив.
• Помилився – визнай.
• Забув – попроси пробачення.
• Говори те, що думаєш.
• Не впевнений – не обіцяй.
• Не можеш сказати правду – поясни, чому.
• Не видавай чужу таємницю.

3. Правила ввічливості.

• Ввічливість – це вміння поводитися так, щоб іншим було приємно,
затишно з тобою.
• Будь завжди привітним: вітайся при зустрічі, дякуй за допомогу,
відходячи попрощайся.
• Не примушуй за тебе хвилюватись.
• Ідеш – скажи, куди йдеш та о котрій годині повернешся.
• Не капризуй і не бурчи. Твоє капризування може зіпсувати настрій іншим
Високоморальна людина заради виконання свого обов’язку, збереження
своєї честі і гідності здатна переносити будь-які труднощі й страждання.
Стосовно інших, морально розвинена людина керується “Золотим правилом”
моралі: “Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе”.
Моральні якості людини цінуються над усе. І тому кожен, хто хоче стати
справжньою людиною, приносити людям добро і відчувати найбільше
задоволення від життя, повинен формувати в собі ці якості ще з дитячих років.

СПІЛКУВАННЯ.
ЯК ДОСЯГТИ УСПІХІВ У СПІЛКУВАННІ
Толок В.П, учитель етики
Їсковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета: формувати в учнів основи культури спілкування, вчити чітко
висловлювати свої думки; вміти вислухати іншого співрозмовника; виховувати
у дітей доброзичливість, щирість і повагу до партнера у спілкуванні.
Обладнання: фліп-чарт, індивідуальні карточки, ситуаційні задачі,
пам’ятки.
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Єдина справжня
розкіш – це розкіш
людського
спілкування.
А. де Сент-Екзюпері
ХІД УРОКУ
I. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу.
Слово вчителя. Наше життя дуже стрімке, цікаве, повне несподіванок,
але в ньому існують найважливіші речі, які люди цінують понад усе, називаючи
їх безцінними, тому що придбати ці речі неможливо ні за які гроші. Як ви
гадаєте, що це може бути? (вчитель вислуховує відповіді учнів і записує їх на
фліп-чарті. Якщо слова не прозвучали такі як „здоров’я”, „щастя”,
„дружба”, „спілкування”, то вчитель називає їх сам). Так, найважливішими
речами в житті є „здоров’я”, „дружба”, „щастя”. А ще „спілкування”, як
основний метод передачі знань і як єдиний, нічим незамінний, спосіб
налагодження взаємних стосунків між людьми. Ніжне і лагідне слово може
творити такі дива, що ми затамовуємо подих. Воно відчиняє душі і серця
людей, допомагає знайти друзів, а саме – головне – не бути самотнім в цьому і
так непростому світі.
II. Оголошення теми, епіграфа уроку.
Отже, як ви здогадалися вже, тема нашого уроку звучить так:
„Спілкування. Як досягти успіхів у спілкуванні.” Невипадково я взяла
епіграфом до нашого уроку слова видатного французького письменника А. де
Сент-Екзюпері, який сказав, що „єдина справжня розкіш – це розкіш людського
спілкування”. Бо тільки ми, люди, вміємо володіти цим діамантом. Але в
жорстоких руках ця коштовність принесе ворожнечу, конфлікт, війну, а в
лагідних руках – мир, спокій, розуміння, злагоду. І наше з вами ,завдання
навчитися користуватися цим каменем, для того, щоб сіяти між людьми
щирість, чутливість, чуйність, добро і ласку. Тобто, на уроці ми повинні
розглянути, що таке спілкувальна поведінка та мовний етикет, навчитися бути
цікавими і приємними співрозмовниками; вміти використовувати найважливіші
правила бесіди для тих, хто говорить і для тих, хто слухає; виховувати в собі
почуття поваги і доброзичливості до партнера по спілкуванні.
III. Формування нових знань і способів дії.
1. Слово вчителя. З „доброго ранку” ми починаємо свій день, і
закінчуємо його побажанням „на добраніч”. Де б ми не були, в сім’ї, в
гуртожитку, в класі, в турпоході – скрізь ми вітаємо один одного при зустрічах,
прощаємось - при розлученні. Це древній звичай – вияву приязності, врешті,
поваги серед людей. Коли вчитель приходить на урок, він говорить: „Доброго
ранку!”. Це перше і обов’язкове слово кожного, хто хоче встановити контакт з
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іншою людиною. Щоб навчитися спілкуватися, потрібно перш за все навчитися
вітати співрозмовника.

2. Читання учнями, в ролях, оповідання В.Сухомлинського „Скажи
людині „Здрастуйте!”
Скажи людині „Здрастуйте!”
Лісовою стежечкою йдуть батько та маленький син. Довкола тиша,
тільки чути, як десь далеко стукає дятел та дзюрчить у лісовій гущавині
струмочок.
Аж тут син побачив: назустріч їм іде бабуся з ціпком.
– Тату куди вона йде? – питає син.
– Зустрічати або проводжати, - каже батько й усміхається.
– Ось як ми зустрінемося з нею, ти скажеш їй одне-однісіньке слово:
„Здрастуйте!”
– Навіщо ж їй казати це слово? – дивується син.
– Вона ж зовсім нам незнайома.
– А ось зустрінемось, скажемо їй це слово, тоді й побачимо навіщо.
Побачиш, що станеться. Ось і бабуся.
– Здрастуйте! – каже син.
– Здрастуйте! – каже батько.
– Здрастуйте! – каже бабуся й усміхається.
І хлопчик тоді здивувався: усе довкола змінилося. Сонце засяяло
яскравіше. Верховіттями дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло,
затремтіло. У кущах заспівали пташки – раніше їх і не чути було.
На душі в хлопчика легко-легко стало.
– Чому ж воно так? – питає син.
– То ми сказали людині: „Здрастуйте!”
3. Бесіда за прочитаним твором
а) чому ми прочитали це оповідання?
б)яка основна думка цього твору?
Кожний хто живе у людському суспільстві повинен володіти ввічливими
словами – словами мовного етикету. Ми кожного разу звертаємось до когонебудь з проханням, дякуємо за працю, за люб’язність, вибачаємося, коли
допускаємо яку-небудь помилку. І у всіх цих випадках нашими незмінними
супутниками виступають чарівні слова.
4 .Робота в парах.
Завдання. Придумати діалог із словами подяки до ситуацій.
а)учень вашого класу дякує своєму однокласнику за те, що він приніс
йому прочитати цікавий журнал;
б)він дякує мамі за смачний обід;
в)літня людина дякує підлітку, який вступив їй місце в автобусі.
Завдання для класу. Поки деякі учні працюють в парах, решта записує в
зошиті якнайбільше слів мовного етикету.
Слова вчителя. Гадаю, що коли вас запитали, чи вмієте ви спілкуватися,
ви відповіли „так”. Але спілкуватися можна „грамотно” й „безграмотно”.
Партнерів по спілкуванні можна перетворити на недругів, а можна – у
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прихильників. Ваша манера спілкування, це та стіна, що стоїть між вами й
іншою людиною. Я наведу вам ось такий приклад.
Дивлячись програму „Ключовий момент”, ми спостерігаємо за долями
людей, які хочуть знайти вихід із складної ситуації, які хочуть порозумітися з
іншою людиною, яку, мабуть, образили, які не хочуть бути самотніми в своєму
житті і шукають рідну душу, які хочуть помиритися, вимолити у неї гріхи за
біль і смуток. Але між ними стоїть стіна – та стіна, про яку ми говоримо. І що
ведуча говорить? Ви повинні звернутися до цієї людини і лише від того, що ви
будете говорити, чи зуміє учасник своїм словом доторкнутися до серця людини,
викликати в неї цікавість і почуття довіри, залежить доля цієї стіни. І повірте,
коли ця стіна зникає, ми, телеглядачі, радіємо, що двоє людей помирилися,
знайшли одне одного, стали ріднішими, що конфлікту не існує, не існує
суперечок, а значить є злагода і гармонія між людьми. І сумуємо коли цього не
відбувається. Ось як діє слово на людей. Але як ми з вами говоримо?
Послухайте гумореску.
5. Учень читає гумореску П. Глазового „У трамваї”.

У трамваї
У трамваї повно.
Что ви за народ?
Впереді свободно,
Проході вперьод!
Чи чево, чувішка,
Прьося на носок?
Опупєла, что лі?
В голове пєсок?
Нікакіх пойнятій.
Об культурє нєт.
Убері свой локоть.
Он же как шкілєт.
Дама в полосатом,
Топай вєсєлєй!
Трудно ж протолкаться.
Как срєді джунглєй.

Ти, піжон у шляпє,
Глазом не косі!
Здєсь тєбє невдобно?
Єздяй у таксі.
Да протрі глядєлкі,
Кориш дорогой!
Ти же мнє на тухлю
Лєзєш сапогой.
Что ти строіш хаханькі
Будто нє прі чом?
Я же тібя спрашую
Руським язиком!
Так, бува, в трамваї
Здоровань гука
А у нього мова
Чуєте, яка?

6. Бесіда за прослуханим твором.
а) якою мовою говорить пасажир? (неприємною на слух, багато вживає
російських і грубих слів, всіх ображає своєю мовою.)
б) вам приємно слухати таку розповідь?
в) що б ми порадили цьому юнакові?
Таку розповідь слухати неприємно, навіть, коли ці слова можна
зрозуміти. Вихована людина має розмовляти грамотно й красиво, навіть коли
йдеться про найбуденніші речі. Мова не ділиться на святкову й буденну. Вона
має бути завжди чистою і грамотною.
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Слово вчителя. Можна досягти того, щоб мова була красивою,
грамотною і приємною. У кожного з вас, на столі, лежить пам’ятка №1. Давайте
її зачитаємо.

Пам’ятка №1
1. Намагайтеся говорити правильно.
2. Берегти рідну мову від мовних „бур’янів”.
3. Збагачувати свій словник. Якщо трапляються незрозумілі слова,
дізнаватися, що вони означають: запитати в старших або пошукати в словниках.
4. Не соромитися виправляти помилки в своїй мові
5. Намагатися вибирати слова, які найточніше передають думку
Слова вчителя. Якщо ми дотримуватимемось цієї пам’ятки,
працюватимемо над собою, виправлятимемо помилки, то ми досягнемо великих
успіхів. Але культура мовлення зобов’язує нас бути уважними до вибору такого
висловлювання, щоб виявити до когось, викликати до себе чиюсь довіру, щоб
не образити, не принизити, як чиюсь так і свою гідність.
Давайте проведемо таку гру-експеримент і визначимо, як на людину
впливає байдуже ставлення до її слів, до того, що вона говорить.
Умови гри
Із класу вибираємо двох учнів і надаємо їм можливість висловити свою
думку про те, як пройшов (береться довільна тема: день іменинника, свято
врожаю, екскурсія). Але попросимо цих учасників вийти з класу на деякий час.
З класом домовляємося реагувати на розповідь учасників. Розповідь першого
слухаємо уважно, доброзичливо, щиро, а розповідь другого – грубо, неуважно,
перебиваємо, все, що він говорить, піднімаємо на сміх.
Гра
7. Бесіда з учнями, які брали участь у грі.
Які виникали у вас почуття, коли ви ділилися своїми розповідями з
колективом? (слово учням-учасникам).
Слово вчителя. Ви й самі побачили, як діє на людину уважність і
неуважність до того, що вона говорить. Неуважність не лише образлива, вона
губить в собі, можливо, цікаву людину, співрозмовника. Інакше кажучи,
мистецтво розмови, як це не парадоксально, починається з уміння слухати
іншого.
Пам’ятайте, що завжди необхідно бути уважним, ввічливим і
доброзичливим при спілкуванні, поважати співрозмовника, уважно його
слухати. Адже кажуть, що добре виховану людину можна пізнати по тому, як
вона слухає. Вміння вислухати співрозмовника, не перебиваючи його до кінця,
навіть, якщо ви не згодні з ним – це одна з головних ознак тактовності.
У кожного на парті лежить ще одна пам’ятка №2. Давайте опрацюємо її.

Пам’ятка №2.
а) Слухати співрозмовника, не перебиваючи.
б) У розмові не розмахувати руками, не жестикулювати без потреби.
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в) Не казати про присутніх „він” або „вона”.
г) До дорослих звертатися на „Ви” „Ви, мамо” чи „Ви , Іване
Степановичу”.
д) Не казати погано або насмішкувато про відсутніх, завжди
висловлювати свою думку про людину їй в обличчя, а не критикувати поза очі.
е) Без потреби не гарно голосно розмовляти.
є) Не вживати грубі слова, тому що це дратує людину і призводить до
конфлікту та розчарування.
(Ці пам’ятки №1 і №2 приклеюють в зошит)
Слова вчителя. Ось і познайомилися ми з правилами спілкувальної
поведінки. А тепер ми порозв’язуємо задачі, спираючись на знання пам’яток.
8. Ситуаційні задачі.
а) Як ти поведешся, коли треба запитати у перехожого час?
б) Як ти поведешся, коли треба запитати у перехожого дорогу?
в) Як ти поведешся, коли хочеш познайомити друзів зі своїми батьками?
г) Як ти поведешся, коли зустрінеш хлопчика або дівчинку? Хто повинен
вітатися першим?
д) Як ти вчиниш, коли стоять двоє друзів, розмовляють, а тобі треба в
одного з них про щось запитати?
е) Як ти вчиниш, коли тобі терміново щось сказати вчительці, а вона
саме говорить з іншою вчителькою?
є) Як ти вчиниш, коли ти щось розповідаєш, а тебе перебили?
Інші учні, яким не роздали карток, виконують роль експертів. Дають
позитивну або негативну оцінку відповідям учнів або висловлюють свою думку
до цих задач.
Познайомившись із правилами етикету при спілкуванні, давайте
запросимо сюди героїв оповідання О. Генрі „Вождь червоношкірих”. Ми
можемо зараз подивитися на себе зі сторони. Просимо вас.
9. Інсценізація уривку.
... Хлопчисько напхав повний рот хліба і шинки з підливою й почав без
упину базікати. Він виголосив застільну промову такого змісту:
Мені тут подобається. Я ніколи ще не ночував біля вогнища, але одного
разу в мене був ручний пацюк, а минулого дня народження мені сповнилося
дев’ять років. Ненавиджу ходити до школи. Пацюки з’їли шістнадцять яєць у
зозулястої курки тітки Джиммі Гальбота. А справжні індіанці є в цьому лісі?
Дайте ще підливи. Правда, вітер дме тому, що дерева колишуться? У нас було
п’ятеро цуценят. Чому в тебе ніс такий червоний, Генку? Мій тато має багато
грошей. А зірки гарячі? В суботу я двічі оддухопелив Еда Вокера. Не люблю
дівчат. Ропуху не можна брати руками: треба ловити шворкою. А що вони німі?
Чому помаранчі круглі? А ліжко у вас є у печері? Амос Маррей має на ногах по
шість пальців. Папуга вміють розмовляти, а мавпи і риби не вміють. Скільки це
– дюжина?...
Генк: Досить, досить.
Білл: Дай нам послухати й цих дівчаток і хлопчиків.
Генк: Діти, ви його зрозуміли, що він хотів розказати нам і вам.
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Відповідь учнів.
Білл: Скажіть, які помилки допустив цей хлопчик, спілкуючись з нами.
Відповідь учнів.
Вчитель: Ви не впізнаєте себе? А може і з вас так хтось говорить? Тому
поки ще не пізно навчіться виправляти свої помилки. У нас ще просять слова
дослідники, які працювали по цій темі.
10. Робота в дослідницьких групах.
1-й дослідник-учень.
Я хочу сказати, що у переліку злочинів, які одна людина коїть проти
іншої, є образа словом. Не сьогодні, не вчора, не сто років, а чотири тисячоліття
тому склалося це застереження, написане на глиняних табличках у
Стародавньому Шумері: „Не розтуляй вуст, бережи уста, не говори відразу,
якщо роздратований, бо доведеться негайно ж розплачуватись за необдуману
„річ”. Від байдужості та жорстокості в слові, що може образити людину
застерігали староіндійські „Закони Ману”. Говориться так: ...навіть у
пригніченому стані не можна вимовляти слова, що ранять інших.”
Вчитель. Коли злими словами кривдимо людину, самі не розуміємо
своєї жорстокості. Це можемо збагнути згодом, коли вляжуться емоції. Але
таке може й не статися, і тоді ситуація „зайде в глибину”, як колючка в тіло.
Отже ніколи не пізно виправити те, що сталося. Але як? Вибачатися. Сказати: я
дуже шкодую, що таке сталося, я помилився, пробачте.
Учень-дослідник: Колись на Русі було прийнято часто просити
вибачення один в одного. Людині було морально важко усвідомити, що хтось
зачаїв на неї кривду. Просили один в одного вибачення і тоді, коли розлучалися
невідомо на який час, чи пощастить ще побачитися? У цьому й полягає
значення слова „прощатися”, тобто прощати один одному кривди – навмисні чи
мимовільні.
Вчитель. Слухаючи ці слова, подумайте, згадайте, кому ви сказали зле
слово, кого скривдили. Вибачтеся перед тим, кого образили. Неодмінно. І тоді,
вже повернувшись до цих слів знову, ви будете дещо іншою людиною. Значно
кращою.
Отже, закінчуючи цю важливу для нас розмову, давайте підсумуємо
наші знання.
11. Учні підводять підсумки, доповнюючи речення, які записані на
дошці.
а) Бути хорошим співрозмовником означає ... (вміти добре слухати)
б) Спілкуючись з людиною, намагайтесь щоразу сказати ... (їй добре
слово, причому щире)
в) Важливо не лише те, що говориться ... (але й як)
IV. Оцінки за урок.
V. Домашнє завдання. Написати прислів’я і приказки до теми цього
уроку. Пояснити їх значення.
188

У ЧОМУ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ВМІННЯ КОРИСТУВАТИСЯ
ЗАСОБАМИ МОВНОГО ЕТИКЕТУ
Блик А.М.,учитель етики
Пісківької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета: нагадати учням про вживання «чарівних слів» під час спілкування
та навчати учнів дотримуватись мовного етикету. Спонукати дітей
замислюватися над використанням найважливіших правил ведення бесіди.
Викликати інтерес до морально-етичних проблем спілкування.
Обладнання: висловлювання про культуру спілкування, прислів’я про
доброзичливість , щирість , увагу і повагу до партнера у спілкуванні.
ХІД УРОКУ
І. Активізація уваги та мислення учнів.
Вступне слово вчителя. Поміркуймо над висловом В.Сухомлинського
« Жити серед людей – це однаково , що ходити в казковому саду, де
навколо тебе ніжні пелюстки квітів , на яких тремтять краплини роси, - треба
торкатися до квіток, щоб не впала на землю жодна крапля»
Бесіда.
1. Чи бачили ви квітку , на пелюстках якої тремтять краплини роси?
Уявіть її. Згадайте свої тодішні почуття і передайте їх словами.
2. Чи може грубо доторкатися до таких квітів людина , у якої ніжна
душа? Коли, на вашу думку, руйнується краса?
3. Чому автор вислову вважає, що жити серед людей – однаково , що
ходити в казковому саду з ніжними квітами – пелюстками?
4. Як , живучи серед людей , ми доторкаємося один до одного? Чи тільки
руками? А словами можна доторкатися?
Висновок. Справді , кожна людина мріє про такі взаємини , коли їй не
завдають прикрощів, хоче жити серед людей , які її люблять і шанують , які не
ранять її навіть словами.
ІІ. Повідомлення теми , мети уроку.
Я , думаю, що ви зрозуміли ,що мова піде на нашому уроці про культуру
спілкування. Ми з вами повинні з’ясувати у чому ж виявляється вміння
користуватися засобами мовного етикету.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
План
1. Роль «чарівних слів» в нашому житті.
2. Як обрати найдоречніше слово.
3. Правила, які не варто забувати.
Розповідь вчителя.
Про «чарівні слова» кожен з нас знає змалку, від яких тепліє на серці ,
коли чуєш їх, та коли промовляєш сам. Зникає поганий настрій, пропадає
образа, бо це живі слова , вони чарують душу, живлять її радісними емоціями.
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Про те як діють ці слова на людину, я б хотіла , щоб ви прочитали казку
В.Сухомлинського « До діда Федора по лопату»
Послав батько семирічного сина Мишка до сусіда , діда Федора:
– Піди ,сину, попроси в діда лопату .
Прийшов Мишко до діда , каже:
– Дайте , діду, лопату, просили батько…
А дід своє діло робить, Мишка немовби й не чує , не бачить .
Мишко ще раз:
– Діду. Дайте лопату, батько просили.
Дід знову мовчить. Вернувся Мишко додому й питається батька:
– Тату. Що сталося з дідом Федором?
Батько подивився уважно у вічі синові:
– А ти дідові сказав «Доброго дня»? Чи запитав його про здоров’я?
– Ні , - каже Мишко.
– Вертайся до дідуся, привітайся, запитай « Як ваше здоров’я, дідусю?,
вибачся за свою нечемність. Як дід пробачить, тоді попроси лопату.
Мишко знову пішов до діда Федора. Сказав усе, як батько велів. Коли
просив пробачення , трохи заплакав: дідусь видався йому суворим. Потім
дідусь усміхнувся, погладив Мишка по голові, дав лопату й сказав:
– Піди до яблуні, що біля криниці, зірви яблуко. Вибирай, яке найкраще.
Про які « чарівні слова» забув Мишко, прийшовши до дідуся по лопату?
Згадайте, які ввічливі слова ви вживаєте в своїй мові.
Вихована і культурна людина повинна не тільки вживати «чарівні слова»
, але ще й кожне слово повинна вживати доречно,
логічно висловлювати свої думки, використовувати багатство рідної
мови. Ось як часто ми говоримо.
«Хлопчик років 12 повернувся із кіно. Очі його збуджено блищали.
– Що , цікавий був кінофільм? – спитав його друг.
– Ох, і здорово! – відповів він
– Що ж здорово?
– Та, розумієш, так здорово! Спочатку , значить, він раптом довідується,
а потім розумієш… Ну, словом, просто здорово…
Загалом, так би мовити, він спочатку не знає, і так здорово, що,
розумієш, він уже знає, а вони… Ну, загалом, здорово…Розумієте ?»
Чи не доводилось і вам чути таке спілкування? Коли ви або ваші друзі
не могли чітко і ясно висловити свої думки.
Старайтеся бути тактовними і стежте за тим, щоб словами та їх змістом
не образити інших.
Ви повинні пам’ятати, що для називання людей при зверненні до них
зазвичай використовуємо імена. У ситуаціях, коли ім’я співрозмовника
невідоме або коли власного імені для звертання недостатньо, ми вживаємо
іменники, що вказують на вік, стать, звання тощо іменники « пан», «добродій»,
«пані» і т.д.
ІV. Набуття практичних умінь та навичок етичної поведінки.
Гра « Встав чарівні слова»
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Якось Вітя поїхав до театру. В трамваї він сів біля вікна і з цікавістю
розглядав вулиці. На зупинці в трамвай зайшла жінка. Вітя підвівся і сказав: …
(Сідайте , будь ласка) Жінка відповіла:..
(Дякую). Раптом трамвай несподівано загальмував . Вітя ледве не і
сильно штовхнув якогось дядечка. Той хотів розсердитись, та Вітя чемно
сказав:… (Пробачте, будь ласка).
Виконати завдання 2,3,4,7. (Підручник « Етика» 5 клас під редакцією
Данилевської О., Помету О., Київ, Ґенеза, 2005
V. Завдання додому. Прочитати оповідання М.Фролової . Скласти і
записати текст привітання з нагоди дня народження мамі, другові, вчительці.
Чи однакові мовні засоби використовували? Чи погоджуєтесь, що
шаблонність, трафаретність фраз у привітальних листівках є виявом
байдужості, неуважності?

ЯК СПІЛКУВАТИСЯ, ДОЛАЮЧИ ВІДСТАНЬ
Шевченко С.П., учитель етики
Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета: ознайомити учнів з особливостями правил спілкування;
розвивати вміння дистанційного спілкування (письмового та електронного
листування і телефонних розмов), дотримуючись етичних правил
ХІД УРОКУ
І. Активізація уваги та мислення учнів
Вступне слово вчителя про важливість вміння спілкуватися.
Діалогічне спілкування
1. Чи ви любите спілкуватися? З ким?
2. Що означає "вміти спілкуватися"?
3. Кого ми вважаємо гарним співрозмовником?
Звичайно, щоб людям було цікаво з вами спілкуватися, недостатньо
бути красномовним, обізнаним. Прислухаймося до мудрих порад для тих, хто
хоче бути гарним співрозмовником, викладених в сучасному посібнику з
розвитку зв′язного мовлення.
1. Умійте зацікавлено й уважно вислухати іншого.
2. Будьте ввічливими, привітними в спілкуванні, з повагою віднесіться
до співбесідника.
3. Слухайте не перебиваючи співрозмовника.
4. Не будьте нав’язливими.
5. Говоріть про те, що може бути цікавим і корисним для тих, хто вас
слухає.
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6. Старайтесь не виказувати свого поганого настрою.
7. Не скупіться на посмішку і добрі слова.
Поміркуймо, чи змінилися за тисячоліття правила спілкування між
людьми.
На початку ХІІ століття на Русі широко відомим стало "Повчання
дітей" князя Володимира Мономаха. Дітям князів та дружинників
рекомендувалося вести бесіду так: " У присутності старших мовчати, мудрих
слухати, старшим підкорятися, з рівними собі і молодшими в любові
перебувати, не шаленіти словом, не осаджувати мовою"…
Дотримуючись мудрих порад щодо спілкування, розіграти сценкидіалоги:
а) запрошення піти покататися на ковзанах ;
б) прохання допомогти у виконанні домашнього завдання;
в) прохання принести цікаву книжку.
ІІ. Робота над темою уроку
Повідомлення теми, мети уроку
Загляньмо у вікно історії розвитку спілкування на відстані.
В сиву давнину вісті приносили скороходи, гінці. Про це ми дізнаємося
з казок ("Про маленького Мука", "Казка про царя Салтана" О.Пушкіна),з
легенд, стародавніх рукописів, які свідчать про те, яким нелегким і ненадійним
був цей спосіб спілкування. адже часто на гінців нападали вороги, могли
підмінити важливі документи та і, врешті решт, лист ішов до адресата дуже
довго: кілька днів, місяців, а то і рік.
Відомо ще один спосіб листування – голубина пошта, яким в більшості
користувалися закохані. Але і він теж не такий вже швидкий. Людська натура
невгамовна, постійно в русі, постійно вдосконалюється, шукає все нові і нові
шляхи розвитку.
Телеграф – ось нова сторінка досягнень у цій галузі. В старих хроніках,
кінофільмах ми бачимо як радисти вистукують азбукою Морзе повідомлення
розвідників у штаб, як під ворожими кулями зв’язківці налагоджують зв'язок з
передовою. А скільки відважних зв’язкових нагороджено вже посмертно.
Сьогодні ми поговоримо про нестаріючий спосіб спілкування –
листування.
Діалогічне спілкування.
1. Для чого пишуть листи?
2. Чи доводилось вам листуватися з кимось?
3. Що ви відчуваєте, коли одержуєте лист від рідних, друзів?
4. Що потрібно знати для того, щоб написати і відправити листа?
Перш за все потрібно пам’ятати про етику листування : ввічливий тон
листа, виразність і яскравість мови, увага до адресата, до його питань, вміння
писати про себе коротко, про інших більше і конкретніше, описувати цікаві
події і факти, обов’язково відповідати на отримані листи.
Будь-яку записку, а тим більше листа, треба писати на чистому папері,
акуратно, розбірливо, без помилок. В цьому виявляється повага до людини, якій
адресовано лист, і разом з тим культурний рівень того, хто пише.
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Лист починається із звертання: "Дорогий Вітю!", "Люба мамочко!",
"Шановний Іване Петровичу!" До старших людей звертаються шанобливо на
Ви, до близьких, рідних, друзів, ровесників – на ти.
Вибір заключної фрази залежить також від того, кому ми пишемо. Лист
близькій людині можна закінчити словами "Цілую" або "Міцно цілую". При
більш офіційних відносинах в кінці листа зазвичай пишуть "Всього Вам
найкращого" або "З дружнім привітом", "З найкращими побажаннями". А до
підпису прийнято додавати слова "ваш", "твій": "Ваша Таня". Не бажано листа
закінчувати такими фразами: "Лети с приветом, приди с ответом". Від них віє
поганим смаком.
При складанні листа слід уявити, як зреагує людина на ваші слова, щоб
зайвий раз не хвилювати і ненароком не образити. Слід звертати увагу на
дрібниці. В кінці листа після слів увічливості та ім’я втора ставиться дата
написання. На конверті пишемо вгорі ліворуч адресу відправника в такій
послідовності: прізвище, ім’я, по батькові; назва вулиці, номер будинку і
квартири; назва міста, району, області, поштовий індекс. Адресу одержувача
пишемо на конверті внизу праворуч: прізвище, ім’я по батькові; назва вулиці,
номер будинку і квартири; назва міста, району, області, поштовий індекс.
Давайте сформулюємо і запишемо в зошит правила ввічливого
листування.
Наприклад:
• Будьте уважні до адресата, дбайте про його гарний настрій.
• Вибирайте для листування цікаві теми.
• Уважно ставтесь до вибору форм ввічливості на початку і в кінці листа.
• Обов’язково відповідайте на одержані листи.
• Колективне складання листа другові.
Існує більш швидкий спосіб передачі інформації – телеграма. Але об’єм
викладу в ній дуже обмежений.
Діалогічне спілкування.
• Які ще види спілкування на відстані вам відомі?
• Коли доречно користуватися телефоном?
• Яких правил етикету потрібно дотримуватись під час телефонних розмов?
• Як правильно телефонувати?
Перш ніж зателефонувати треба взнати номер телефону абонента. Про
це ми дізнаємося із спеціальних телефонних довідників або телефонуючи в
довідкове бюро. Набираємо 9-09 і, не забуваючи правил ввічливого
спілкування, просимо назвати номер телефону конкретної людини або
організації. При цьому потрібно чітко назвати прізвище, ім’я, по батькові
власника телефону і домашню адресу. Дізнавшись про телефонний номер,
знімаємо слухавку і чекаємо, коли знімуть слухавку на іншому боці. Людина,
до якої телефонують, повинна , знявши слухавку, представитись, наприклад:
”Квартира Власенко” або “Токарівська ЗОШ”.
Той, хто телефонує, повинен привітатися, представитися і повідомити
мету, з якою телефонує. Не ввічливо довго займати телефонну лінію, говорячи
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про несуттєві речі. Можливо, комусь терміново потрібно поговорити з одним із
співрозмовників. Та і за кожну хвилину міжміської розмови потрібно платити
гроші.
Щоб не потрапити в незручне становище, не слід починати розмову із
жартів. Адже не бачачи співрозмовника, його очей, не відчуємо його стану. А
можливо, у нього горе. Або кричати “Привіт”, а в цей час на іншому боці
слухавку взяла бабуся. Що робити в такому випадку? Некультурно дзвонити
пізно ввечері, коли люди відпочивають. Коли щось не почули під час розмови
по телефону, потрібно перепросити і перепитати знову.
Бувають випадки, коли ви дзвоните і “вклинюєтесь” в розмову інших.
Невихована людина підслухає, про що говорять. А що б зробили ви?
Потрібно покласти слухавку і передзвонити трішки пізніше, давши
змогу завершити розмову іншим. За правилами етикету розмову завершує той,
хто телефонував, обов’язково скориставшись словами ввічливості: “На все
добре”, “До побачення”.
Інсценувати ситуації
• Ви помилилися номером. Ваші дії.
• Ви телефонуєте до школи. Вам потрібно поспілкуватися з класним
керівником, а слухавку підняв директор. Ваші дії.
• Розіграти сценку телефонної розмови з другом.
Чи знаєте ви, як правильно телефонувати до іншого міста чи країни?
Набрати 8, дочекавшись неперервного зумера, набрати код міста і аж потім
номер абонента. Ще можна скористатися послугами розмовного пункту чи
столу замовлень.
З кожним роком розвивається і удосконалюється мобільний зв’язок. За
статистичними даними кожен третій житель України має мобільний телефон.
Це, звичайно, зручніше, ніж користуватись звичайним телефоном чи
таксофоном. Де б ти не був: у лісі, на березі моря, у трамваї, поїзді, літаку, –
набирай номер і розмовляй. Хочеш зекономити – скинь sms-ку і одержуй
відповідь. А чи безпечний мобільний? На жаль, одностайності у відповіді на це
питання в авторитетних вчених і фахівців не спостерігається. Одні
стверджують: взагалі-то безпечний, інші категорично заявляють: шкідливий! І
додають: особливо для незміцнілого організму. Думка ж Всесвітньої організації
здоров’я така: негативна дія сотових апаратів на здоров’я людини – у межах
норми. Але ж власник телефону зазнає поряд з тепловим, менш небезпечний,
ще й електромагнітне опромінення, яке аж ніяк не зміцнює його нервову
систему. В міру накопичення школи від мобілки: людина швидко втомлюється,
в неї підвищується тиск, дає себе знати серце, починаються проблеми з
пам’яттю.
В деяких східних країнах дітям суворо заборонено користуватися
мобільниками. І продиктовано це турботою про підростаюче покоління.
Лікарі не рекомендують хлопчикам носити мобільні телефони,
прикріпивши їх до пояса чи ременя. Радять всім зберігати телефони в
спеціальних футлярах, в сумочці чи “барсетці”. Та, безперечно,
найдосконаліший спосіб дистанційного зв’язку - через комп’ютерні мережі.
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Найпопулярніша з них – мережа Інтернет.
Інтернет – це всесвітня комп’ютерна мережа, що об’єднує різні мережі
та окремі комп’ютери. Підключившись до Інтернет , можна не тільки
отримувати інформацію, а ще й користуватися різними послугами. Одною із
популярних послуг є електронна пошта, або, як її ще називають, е-mail (від
англійського електронна пошта). Її схожість на звичайну пошту полягає в
тому, що обидві передають повідомлення. Основною перевагою електронної
пошти є її швидкість: електронний лист потрапляє в “поштову скриньку”
адресата одразу ж після відправлення і зберігається там до прочитання. Можна
відправити один і той самий лист одразу кільком адресатам. Електронний лист,
окрім тексту може містити графічні зображення, звукові повідомлення,
відеоінформацію.
Кожне поштове повідомлення складається з двох частин: заголовка і
тіла. Заголовок повідомлення містить службову інформацію – адресу
відправника, адресу одержувача, дату і час відправлення. Тіло повідомлення
містить основний текст, який оформляємо як і звичайний лист, дотримуючись
правил хорошого тону.
Через Інтернет можна спілкуватися з реальними людьми в реальному
режимі часу: вести розмови, користуватися послугами звукового і
відеомовлення, навіть грати у спільні ігри, учасники яких розкидані по всьому
світу. За останні кілька років створено програми, що дають змогу розмовляти
по Інтернет так, ніби розмова ведеться по звичайному телефону. Для цього
співрозмовникам потрібно мати звукові карти.
Працювати з комп’ютером треба в міру. Адже розумний комп’ютер, хоч
як це прикро, “садить” ваш зір.
ІІІ. Узагальнення вивченого
• Які особливості правил спілкування на відстані?
• Що означає “вміти листуватися”?
• Чим на вашу думку, відрізняється спілкування в Інтернет:
а) від безпосереднього спілкування з людиною;
б) від спілкування за допомогою телефону?
• Розкрити смисл повчань, закладених у прислів’ях
• Гостре словечко коле сердечко
• Слово – не горобець, випустиш – назад не впіймаєш.
Вода все відносить, крім лихого слова.
ІV. Завдання додому.
Написати листа учителю і прислати його поштою.
Теми:
1. Цікавий випадок з життя.
2. Прохання дати пораду з якогось питання.
3. Розповісти про своїх друзів.
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ЩО МОЖНА ПРОЧИТАТИ У ПОГЛЯДІ
Цапко О.М,. учитель етики
Яхницької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета: познайомити учнів із основними правилами невербального
спілкування. Спонукати дітей замислитись, коли жести бувають красномовніші
за слова, чому жести багатозначні.
Тип уроку: комбінований (бесіда з елементами гри)
Обладнання: малюнки, на яких зображені певні емоції.
ХІД УРОКУ
І. Активізація уваги та мислення учнів. Створення позитивноемоційної атмосфери уроку.
Вчитель. Нам дуже повезло - ми живемо в світі, наповненому барвами,
пахощами, звуками. І щоб про щось або про когось дізнатися, треба лише
послухати , що тобі говорять, і вся потрібна інформація швиденько заповнить
відведені для цього комірчини нашого мозку. І ось уявіть собі щось дуже-дуже
страшне – ми не вміємо говорити! не можемо виговорити ні звука – а значить,
нічого не почуємо, не розповімо, не прочитаємо, бо ж і слів немає, і речень.
ІІ. Робота над темою уроку
А такий світ існує... Адже письменники-фантасти пишуть про
паралельні світи. Цікаво було б побувати в тому з них, де люди не уміють
розмовляти. Перенесення в інший світ – нелегка справа, можливий навіть
психологічний шок. Уникнути всяких несподіванок, краще зрозуміти побачене
допоможе нам психолог.
(Учитель прикріплює картку з написом „ПСИХОЛОГ”).
Уявіть собі: синє небо, яскраве сонце, зелена трава – і жодного звуку...
Потрапити туди просто – потрібно лише сказати чарівні слова „чари – мари –
фу”, міцно закрити очі. (Діти проказують слова, звучить музика, вибігають
два мисливці).
Так, трохи не розрахували, потрапили в далекі часи зародження
людства. (Мисливці розігрують безмовний діалог – один „розповідає” про звіра
і запрошує його на полювання, другий не вірить. Перший мисливець повторює
„розповідь”, зображуючи звіра ще більшим... Другий зацікавлюється, хапає
дубину і обоє вибігають – діалог проходить за допомогою жестів і міміки).
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ЗАПИТАННЯ
•Про що йшла розмова?
•Чи зрозумів другий мисливець про що йшла мова?
•Як називається мова, якою розмовляли мисливці?
ЗАПАМ’ЯТАЙМО
Ми передаємо інформацію не лише словами, а й через зовнішній вигляд:
манеру одягатися, пози, вираз обличчя, жести, рухи тіла, відстань у момент
спілкування. Тому варто звертати увагу і на ці вияви нашого ставлення до
співрозмовника. Серед невербальної інформації найбільше смислове
навантаження мають вираз обличчя, жести, міміка.
Звичайно, міміка – одне з найважливіших джерел інформації про стан
людини, бо відображає певні емоції і почуття.
Міміку жести і рухи тіла визначають індивідуальні психологічні риси
людини.
Найлегше виявити позитивні емоції: радість, любов, захоплення ,
здивування. Важче розпізнати негативні емоції: сум, гнів, роздратування.
Альберт Міробян дослідив, що в комунікативному акті слова займають
лише 7%, 38% це звуки та інтонації, а 55% припадає на невербальні
комунікації.
Вчитель. На нашому обличчі є органи, які найвиразніше передають стан
людини. Це ...! Так, очі. Про що можуть розповісти наші очі? (Відповіді дітей)
А що знають про погляд психологи?
Психолог. Люди зустрічаються, обмінюються поглядами. Психологи
називають це контактом за допомогою очей . Бо вони присвятили значну увагу
вивченню даного питання. Так було встановлено, що, розмовляючи, люди
дивляться один на одного в середньому 35-50% всього часу, протягом якого
проходить розмова.
Люди дивляться одне на одного в основному для того, щоб визначити
реакцію на свої слова. Що ж люди бачать в очах одне одного? Давайте
підберемо слова , що характеризують погляд (дивись додаток 1).
(Погляд: колючий, презирливий, недовірливий, зляканий, хитрий, важкий,
проникливий, гордий, привітний, уважний, здивований, розпачливий, гордий).
Погляд так може багато сказати. Уявіть таку ситуацію: приходить
Сашко додому у вечері – загулявся допізна, обмерз. А вдома мама зустрічає з
докорами. Слухає Сашко, схиливши голову, а потім підводить її, зустрічається
поглядом з маминими очима і усміхається. Що ж він побачив він у маминих
очах? (Відповіді дітей).
Сашко побачив радість в маминих очах, бо нарешті дочекалася сина,
мама дуже любить сина, тому в очах він побачив цю любов.
РУХЛИВА ГРА „МОРЕ ХВИЛЮЄТЬСЯ”
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Вчитель. А тепер я пропоную пограти в гру. Але правила будуть дещо
інші. На рахунок „3” ви будете зображувати таку фігуру з настроєм, який я
назву.
(Фігура спокою, суму, страху, подиву, ... замри).
Вчитель. На обличчі промовляють не тільки очі, а й ... Ви здогадаєтесь,
що це таке, коли послухаєте психолога.
Психолог. Дейл Карнегі, автор багатьох книг, які користуються великою
популярністю в світі, так говорить про цей безцінний дар людини:
„Вона нічого не коштує, але дає багато.
Вона збагачує тих, хто її отримує, не обідняючи тих, хто її дає.
Вона триває одну мить, пам’ять про неї часто зберігається назавжди.
Вана створює щастя в домі. Атмосферу добросердечності в справах і
служить паролем для друзів.
Вона – відпочинок для втомленого, найкращий з природних засобів від
горя.
Але її не можна ні купити, ні випросити, ні позичити, ні вкрасти, бо вона
– цінність, яка не принесе ні найменшої користі, якщо тільки не буде віддана
від чистого серця.”
Вчитель. Так , посмішка теж промовляє. Про що ж вона може
розповісти? Якою буває посмішка?
Мої помічники розказують про неї.
(Діти прикріплюють „квітки” або „хмаринки” із зображенням
посмішки і словом-характеристикою).
Посмішка: ласкава, ніжна, мила, привітна, дружелюбна, щира, широка,
підбадьорлива, іронічна, байдужа.
Вчитель. Отже посмішка як і погляд, може деколи сказати більше ніж
слова. Потрібно вчитися розуміти мову лиця, і тоді зрозумілішою буде людина,
з якою спілкуємося.
Виявляється, говорити може не лише лице людини, а і її хода.
Подивіться на цих людей, скажіть, що вам розповіла їх манера ходити.
Проходять чотири чоловіки:
•ходьба щасливої, веселої людини
•ходьба „ділової” людини
•ходьба пригніченої горем людини
•ходьба „безжурної” людини
(Відповіді дітей).
Розповідати може не тільки манера ходити, а манера сидіти.
Ми захопилися розмовою і вже так довго знаходимось в цьому далекому
часі. Давайте знову скажемо чарівні слова і перемістимося на початок ХХІ
століття.
Але що це? Перед нами галявина. Як і в нашому світі тут багато
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різнокольорових квітів. Можливо, вони теж вміють говорити?
(Вчитель роздає дітям квіти)
Приємно отримати такий подарунок. Але в цьому світі, де говорить
обличчя, очі, квіти теж говорять.
Отже, якщо вам подарували:

G березову гілку – запрошення
G гілку ялини – бажають багатства
G конвалія – ти мені подобаєшся
G кактус – щастя бути з тобою було коротким, але великим
G лілія жовта – ти горда
G незабудка – пам’ятай про мене
G червона троянда – ти дуже гарна
G фіалка синя – дружба
Отримали квіти – пора й додому. Скажемо нарешті свої „чарівні слова” –
і ми в своєму світі. Так приємно почути знайомі звуки – крики друзів на
перерві, шкільний дзвінок, щебет птахів. Подорож в паралельний світ, світ без
звуків, була цікавою, але чи потрібною в нашому заповненому звуками світі?
Що ви візьмете в своє життя після мандрівки? Чому?
(Відповіді дітей. Мова обличчя, манера ходьби, краще допоможе
зрозуміти людину, допоможе в спілкуванні з нею; розмовляючи з кимсь, буду
уважніше дивитись їй у вічі, спостерігати за усмішкою – бо вони не
обманюють)
ІІІ. Підсумок уроку
Вчитель. Сподіваюсь, що сьогоднішнє знайомство з мовами без звуків
допоможе вам краще зрозуміти людину, її внутрішній стан, допомогти їй у
важку хвилину, відчути її радість, подружитися. Дивіться уважно – і ви почуєте
людину!
Лорд Честерфільд у своєму листі до сина писав:
„Освіту здобувають, читаючи книги. Набагато важливішу освіту –
науку життя – здобувають, читаючи людину”. Ви лише на початку дороги
життя.
Хай сьогоднішня наша розмова допоможе вам у житті
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ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ВДЯГНЕНИМ ДОРЕЧНО
Пономаренко Н.М., учитель етики
Лучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мета: ознайомити учнів зрізним стилем формами одягом, розкрити роль
моди і стилю в житті людини, з’ясувати як проявляються норми етикету в
одязі та зовнішність людини.
ХІД УРОКУ
І. Активізація уваги та мислення учнів.
Поміркуймо над висловом „Шануй одежу в дворі, вона тебе в людях”
Що таке одяг? Чому його треба „шанувати”? Що це означає? А чому
одяг завжди повинен бути чистим та охайним? Що означає бути модно
вдягненим? А стильно вдягненим? В яких випадках говорять, що одяг „личить”
або пасує?
ІІ. Робота над темою уроку
– Повідомлення теми, мети уроку
а) робота з ілюстраційним матеріалом підручника (завд. 2. і 3 с. 153)
– робота в парах (завд. 5. ст. 154.).
ІІ. Робота над темою уроку.
а)Повідомлення теми, мета уроку.
б) попрацюємо з підручником
– Давайте поміркуємо: над завд.2. ст. 153
підручник „Етика” О.Данилевська, О.Пометун
І група – Що в одязі змінилося, а що лишилося незмінним
ІІ група. Які особливості способу життя цих
народів втілені в костюмах?
— працюємо в парі над завданням. 4 і 5.
Намалюйте своє улюблене вбрання. Поясніть, чим воно вам до смаку? (4)
Із зображенням елементів одягу скомпонуйте костюм для
себе. Поясніть, як ви розумієте „личить”
Робимо висновок ׃Чому одяг є виявом індивідуальності? (підтвердить
словами тексту п. 1. стор. 153)
2. Що таке мода і стиль
Запишімо у словничок
Мода – нетривале панування певного смаку в одязі та інших сферах життя
давайте порівняємо: мода і звичай (протилежні поняття)
Що таке мода? Чим модний одяг відрізняється від традиційного? Що
означає бути модно вдягненим?
Як ви розумієте вислів „Модно – це передусім стильно. (Тобто, модно
вдягнена людина, має стиль одягу)”
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Робимо висновок׃
Стиль  особливе, неповторне, індивідуальне.
Отже, мода  для всіх, стиль  для окремої людини (відповідає
зовнішності, характерові, смакові людини).
3. Чи є відповідність між віянням моди та етикетом.
Правила етикету радять дотримуватися … (продовжити речення) міри в
усьому.
Стосовно одягу ця міра виявляється в доречності, зручності, гармонії
кольорів.
(В правилах щоденного етикету, етикет ділового одягу суворіший)
Щоб бути одягненим доречно, не досить уміти витримати стиль,
необхідно ще знати, де що носити.
Працюємо в групах: (хлопчики і дівчатка окремо)
Нічний одяг – (лише для сну: сорочка, піжама)
 ранковий одяг, - домашній одяг (халат, куртка)
 спортивний одяг – (...)
 вечірній одяг – (...)
 весільне вбрання – (...)
Назвіть професії, де використання спеціального одягу є обов’язковим? В
яких випадках, або коли одяг – не тільки особиста справа.
Шкільна форма
Спортивна форма
Спеціальний одяг (Лікарі, токарі, пожежники, пілоти, моряки)
ІІІ. Набуття практичних умінь та узагальнення вивченого (в групах).
Поміркуйте і дайте відповідь
а) Про які правила етикету, що стосуються одягу, ви довідалися? З
якими нормами поведінки вони пов’язані? Поясніть на прикладах
б) Як в одязі виявляються мода та стиль? Що таке діловий стиль одягу?
Який одяг визначає спортивний стиль?
в) Які народні традиції, що стосуються одягу, вам відомі.
Мікрофон. Доповніть речення: „я думаю, що школярі повинні носити
шкільну форму, бо ...”
Показ мод (парами: хлопці і дівчата – 30 чоловік. 10 клас)
Мікрофон. Якому одягу ви надаєте перевагу і чому? Відповідь обгрунтуйте
ІV Підсумки уроку.
Завдання додому: с. 152-158.
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