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Шановний читачу! 

 
До науково-методичного збірника ввійшли статті, які пропонують вам 

ознайомитись із сучасними уявленнями світової науки стосовно феномена 
психічного та духовного здоров’я людини,  розглядають особливості психічного 
розвитку підлітка, вплив емоційного стану на здоров’я, особливості 
міжособистісного спілкування та його роль у побудові стосунків між людьми, 
налагодженні соціальних і ділових контактів. 

До збірника також входять розробки виховних годин на морально-етичні 
теми, проведення яких сприятиме збереженню та зміцненню психічного та 
духовного здоров’я школярів.  

Матеріали збірника стануть в нагоді вчителям основ здоров’я, біології, 
класним керівникам. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  

«ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ»,  

ЙОГО КОМПОНЕНТИ ТА ПЕРЕДУМОВИ 

 

Сучасні уявлення світової науки 

стосовно феномена здоров`я людини ґрунтуються на новому розумінні актуальності 

проблеми виживання людства взагалі.  

На прикінці ХХ століття лідери світової науки залічили проблему здоров`я до 

кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює факт подальшого існування 

людства як біологічного виду на планеті Земля. Нині у науковому обігу виникло 

нове визначення - антропологічна катастрофа, сутність якої полягає в тому, що 

згідно з основним біологічним законом кожен біологічний вид вимирає, якщо 

змінюються умови існування, до яких він був пристосований тисячоліттями в ході 

еволюції. До останнього етапу розвитку людства (до початку ХХ століття) умови 

його існування формувала природа, і саме до цих умов організм людини і 

пристосувався біологічно протягом попереднього еволюційного періоду. Але з того 

часу як людина охопила своєю діяльністю майже всю планету (ХХ століття) вона 

почала істотно змінювати умови життєдіяльності, до яких була пристосована в 

своєму історико-біологічному розвитку. Ці зміни в останній чверті століття, як 

свідчать об`єктивні дослідження, набули катастрофічного масштабу. За даними 

медичної статистики підвищення показників захворюваності і смертності 

спостерігається саме з другої половини ХХ століття, і деякі вчені пов`язують це з 

тим, що негативні процеси набули планетарного розмаху.  

Глобальна вагомість і актуальність проблеми викликала необхідність 

ґрунтовних досліджень феномена здоров`я людини і його складників, пошуку 

шляхів позитивного впливу. З цією метою передові представники світової науки 

об`єдналися в міжнародний рух. У 1977 р. ВООЗ ініціювала кампанію «Здоров`я для 

всіх», у межах якої розпочався процес збору і систематизації інформації про 

існуючи загрози здоров`ю. За підсумками роботи було скликано Міжнародну 

конференцію з першочергових заходів щодо охорони здоров`я (Алма-Ата, 1978 р.), 

яка проголосила відповідну Декларацію. 1980 р. ВООЗ визначила глобальну 

стратегію «Здоров`я для всіх до 2000 р.», що ґрунтувалася на результатах вже 

проведених досліджень і започатковувала нові. Висновки науковців оприлюднені на 

I Міжнародній конференції з пропаганди здорового способу життя (Оттава, 1986 р.). 

Її підсумком була Оттавська Хартія, що визначила сучасне наукове уявлення про 

поняття здоров`я, його складові частини, детермінанти, стратегії позитивного 

впливу. Основні тези, положення і принципи Хартії стали програмними 

імперативами, якими нині керується світова спільнота в діяльності з проблем 

здоров`я. Саме на цьому підґрунті побудований теоретико-методологічний підхід до 

обґрунтування індикаторів національного опитування української молоді з проблем 

здоров`я і здорового способу життя.  
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Поняття здоров`я. Виявлена обмеженість суто медичного підходу, що 

визначає здоров`я як відсутність хвороби. За сучасними уявленнями здоров`я 

розглядають не як суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен 

глобального значення. Тобто здоров`я визначається як філософська, соціальна, 

економічна, біологічна, медична категорії, як об`єкт споживання, вкладу капіталу, 

індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, 

постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. Стан власне системи охорони 

здоров`я обумовлює в середньому лише близько 10% всього комплексу впливів. 

Решта 90% припадає на екологію (близько 20%), спадковість (близько 20%), і 

найбільше – на умови і спосіб життя (близько 50%).  

Звідси походить загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення 

здоров`я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.): «Здоров`я - це стан 

повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність 

хвороб або фізичних вад».  
Крім розглянутого підходу, що став базовим для українсько-канадського 

проекту «Молодь за здоров`я», існує широкий перелік дещо інших підходів до 

визначення поняття здоров`я людини. У своїй праці «Соціальні технології 

культивування здорового способу життя людини» Л.П. Сущенко проводить досить 

детальний аналіз відомих поглядів, визначень та підходів до поняття здоров`я. На її 

думку, - «у даний час усе більше утверджується точка зору, відповідно до якої 

здоров`я визначається взаємодією біологічних та соціальних чинників, тобто 

зовнішні впливи опосередковані особливостями функцій організму та їх 

регуляторних систем». Існує визначення здоров`я як стан оптимальної 

життєдіяльності людини. В науковій роботі аналізується понад 200 визначень 

поняття «здоров`я». Дискусія щодо визначення поняття здоров`я ще триває, але 

важливим є визнання того, що здоров`я людини не зводиться до фізичного стану, а 

передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здоров`я.  

 

Поняття сфер або складових здоров`я. Світова наука розробила цілісний 

погляд на здоров`я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери або 

складові - фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці 

складові невід`ємні одна від одної, вони тісно взаємопов`язані і саме разом, у 

сукупності визначають стан здоров`я людини. Для зручності вивчення, полегшення 

методології дослідження феномена здоров`я наука диференціює поняття фізичного, 

психічного, соціального і духовного здоров`я. Цей принцип диференціації був 

закладений у групування індикаторів опитування з урахуванням змісту кожної 

сфери.  

До сфери фізичного здоров`я включають такі чинники, як індивідуальні 

особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в 

різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного 

розвитку органів і систем організму.  

До сфери психічного здоров`я відносять індивідуальні особливості психічних 

процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. 

Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, 

установок, цілей, уяви, почуттів тощо. Психічне здоров`я пов`язано з особливостями 

мислення, характеру, здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють 

особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність 

стресів, афектів.  
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Духовне здоров`я залежить від духовного світу особистості, зокрема 

складових духовної культури людства - освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, 

етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до 

сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті 

власних ідеалів і світогляду - все це обумовлює стан духовного здоров`я індивіда.  

Соціальне здоров`я пов`язано з економічними чинниками, стосунками 

індивіда із структурними одиницями соціуму – сім`єю, організаціями, з якими 

створюються соціальні зв`язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, 

охорона здоров`я, безпека існування тощо. Впливають міжетнічні стосунки, 

вагомість різниці у прибутках різних соціальних прошарків суспільства, рівень 

матеріального виробництва, техніки і технологій, їх суперечливий вплив на здоров`я 

взагалі. Ці чинники і складові створюють відчуття соціальної захищеності (або 

незахищеності), що суттєво позначається на здоров`ї людини. У загальному вигляді 

соціальне здоров`я детерміноване характером і рівнем розвитку головних сфер 

суспільного життя в певному середовищі - економічної, політичної, соціальної, 

духовної.  

Зрозуміло, що у реальному житті всі чотири складових - соціальна, духовна, 

фізична, психічна, і діють одночасно і їх інтегрований вплив визначає стан здоров`я 

людини як цілісного складного феномена.  

Поняття передумов здоров`я. 
До основних передумов здоров`я 

зараховують вісім чинників: мир, дах 

над головою, соціальна справедливість, 

освіта, харчування, прибуток, стабільна 

екосистема, сталі ресурси. Ті з 

передумов, наявність (відсутність, 

недостатність) яких у цілому або 

частково можливо було визначити 

засобами опитування, відбивають 

відповідні індикатори.  

Мир. Поняття миру розуміється 

ширше, ніж відсутність стану війни в державі. Очевидно, що відсутність мирних 

стосунків в сім`ї, конфлікти з ближнім оточенням, на роботі, де працює людина, 

наявність конфліктів в громаді або поміж громадами (міжетнічних, 

міжконфесійних) суттєво зашкоджують усім складовим здоров`я - фізичній, 

психічній, духовній, соціальній.  

Дах над головою. Поняття даху над головою дещо більше, ніж наявність будь-

якої домівки. Потрібен певний рівень побутових умов, сталість майнових 

правовідносин, наявність інших чинників, що створюють відчуття впевненості у 

майбутньому щодо захисту власного майна від можливих негараздів природного або 

суспільного походження. Важливим є рівень розвитку соціальних інституцій, дія 

яких забезпечує відчуття захищеності особистості та її майна (правопорядку, аварій, 

надзвичайних ситуацій тощо).  

Соціальна справедливість, рівність, неупередженість. Наявність цих 

передумов здоров`я гарантує всім громадянам однакові можливості доступу до 

послуг соціальних інституцій, рівні громадянські, майнові, соціальні права, 

неможливість обмежень законних прав і інтересів людини з боку будь-яких сильних 

або владних структур. Наявність цих передумов створює у людини відчуття 
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захищеності і впевненості в майбутньому, а також надає рівні (в межах чинного 

законодавства) потенційні можливості в реалізації потреб і здібностей, набуття 

гідного соціального статусу незалежно від расових, національних, релігійних, 

майнових, статевих, вікових визначників. І незалежно від ступеня використання цих 

можливостей конкретними особистостями, сам факт їх наявності у суспільстві 

справляє позитивний вплив на стан індивідуального і громадського здоров`я.  

Освіта. Рівень здоров`я, як правило, безпосередньо пов`язаний з рівнем 

освіти. Чим вище середній рівень освіти в певному соціальному середовищі, тим 

кращі узагальнені показники здоров`я воно демонструє. Природно, що піклування 

про власне і громадське здоров`я неможливо без знання того, чому це необхідно і як 

це робити. Притому доцільно розуміти поняття освіти в даному контексті не тільки 

як освіту суто валеологічну, а значно ширше – як загальну освіту в цілому. Чим 

ширше знання основних природничих, наукових, філософських, гуманітарних 

положень, тим більше можливостей створювати у суспільстві системне уявлення 

про проблему здоров`я взагалі. Крім того, поняття освіти потрібно розуміти 

комплексно: і як надання інформації, і як навчання методам, прийомам і навичкам 

здорового способу життя, і як виховання в дусі безумовного пріоритету цінностей 

індивідуального і громадського здоров`я в усіх його проявах, сферах, рівнях.  

Харчування. Це поняття розглядається не тільки утилітарно, як засіб ліквідації 

почуття голоду або мінімальної підтримки життєдіяльності організму. Воно включає 

забезпечення широким верствам населення доступу до споживання якісної питної 

води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, 

продуктів підвищеної біологічної цінності, фітопродуктів, спеціальних продуктів і 

харчових добавок тощо, що поліпшує стан здоров`я і протидіє природному процесу 

старіння.  

Прибуток. Передбачається наявність фінансових можливостей для 

забезпечення не тільки мінімальних потреб існування, а й для створення в 

суспільстві послуг і товарів, необхідних для здорового способу життя, забезпечення 

спроможностей їх споживання.  

Стабільна екосистема. Мається на увазі не тільки стабілізація нормальних 

екологічних умов там, де вони ще не зазнали шкоди від попередньої виробничої 

діяльності, а й відновлення пошкоджених екологічних утворень з метою запобігання 

подальшому порушенню екобалансу планети. Лише активна реституційна діяльність 

може забезпечити у майбутньому стабільність планетарної екосистеми з 

оптимальними фізико-хімічними параметрами для існування людства.  

Сталі ресурси. Поняття містить не лише запобігання вичерпанню 

енергоресурсів, корисних копалин, виробничій сировини. Мається на увазі зважене 

господарювання щодо фінансових і матеріальних ресурсів країн, громад, окремих 

людей, незадіяних ресурсів виробництва, матеріалів та інструментів, 

інтелектуальних ресурсів, потенціалу громадських і приватних ініціатив. Вихідна 

теза така - чим більше всіляких ресурсів є в активі певного структурного утворення 

(людини, громади, організації, регіону), тим більше потенційні можливості 

спрямування цих ресурсів на заходи стосовно здоров`я.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ 

 

У філософському розумінні 

спосіб життя – це синтетична 

характеристика сукупності 

типових видів життєдіяльності 

людей (індивідів та соціальних 

утворень) у поєднанні з умовами 

життя суспільства. Спосіб життя 

охоплює всі сфери суспільства: 

працю і побут, суспільне життя і 

культуру, поведінку (стиль 

життя) людей та їх духовні 

цінності. Тобто, поведінка, або 

стиль життя, є одним з найважливіших елементів способу життя в цілому, який не 

може не впливати на здоров‘я окремої особи або на здоров‘я тих чи інших 

соціальних груп населення.  

Поведінка є однією з основних детермінант здоров‘я, ступінь впливу якої 

значно перевищує вплив багатьох інших детермінант. За визначенням M.Lalonde, 

вона разом з біологією людини, медичною допомогою та навколишнім середовищем 

відноситься до чотирьох основних чинників, що визначають рівень здоров‘я. 

Результати спеціальних досліджень, проведених у 70-х роках у США (McKeown and 

Lowe, 1974) з метою кількісної оцінки впливу різних чинників на здоров‘я виявили, 

що група чинників названих «біхевіоральними» (поведінковими) постійно 

випереджувала інші. Найважчі хвороби у розвинутих країнах у наш час пов`язані з 

індивідуальними звичками, особливо постійними, які у сукупності часто називають 

способом життя.  

Звіт ВООЗ про здоров‘я у світі 1995 р. підтверджує ці дані і свідчить, що 

захворювання та стани, пов`язані із способом життя людини, є причиною 70-80% 

смертності у розвинутих країнах і приблизно 40% - в країнах, що розвиваються. 

Передбачається, що і в країнах, що розвиваються, ситуація погіршуватиметься. 

Кількість захворювань, пов`язаних із способом життя, зростатиме через те, що 

мають місце негативні зміни в харчуванні та поведінці середнього класу. Розвиток 

цивілізації породжує такі зміни в способі життя, які підвищують ступінь ризику 

виникнення так званих «хвороб сучасної цивілізації», що найбільш розповсюджені в 

індустріально розвинутих країнах. Це, зокрема, захворювання серцево-судинної 

системи, окремі типи онкологічних захворювань та ожиріння. Багато з них 

зумовлені цілою низкою чинників.  

Поведінкові чинники можуть бути як сприятливими, так і шкідливими для 

здоров`я, що залежить від вибору способу життя конкретною особою. Поведінка 

людини важлива для здоров`я, оскільки впливає на нього безпосередньо через 

спосіб життя або опосередковано - через економічні чи соціоекономічні умови, які, 

безперечно, є основною детермінантою здоров`я. Щоб вплинути на поведінку 

людини, необхідні зусилля з боку самої людини, сім`ї та суспільства.  
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Поняття здорового способу життя. З позицій викладеного розуміння 

феномена здоров`я людини походить визначення поняття здорового способу 

життя (ЗСЖ): це все в людській діяльності, що стосується збереження і 

зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій 

через діяльність з оздоровлення умов життя - праці, відпочинку, побуту.  

Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер 

здоров`я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них - 

харчування (в тому числи споживання якісної питної води, необхідної кількості 

вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і 

харчових добавок), побут (якість житла, умови для пасивного і активного 

відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території життєдіяльності), 

умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність 

стимулів і умов професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і 

спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на 

підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після 

фізичних і психічних навантажень).  

Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість доступу до 

спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний процес 

старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових ЗСЖ, що 

стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також соціального і 

духовного здоров`я.  

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно 

висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, 

медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика набула у другій половині 

ХХ століття як у світі в цілому, так й в Україні.  

Тенденції розвитку країн колишнього Радянського Союзу протягом 80-90-х 

років, змусили суспільство по-новому поставитись до складових здоров`я та 

формування здорового способу життя, зокрема молодого покоління. Слід 

підкреслити, що цим питанням приділяють увагу різні науки – медицина, гігієна, 

охорона здоров`я, екологія, педагогіка, психологія, соціологія, фізична культура і 

нова наука - валеологія. Формуванню здорового способу життя в учнівської молоді, 

формуванню ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя, організації 

здорового способу життя школярів, медико-біологічним та психолого-педагогічним 

основам здорового способу життя, принципам формування здорового способу життя 

молоді присвячені наукові праці та посібники. У деяких школах викладається курс 

валеології - наука про здоровий спосіб життя.  

Наш підхід розглядає формування здорового способу життя молоді як 

важливу складову молодіжної та соціальної державної політики. Втім передбачає: 

по-перше - вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя та розробку методів 

оцінки здоров`я індивіда; по-друге – формування свідомості та культури здорового 

способу життя; по-третє – розробку методик навчання молоді здоровому способу 

життя; по-четверте – впровадження соціальних програм культивування здорового 

способу життя та збереження здоров`я; по-п’яте, - розробку та впровадження 

системи скринінгу і моніторингу здорового способу життя молоді.  

Ми акцентуємо увагу на формуванні здорового способу життя саме молоді, 

оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття певних норм та зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб та 

мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень.  
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ДОСВІД ВИВЧЕННЯ  

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ  

ЖИТТЯ МОЛОДІ 

 

Викладене трактування ЗСЖ 

дозволяє більш широко висвітлили 

досвід соціологічних досліджень у 

близьких сферах. Як зазначалось, 

один з багатьох дослідницьких 

підходів розглядає здоров`я і 

добробут у контексті якості життя. 

Але й визначення поняття та 

складових якості життя є однією з 

дискусійних тем наукових 

досліджень. Одну з концепцій 

якості життя розроблено в Центрі здоров`я (Centre for Health Promotion - CHP) 

Торонтського університету (Канада) у межах проекту Міністерства громади та 

соціальних послуг м. Онтаріо. Концепція ґрунтувалась на визначенні «якості життя» 

в психології, соціології та філософії. Як результат, побудовано модель якості життя, 

що складається з дев`яти сфер, об’єднаних у три більш загальні категорії: «стан 

особи» (фізичний, психологічний та психічний стани), «оточуюче середовище» 

(соціальне оточення, екологічне оточення, локальна громада), «наявна 

інфраструктура» (можливості власного розвитку, проведення вільного часу, 

наявність роботи та можливість працевлаштування). Кожна з цих складових 

розглядається як пропозиція певних «можливостей» для індивідів. А індивід може 

максимально скористатися такими можливостями заради досягнення добробуту. 

Таким чином, якість життя визначається як «ступень задоволеності індивідом 

важливими можливостями його життя».  

Зваживши всі аспекти у межах цієї парадигми щодо здорового способу життя, 

слід зазначити важливість таких питань:  

 чи має індивід знання про здоровий спосіб життя;  

 чи існують можливості отримати ці знання;  

 чи знає індивід, де отримати необхідні або додаткові знання;  

 чи доступні ці джерела для кожного;  

 чи достатній рівень його підготовки, щоб скористатися знаннями;  

 порівняння свого життя із принципами здорового способу життя;  

 самооцінка необхідності змін у своєму житті та усвідомлення цієї 

необхідності;  

 оцінка наявності об`єктивних (що не залежать від індивіда) 

можливостей для здорового способу життя;  

 оцінка наявних суб`єктивних (що залежать від індивіда) можливостей 

для здорового способу життя;  

 оцінка спроможності змінити суб’єктивні можливості, що заважає цим 

змінам, чи прагне сам індивід до цих змін, які умови необхідні, щоб 

змінити.  

По кожній з трьох зазначених вище категорій моделі якості життя є досить 

розроблені індикатори здорового способу життя:  
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1) задоволеність своїми даними: зовнішність; тіло; успішність або виконання 

службових обов`язків порівняно з іншими; своїм статусом у колективі (виробничий, 

друзів, однодумців тощо); своїм статусом у сім`ї; своїм сприйняттям світу.  

2) задоволеність соціальним оточенням: сприйняття соціальних проблем; 

сім`я; сусіди; родичі; колеги; товариші у закладі освіти; рівень соціальної 

напруженості; політична ситуація; довіра до керівних органів; рівень безпеки.  

3) задоволеність можливостями: рівень зарплатні; житло; предмети 

довготривалого користування; престижні речі; одяг харчування; транспорт; освіта; 

робота; медичне обслуговування; культурні запити; заняття спортом; проведення 

вільного часу (наявність закладів, їх доступність за цінами); спілкування; отримання 

інформації; сексуальні стосунки; громадська активність.  

Такий підхід дозволяє розглядати індивідів у контексті оточення та умов 

життя, узагальнювати на рівні однорідних утворень, конкретних населених пунктів 

чи мікрорайонів.  

Певний досвід вивчення соціального самопочуття населення накопичений і 

українською соціологічною наукою. Найбільш ґрунтовні напрацювання зроблені 

протягом останніх років у межах дослідження суспільства, що трансформується. 

Аналіз соціального самопочуття людей як їхньої реакції на соціальні зміни увійшов 

у практику емпіричних соціологічних досліджень в Україні всупереч невизначеності 

теоретичної інтерпретації категорії «соціального самопочуття». Найбільш важливим 

є те, що соціальне самопочуття розглядається як інтегративний показник, що 

відбиває головні сфери життєдіяльності людини та емоційну оцінку людиною 

соціальної дійсності та власного місця в ній. Серед ґрунтовних наукових досліджень 

слід зазначити роботу Є.І.Головахи та Н.В.Паніної «Інтегрований індекс 

соціального самопочуття». Перелік емпіричних індикаторів умовно поділений на 11 

сфер соціальної діяльності індивіда, кожна з яких обмежується рівним числом 

індикаторів: сфера соціальних відносин; сфера соціальної безпеки; сфера 

національних відносин; соціально-політична сфера; професійно-трудова сфера; 

інформаційно-культурна сфера; рекреаційно-культурна сфера; матеріально-побутова 

сфера (1-й рівень необхідності); матеріально-побутова сфера (2-й рівень – тобто 

предмети не першої необхідності); сфера міжособистісних стосунків; особистісна 

сфера (якості особи).  

Ще одним колективом, який системно вивчає соціальне самопочуття окремих 

груп населення, є Український інститут соціальних досліджень (попередня назва – 

Український науково-дослідний інститут проблем молоді). Починаючи з 1991 р. 

моніторингові дослідження становища молоді постійно включали такі складові, як 

соціально-економічне становище, соціально-політичні орієнтації, рівень соціальної 

напруженості, ціннісні орієнтації, духовність, громадянська самосвідомість, моделі 

поведінки, соціальні безпека та захист, професійно-трудова діяльність, культурні 

потреби та рівень їх задоволення, стан здоров`я, структура харчування, рівень 

задоволеності різними аспектами свого життя, життєві плани, сімейно-шлюбні 

стосунки тощо.  
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Психічний розвиток з самого початку 

опосередкований, організований і спрямований 

вихованням і навчанням. Починаючи з 20-х 

років нашого століття значний внесок у 

розробку цієї теорії зробили такі вчені, як П. П. 

Блонський, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, 

В. В. Давидов, О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, 

О. М. Леонтьев, О. Р. Лурія, О. І. Мещеряков, Н. 

О. Менчинська, П. Р. Чамата, Д. Б. Ельконін та 

ін. 

Так, Л.С. Виготський стверджував, що 

педагогіка повинна орієнтуватися не на 

вчорашній, а на завтрашній день дитячого 

розвитку. Тільки тоді вона зможе в процесі 

навчання здійснювати психічний розвиток. Він запропонував спеціальне поняття — 

«зона найближчого розвитку», в якому відображено внутрішній зв'язок між 

навчанням та психічним розвитком індивіда. Смисл цього поняття полягає в тому, 

що на кожному етапі свого розвитку дитина може розв'язувати певне коло проблем 

лише під керівництвом дорослих або спільно з більш розвинутими дітьми. Потім ці 

завдання і дії вона буде виконувати самостійно, але здатність до цього виникає 

внаслідок спільних дій у процесі навчання, актуальний зміст, форми і методи якого 

зібрані саме у «зоні найближчого розвитку». 

Л. С. Виготський висунув також положення про те, що для психічного 

розвитку дитини характерний перехід від інтерпсихічних до інтрапсихічних 

процесів. Спочатку дитина включена безпосередньо у соціальну діяльність, 

розподілену між членами певного колективу. Вона має зовнішню, розгорнуту форму 

й реалізується різноманітними матеріальними і знаковими засобами. Засвоєння 

засобів спільної діяльності формує в дитини на цьому етапі інтерпсихічні процеси. 

Потім засоби соціальної діяльності, що засвоєні у зовнішній формі, перетворюються 

на внутрішні, розумові, або інтрапсихічні, процеси. Психічний розвиток людини 

здійснюється внаслідок переходу від зовнішніх, розгорнутих, колективних форм 

діяльності до внутрішніх, згорнутих, індивідуальних форм її виконання. Цей перехід 

називається інтеріоризацією. 

Виховання і навчання можна вважати формою психічного розвитку 

людини. В межах цієї форми розвитку здійснюються процеси привласнення, 

відтворювання людиною суспільно та історично заданих здібностей. Виховання і 

навчання співвідносяться з психічним розвитком як форма і зміст, тобто вони не 

тотожні одне одному, але створюють єдність. Виховання і навчання організовують, 

спрямовують психічний розвиток людини. 

Так само треба розуміти і думку С. Л. Рубінштейна про те, що виховання і 

навчання впливають на психічний розвиток тільки за умови вмілого спрямування 

дорослими діяльності дитини. Педагогічна праця досягає успіху в формуванні 

особистості дитини, якщо керує її діяльністю, а не підміняє її. Спроба наділити 

дитину психічними якостями поза її діяльністю тільки підриває основи здорового 

психічного розвитку. 
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Отже, виховна і навчальна діяльність за своєю суттю мають скеровувати, 

спрямовувати, організовувати індивідуальне становлення людської особистості, 

формувати її риси та якості згідно з вимогами суспільства. 

Конкретизуючи зв'язок психічного розвитку дитини з вихованням і навчанням, 

Г. С. Костюк показав складні відношення між ними — залежно від того, як 

виховується особистість взагалі, які взаємини складаються в процесі виховання та 

навчання між учителем і учнем, між учнями в колективі, як виховання і навчання 

пов'язуються із життям тощо. Складність аналізу процесу психічного розвитку 

полягає і в тому, що психічні якості особистості, які формуються під час виховання і 

навчання, самі по собі є дуже складними утвореннями, що поступово виробляються 

в процесі індивідуального розвитку. Кожна така якість має системну побудову і 

включає структурні компоненти — потреби й мотиви, знання, цілі, засоби дій, 

емоції. Так, допитливість передбачає наявність знань, стосовно яких новий об'єкт 

викликає емоцію здивування, прагнення пізнати його, та способи дій, за допомогою 

яких людина реалізує це прагнення. Кожна психічна якість пов'язана з іншими 

якостями, утворює з ними єдність, виступає як елемент цілісної «системи систем», 

якою є особистість. 

Педагоги, батьки мають керувати всебічним розвитком особистості 

учнів. Ця мета досягається завдяки організації різноманітних взаємовідносин дітей з 

навколишнім середовищем та систематичному і послідовному підвищенню вимог до 

них. 

Потреби, мотиви, знання, цілі, засоби дій, емоції особистості формуються в 

системі доступних для дітей суспільних відносин, які вони реалізують 

притаманними їм засобами поведінки, спілкування, навчальної діяльності і які при 

цьому самі розвиваються. 

У ході спілкування з оточуючими розвивається і сама здатність до 

спілкування. На перших етапах життєвого шляху вона має форму емоційного 

контакту між новонародженою дитиною і дорослими, потім, з оволодінням словом 

формується здатність до усної комунікації, а в молодшому шкільному віці — до 

письмової її форми. Потреба у спілкуванні з навколишнім світом є провідною для 

ряду етапів психічного розвитку людини, вона слугує інтеграції індивіда з 

суспільством. Дитина завдяки спілкуванню розуміє інших людей, а через них і себе. 

У такій формі спілкування, як взаємодія, інтеракція, вона засвоює і шліфує різні 

види рольової поведінки, знаходить своє місце в колективі. 

Успішність виховання і навчання залежить від того місця, яке посідає 

особистість у колективі, від виконуваних нею функцій та ставлення до них, від 

внутрішньої позиції вихованця, рівня його прагнень і домагань. 

Видатний вітчизняний педагог А.С. Макаренко вважав добір і виховання 

людських потреб найважливішим завданням виховної роботи. 

Крім розвитку потреб, властивих людині як споживачеві матеріальних благ, у 

вихованців слід розвивати вищі людські потреби, що характеризують особистість як 

творця матеріальних і духовних цінностей. Це потреби у духовному спілкуванні з 

іншими людьми, у співпраці з ними, в моральній поведінці, знаннях, творчості тощо. 

Розвиток цих потреб і пов'язаних з ними почуттів зумовлює успіхи у формуванні 

світогляду, рис характеру моральної людини, здатності до саморегуляції поведінки й 

діяльності, у набутті знань, умінь, навичок як компонентів досвіду, інтелектуальних 

здібностей тощо. 
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Велику роль у вихованні особистості відіграє праця. У процесі трудової 

діяльності учні краще засвоюють те, що не суперечить їхнім переконанням, має 

особистісне і суспільне значення. Найбільший виховний вплив справляє праця, яка 

викликає інтерес, відповідає особистісним цілям, пов'язана з пошуками творчих 

методів і рішень, викликає позитивні емоції. І навпаки, якщо праця виконується 

формально, не має особистісного значення, то її виховний вплив зменшується. 

Як підкреслював Г.С. Костюк, зв'язок виховання і навчання з працею, з 

життям є одним із основних джерел формування в учнів повноцінної особистості. 

Там, де навчання і праця реально поєднуються в житті школярів, де праця 

наповнюється інтелектуальним змістом, включає елементи творчості, створюються 

найсприятливіші умови для розвитку пізнавальних інтересів, духовних запитів учнів 

і високого морального ставлення до праці. 

Правильне виховання сприяє інтелектуальному, творчому розвитку 

особистості. Мисленнєві здібності краще розвиваються там, де вчитель правильно 

організовує навчальну діяльність, залучаючи до процесу навчання проблемні 

ситуації, сприяючи самостійному вирішенню творчих задач, спонукаючи учнів до 

постановки гострих питань. Вчитель має бути інтелектуально і творчо розвинутою 

особистістю. Інтелектуально-творчий розвиток особистості учнів є одним із 

найважливіших завдань навчально-виховної роботи школи. 

Результати виховання залежать не лише від суспільних умов, а й від вікових та 

індивідуальних особливостей дітей: типу нервової системи, темпераменту тощо. 

Особистість дитини виступає не тільки як об'єкт, але насамперед як суб'єкт 

навчально-виховного процесу. Розвиток особистості відбувається успішно, якщо 

учень є активним учасником цього процесу, коли враховуються його власні мотиви, 

цілі, прагнення, переживання, якщо вихователь спрямовує його життя до сучасних 

знань, високих істин і при цьому уважно стежить, як сприймає вихованець, про що 

він думає, що переживає, які тенденції, цілі та прагнення виникають і 

закріплюються в нього. 

У дитини як суб'єкта виховного процесу формуються свідомість і 

самосвідомість, власне «Я», що опосередковує всі виховні впливи.  

Самовиховання є вищою формою розвитку особистості, її духовного 

«саморуху». 

Завдяки добре організованому процесу самовиховання учні можуть досягти 

значних успіхів у становленні соціальних, духовних, інтелектуальних та інших 

якостей власної особистості, зокрема здатності до саморегуляції, самодисципліни. 

Ефективне самовиховання має спиратися на повноцінні ідеали, на знання 

специфічних засобів і дій впливу на самого себе. У психології та педагогіці існує 

система засобів самопізнання, самоінформування, самопрограмування, 

самопереконання, самозобов'язання, самонаказу, самовпливу, самооцінки, 

самоконтролю та самозвіту, яка сприяє самовихованню особистості. 

Компонентом усебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне 

виховання. 

Фізичне виховання — система соціально-педагогічних заходів, спрямованих 

на зміцнення здоров'я та загартування організму, гармонійний розвиток форм, 

функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових 

навичок та вмінь. 

Теорія і практика фізичного виховання спираються на дані фізіології. 

Фізіологічна наука озброює теорію і методику фізичного виховання 
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закономірностями розвитку організму людини, правильного врахування впливу 

різноманітних чинників на його функціональну діяльність. На основі її даних 

розробляють науково обґрунтовану систему фізичних вправ, спрямованих на 

розвиток рухових дій і формування фізичних якостей організму. 

Виховання підростаючого покоління фізично здоровим — важливе завдання 

сім'ї та школи. На жаль, нині практично здоровими є лише 27% дітей дошкільного 

віку, лише 65% дітей і 60% підлітків фізично гармонійно розвинені. У м. Києві, 

наприклад, половина учнів старших класів за станом здоров'я мають обмеження 

щодо вибору професії, а серед випускників шкіл не менше половини не придатні або 

частково придатні до військової служби. 

Зміст фізичного виховання на всі роки навчання учнів у школі підібрано з 

таким розрахунком, щоб забезпечити: 

1) зміцнення здоров'я і загартування організму школярів, сприяння їх 

фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Становлення і розвиток 

основних функцій організму, що відбувається в шкільні роки, потребує 

використання всіх чинників, які позитивно впливають на цей процес. Піклування 

про здоров'я школярів — головне завдання кожного вчителя на кожному 

навчальному занятті; 

2)  формування та вдосконалення рухових навичок і вмінь та повідомлення 

пов'язаних з ними знань. Мета фізичного виховання — формування життєво 

важливих навичок і вмінь у природних видах рухів: бігу, стрибках, ходіння на 

лижах, плаванні. Для цього потрібні знання про способи і правила виконання 

рухових дій, які учні здобувають під час пояснень і демонстрування; 

3) розвиток основних рухових якостей. Для виконання багатьох дій людині 

необхідні певні якості, зокрема сила — здатність долати зовнішній опір або 

протидіяти йому за рахунок мускульних зусиль; швидкість — здатність виконувати 

рухи за мінімальний період часу; витривалість — здатність виконувати певну 

роботу тривалий час; гнучкість — здатність виконувати рухи з великою 

амплітудою; спритність — здатність швидко засвоювати нові рухи й успішно діяти в 

умовах, що змінюються. Ці рухові якості розвиваються й виявляються в тісному 

взаємозв'язку; 

4) формування звички та стійкого інтересу до систематичних занять 

фізичними вправами. Позитивний вплив фізичних вправ можливий лише за умови їх 

систематичного виконання, що переростає у звичку і потребу. Для виховання такої 

потреби, необхідно пробудити в дитини інтерес до вправ, підбирати цікаві вправи, 

вчасно заохотити учня до їх виконання. Змістовне дозвілля сприяє активному 

відпочинку і духовному вдосконаленню школярів. Важливим у формуванні звички 

до занять фізичними вправами є правильний режим дня і тижня, здорове 

харчування, достатній за часом сон. Неприпустиме вживання алкоголю, нікотину, 

наркотиків; 

5)  виховання гігієнічних навичок, повідомлення знань про фізичні вправи та 

загартування. Гігієнічну освіту учні здобувають під час вивчення різних предметів, 

зокрема біології. Вони дізнаються про режим дня, гігієну харчування, сну та ін. У 

процесі занять фізичними вправами засвоюють правила їх застосування, дізнаються 

про вплив вправ на організм, про гігієнічні вимоги до загартування. 
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Ігри. Задовольняючи природний потяг дітей і підлітків до рухової активності, 

ігри збуджують колективні переживання, дають радість від спільних зусиль, 

сприяють зміцненню товариськості й дружби. У початкових класах проводять 

переважно рухливі ігри, в середніх і старших — спортивні. 

Фізичному розвиткові школярів сприяють різноманітні форми позаурочної 

фізкультурно-спортивної діяльності. Найпоширеніші з них: 

 гімнастика перед уроками, мета якої — організація учнів на початку 

навчального дня, запобігання викривленню постави, підвищення працездатності 

учнів упродовж дня, загартування організму. Для її проведення потрібне місце. Слід 

також прагнути, щоб гімнастику робили всі учні; 

 фізкультурні хвилинки і паузи для зняття втоми. Для виконання вправ учні 

виходять із-за парт, ослаблюють комірці та ремінці. Вправи проводять в 1-8 класах 

на кожному уроці після 20-30-хвилинної роботи протягом 2,5-3 хв. Діти виконують 

3-4 вправи з 6-8-разовим повторенням. Фізкультурні паузи практикують також у 

групах подовженого дня і вдома з учнями середніх і старших класів протягом 10-15 

хв. кожні 50-60 хв. навчальної праці. На таких «хвилинках» доцільно опрацьовувати 

домашні завдання з фізичної культури; 

 позаурочні заняття (гуртки та секції), завдання яких — створення умов для 

прищеплення учням звички до систематичних занять, сприяння запровадженню 

фізичної культури в побут. На позаурочних заняттях закріплюються й 

удосконалюються здобуті на уроках знання, практичні вміння та навички. 

Характерною рисою позаурочних форм занять є їх добровільність; 

 година здоров'я, яку в багатьох школах проводять щодня після 2-го або 3-

го уроку і яка триває 45 хв. Час для неї вивільняють за рахунок великої перерви та 

скорочення всіх уроків на 5 хв. Вправи виконують переважно на свіжому повітрі 

(учні займаються в спортивній формі). Вчителі можуть виконувати вправи разом з 

учнями або окремою групою; 

 масові змагання, спортивні свята передбачають чітку організацію, 

дотримання певних ритуалів. Усе це забезпечує комплексне розв'язання завдань 

виховання школярів: фізичного, морального, естетичного та ін. 

У сучасної молоді набули популярності різні системи єдиноборств, як 

українські, коріння яких сягає козацької доби, так і східні. Вони сприяють 

загартуванню юнаків, виховують спритність, витривалість. 
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Проблема емоцій у сучасній психології розроблена суттєво менше, ніж інші 

галузі психологічного знання. Невирішених питань психології емоцій значно 

більше, ніж вирішених. Причини такого положення потрібно шукати не тільки у 

суб'єктивних факторах - у небажанні тих чи інших дослідників займатися цією 

проблематикою, а у об'єктивній складності самої проблеми, у принциповій 

відмінності емоційних явищ від пізнавальних (когнітивних). І хоча будь-яке 

психічне явище виконує дві основні функції - відображення та регуляції, емоційні 

явища виконують їх з суттєвою відмінністю від відчуттів, сприйняття, пам'яті, 

мислення та ін. Емоції - більш давня (“первинна”) форма відображення, ніж більш 

усвідомлені, обумовлені мовленням пізнавальні процеси. Головним призначенням 

емоцій є сигналізація органам про “користь чи небезпеку” того чи іншого явища. Це 

оцінювання явища являється первинним. Емоції несуть на собі відбиток глибинних 

зв'язків зі сферою потреб та бажань людини. І цей тісний зв'язок з потребами - 

важливіша характеристика емоцій. Якісна специфічність емоцій багато в чому 

залежить від тієї потреби, на базі якої вона формується. Емоції - це фізіологічні 

стани, що охоплюють різноманітні відчуття і переживання людини. Емоції мають 

яскраво виражене суб'єктивне забарвлення; це індивідуальне ставлення людини до 

повсякденних подій, явищ. Емоції - постійний супутник життя людини. Численні 

сигнали внутрішнього середовища організму (біль, серцебиття, м'язова напруга, 

шум у вухах сприймаються як відчуття неприємні. Смачне блюдо, хороший сон, 

навпаки, сприймаються із задоволенням, супроводжуються задоволенням, 

заспокоєнням. 

    Так само сприймаються сигнали із зовнішнього світу: звуки, мова, зорові 

образи і фарби, явища природного і соціального середовища. Похвала, радісна 

звістка, успіх, нагородження - це завжди радість. Емоції мають безпосереднє 

відношення до естетики. Одне і те ж явище, подія, один і той же предмет, витвір 

мистецтва у одних викликають задоволення, позитивні емоції, а іншим байдужі, на 

третіх діють негативно, дратують. Характер і ступінь відчуттів, емоційне 

сприйняття явищ, подій залежать як від типу вищої нервової діяльності, так і від 

освіти і виховання, впливу сім'ї, суспільства і традицій. Емоції - не тільки 

повсякденний супутник звичайних життєвих, службових, культурних сприйнять; без 

них не обходяться складні процеси, науковий пошук і творча діяльність. Емоції 

значно впливають на здоров'я людини. Позитивні емоції сприяють зміцненню 

здоров'я, подоланню захворювань. 

Безперечним є факт, що будь-які емоційні стани, особливо тривалі, затяжні 

негативні емоції супроводжуються змінами функціональних систем організму. 

Фізіологічні системи організму включаються автоматично. Це включення 
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здійснюється як безумовний рефлекс, що виробився ще в доісторичний період життя 

людини. Він схожий з безумовними рефлексами тварин. В результаті 

багатократного повторення поєднання емоцій страху з посиленням функцій систем 

кровообігу і дихання виробився умовний рефлекс, що згодом перетворився на 

безумовний: задишка, серцеві скорочення та серцебиття як реакція на страх і ряд 

інших негативних емоцій. В процесі еволюції навколишнє повсякденне життя рідко 

ставило перед людиною такі умови, при яких вона вимушена була рятуватися 

втечею. Людина тільки у виняткових випадках була вимушена рятуватись втечею 

від небезпеки. Але рефлекс, який вироблявся тисячоліттями, став безумовним: при 

небезпеці, при страху перед невідомим автоматично включаються функціональні 

системи організму. 

Джерела негативних емоцій численні та різноманітні. Одні з них неминучі, 

наприклад смерть близьких родичів, друзів; іншим важко запобігти, а іноді і 

передбачити (природні лиха, нещасні випадки, хвороби). Але є ряд негативних 

емоцій, джерелом яких є люди - їх поведінка, їх вчинки. 

Емоції - “внутрішній регулятор” діяльності. Однак, функцію регуляції 

поведінки емоції виконують не прямо, а через мотиви, і при цьому часто мотиви 

власної поведінки залишаються для людини неусвідомленими. Ця особливість 

емоційних явищ, їх тісний зв'язок зі сферою несвідомого, також складає важливу 

специфіку емоцій, що суттєво відрізняє їх від пізнавальних процесів, які у більшій 

мірі здійснюються під контролем свідомості. Визнаючи відмінність пізнавальних та 

емоційних психічних явищ, було би невірно стверджувати, що вони є повністю 

автономними, незалежними. Відомим є положення Л.С. Виготського про єдність 

“афекту та інтелекту”.  

Протягом тривалого часу психологи намагались вирішити питання природи 

емоцій. 

Все з чим ми зустрічаємось у повсякденному житті, викликає у нас специфічне 

відношення. Емоції (від французького слова emotion – схвильованість, походить від 

латинського emoveo – вражаю, хвилюю) – це реакції людини та тварин на дію 

зовнішніх та внутрішніх подразників, що мають яскраво виражене емоційне 

забарвлення і охоплюють вісі види чутливості та переживань. Вони пов'язані з 

задоволенням (позитивні емоції) чи незадоволенням (від'ємні емоції) різноманітних 

потреб організму. Диференційовані та стійкі емоції, що виникають на основі вищих 

соціальних потреб людини, як правило називають відчуттями (почуттями) 

(інтелектуальними, естетичними, моральними). 

В психології під емоціями розуміють психічні процеси, що протікають у 

формі переживань і відображають особистісне значення та оцінювання зовнішніх та 

внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини. Завдяки емоціям людина 

усвідомлює свої потреби та предмети, на які вони спрямовані. Більшість емоційних 

станів відображається на особливостях поведінки людини, і тому вони можуть бути 

вивчені з використанням не тільки суб'єктивних, але й об'єктивних методів. 

Наприклад, почервоніння шкіри людини у деяких ситуаціях може свідчити про її 

емоційний стан. Про емоційний стан також можуть свідчити зміни рівню адреналіну 

в крові та ін. 

Завдяки емоціям ми краще розуміємо одне одного, можемо налаштовуватись 

на сумісну діяльність та спілкування. Люди, що належать до різних культур, здатні 

сприймати та оцінювати у інших такі емоційні стани як радість, гнів, страх, 

здивування. 
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   Емоція - це дещо, що проживається як відчуття (feeling), що мотивує, 

організовує та спрямовує сприйняття, мислення та дії. Кожен аспект даного 

визначення надзвичайно важливий для розуміння природи емоції. Вона мотивує, 

мобілізує енергію і ця енергія у деяких випадках відчувається суб'єктом як 

тенденція до дії. Емоція керує мисленням та фізичною активністю індивіда. Емоція 

регулює, фільтрує наше сприйняття. Щастя змушує людину сприймати світ крізь 

рожеві окуляри: радіти буденним речам та явищам. 

 

Емоції - це дуже складні психічні явища. До найбільш значних емоцій 

відносять наступні типи емоційних переживань: афекти, власне емоції, почуття, 

настрої, емоційний стрес. 

 

Афект - найбільш потужний вид емоційної реакції. Афектами називають 

інтенсивні емоційні спалахи. Прикладами афекту можуть бути сильний гнів, жах, 

бурхлива радість, відчай. Ця емоційна реакція повністю захоплює психіку людини, 

поєднуючи головний подразник зі всіма суміжними, утворюючи єдиний афективний 

комплекс. Одна з головних особливостей афекту полягає в тому, що дана емоційна 

реакція нав'язує людині виконання якої-небудь дії, але при цьому у людини 

втрачається відчуття реальності. Афект негативно впливає на психіку людини. 

 

Стрес - емоційний стан, що раптово виникає у людини під впливом 

екстремальної ситуації, що пов'язана з загрозою життю чи діяльністю, що потребує 

надзвичайного напруження. Стрес, як і афект, сильне та короткочасне емоційне 

переживання. Але не слід розглядати стрес як один з видів афекту. Стрес виникає 

тільки при наявності екстремальної ситуації, тоді як афект може виникнути з будь-

якого приводу. Інша відмінність полягає у тому, що афект дезорганізує психіку та 

поведінку, тоді як стрес мобілізує захисні сили для виходу з екстремальної ситуації. 

Дослідження стресу має різні корні - експериментальне вивчення на тваринах 

(Cannon), психосоматичне дослідження стресу (Wolff), ендокринологічне 

дослідження (Selye), дослідження життєвих подій (Holmes and Rahe), психологічна 

модель стресу (Lazarus), екологічні підходи до впливу оточуючого світу на людину, 

дослідження травм, дослідження міжособистісних перевантажень, дослідження 

страху (Goldberger and Breznitz). Якщо стрес закінчується виснаженням і пов'язаний 

з негативними емоціями, його називають 

дистресом. 

Якщо розглядати події у якості 

стресорів, то їх можна систематизувати 

за розміром негативного значення та за 

часом, що є необхідний на адаптацію. В 

залежності від цього виділяють критичні 

життєві події, травматичні стреси, 

повсякденні стресори чи хронічні 

стресори. У поєднані з різноманітними 

внутрішніми та зовнішніми факторами 

стресори призводять до невдалої 

адаптації. 
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Наступну групу емоційних явищ 

складають власне емоції. Вони відрізняються 

від афектів тривалістю. Афекти являються 

короткотривалими, а емоції - більш тривалі 

стани. Іншою відмінністю емоцій є те, що вони 

являють собою реакцію не тільки на наявні 

події, але й на імовірні або ті, що згадуються. 

Підходячи до розуміння суті емоцій слід 

зауважити, що в більшості у людини виникають 

багатогранні емоційні відчуття, які можуть 

одночасно містити задоволеність та 

незадоволеність. Поряд з цим виникають 

відчуття напруги з одного боку, та вирішення та полегшення - з іншого. Проявом 

емоційних процесів являється збудження та гальмування, заспокоєння. 

З точки зору на діяльність людини емоції поділяються на стенічні та астенічні. 

Стенічні емоції стимулюють діяльність, збільшують енергію та напруження сил 

людини. Людина почувається так, ніби здатна “перевернути гори”. Може бути і 

навпаки. Переживання призводять до скутості, пасивності, тоді говорять про 

астенічні емоції. Саме тому, в залежності від ситуації та індивідуальних 

особливостей емоції можуть по-різному впливати на поведінку. 

Психологи не раз робили спроби виділити основні, так звані фундаментальні 

емоції. Умовно виділяють наступні емоції: 

Радість - позитивний емоційний стан, пов'язаний з можливістю достатньо 

повно задовільнити актуальну потребу. 

Здивування - емоційна реакція, що не має чітко вираженого позитивного чи 

негативного забарвлення і виникає на обставини, що виникли раптово. 

Страждання - від'ємний емоційний стан, що пов'язаний з достовірною (чи 

такою, що здається достовірною) інформацією про неможливість задоволення 

важливіших життєвих потреб. 

Гнів - емоційний стан, що протікає (як правило) у формі афекту і викликаний 

раптовим виникненням серйозної перешкоди на шляху задоволення важливої для 

суб'єкта потреби. 

Відраза - від'ємний емоційний стан, що викликаний об'єктами (предметами, 

людьми, обставинами), зіткнення з якими вступає у різке протиріччя з 

ідеологічними, моральними чи естетичними принципами та установками суб'єкту. 

Презирство - негативний емоційний стан, що виникає у міжособистісних 

взаємовідносинах та породжується внаслідок розбіжності життєвих позицій, 

поглядів та поведінки суб'єкта з життєвими 

позиціями, поглядами і поведінкою об'єкту 

почуття. 

Страх - негативний емоційний стан, 

що виникає при отриманні суб'єктом 

інформації про реальну чи уявну загрозу. 

Сором - емоційний стан, що 

проявляється в усвідомленні невідповідності 

власних намірів, вчинків та зовнішності 

очікуванням оточуючих, або власним 

уявленням.  
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Поряд з цими базовими емоціями існують і змішані емоції.  

Почуття – ще один вид емоційних станів. Одна з відмінностей між емоціями 

та почуттями полягає у тому, що емоції, в більшій мірі пов'язані з біологічними 

процесами, а почуття - з соціальною сферою. Ще однією відмінністю є те, що емоції 

у більшій мірі пов'язані з несвідомим, а почуття максимально представлені у нашій 

свідомості. Почуття - більш тривалі, ніж емоції, психічні стани, що мають чітко 

виражений предметний характер. Емоції та почуття особистісні утворення. Вони 

характеризують людину соціально-психологічно. 

Емоції є безпосереднім відображенням, переживанням відносин, що 

утворилися, а не їх рефлексією. Емоції можуть виникати у зв'язку з уявленнями про 

події, що відбувались раніше. Почуття носять предметний характер, пов'язані з 

уявленням чи ідеєю про деякий об'єкт. Особливість почуттів є те, що вони 

вдосконалюються, і, розвиваючись, утворюють ряд рівнів, починаючи з 

безпосередніх почуттів і закінчуючи вищими почуттями, що відносяться до 

духовних цінностей та ідеалів. 

Почуття носять історичний характер вони відрізняються у різних народів і 

можуть по-різному проявлятись в різні історичні епохи. В індивідуальному розвитку 

людини почуття відіграють важливу соціалізуючи роль. Вони виступають як 

значимий фактор у формуванні особистості, в особливості її мотиваційної сфери. 

Почуття - продукт культурно-історичного розвитку людини. Вони пов'язані з 

визначеними предметами, видами діяльності та людьми, що оточують людину. 

Почуття мотивуючу роль в житті людини. По відношенню до оточуючого світу 

людина прагне діяти так, щоб підкріпити та підсилити свої позитивні почуття. Вони 

завжди пов'язані з роботою свідомості, можуть регулюватися. 

 

До групи емоційних станів відносять також настрій.  

Настрій - це самий тривалий, або “хронічний”, емоційний стан, що забарвлює 

всю поведінку. Настрій відрізняється від емоцій меншою інтенсивністю та 

предметністю. Настрій відображає несвідоме узагальнене оцінювання того, як на 

даний момент складаються обставини. Настрій може бути радісним або печальним, 

веселим або пригніченим, бадьорим, спокійним, роздратованим тощо. 

Настрій суттєво залежить від стану здоров'я людини, від роботи залоз 

внутрішньої секреції, особливо від тонусу нервової системи. Причини того чи 

іншого настрою не завжди зрозумілі для людини, а також для оточуючих. Настрій 

людини схожий власне на емоції та наближений до сфери несвідомого. Але причина 

настрою завжди існує і в тій чи іншій мірі може бути усвідомлена. 

 

Дана характеристика видів емоційних станів являється узагальненою. Кожен з 

перерахованих видів має свої підвиди, які відрізняються за інтенсивністю, 

тривалістю, глибиною і т.д. 

З давніх часів існує безліч народних мудрощів, сказань та спостережень 

цілителів про взаємозв'язок емоцій людини та соматичних проявів цих емоцій. 

Найбільш складною проблемою сучасної психології та медицини є проблема 

психосоматичних співвідношень. Взаємозв'язок психічного та соматичного 

вивчається з часів Аристотеля та Гіппократа. У 1818 році був введений термін 

“психосоматичний” (нім., Хайнрот). У 1822 році психіатр М. Якобі ввів поняття 

“соматопсихічне”.В загальноприйняту термінологію термін “психосоматичний” 

ввійшов через століття. Увагу до психосоматики пригорнули Дейч, Данбар, 
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Александер та ін. Цей напрямок 

також розвивали Адлер, Сонді, 

Павлов. За даними ВОЗ 32-40 % 

всіх пацієнтів, що відвідують 

кабінети лікарів загальної 

практики, відносяться до групи 

психосоматичних хворих. 

Психосоматичний напрямок - це 

підхід, що враховує 

різноманітність причин, що 

призвели до захворювання. 

По мірі еволюції людини 

поступово порушувався 

універсальний механізм пристосування психіки до оточуючого середовища. По мірі 

розвитку історії людини змінювались навантаження, від яких не існує програм 

генетичного захисту. На даному етапі розвитку людства пристосування до 

середовища залежить від психічних можливостей людини набагато більше, ніж від 

сили його м'язів, міцності та швидкості. Емоції людини, покликанням яких була 

мобілізація організму на захист, тепер пригнічуються, пристосовуються до 

соціального контексту, можуть стати причиною руйнівних процесів в організмі. 

Психосоматика (грецька psyche - душа, soma - тіло) - це напрямок у медицині та 

психології, який займається вивченням впливу психологічних факторів на 

виникнення та динаміку соматичних захворювань. В основі психосоматичного 

захворювання лежить реакція на емоційне переживання, яка супроводжується 

функціональними змінами та патологічними порушеннями в органах. 

Переживаючи сильну емоцію, ми усвідомлюємо ряд змін у організмі - 

наприклад, прискорене серцебиття та дихання, сухість у роті та горлі, виділення 

поту, тремтіння, дискомфортне відчуття у шлунку. В ході різних експериментів було 

виявлено, що різні емоції викликають різні реакції організму. Частота серцебиття 

була вище при негативних емоціях страху, гніву і печалі, ніж при емоціях щастя, 

здивування та відрази; а перші три емоції відрізнялись тим, що при гніві 

температура шкіри була вище, ніж при відчутті страху та печалі. 

Емоційна реакція, що виражається у формі постійної тривоги, нейро-

вегетативно-ендокринних змін і характером відчуття страху, є елементом, що 

поєднує психологічну та емоційну сфери. Повний розвиток почуття страху 

призупинений захисними фізіологічними механізмами, але вони лише зменшують, а 

не долають повністю ці фізіологічні явища та їх патогенну дію. Цей процес можна 

розглядати як гальмування, тобто стан, коли психомоторні і словесні прояви 

тривоги чи негативних почуттів блокуються таким чином, що стимули, які 

потрапляють з ЦНС, відводяться до соматичних структур через вегетативну нервову 

систему і, таким чином, призводять до паталогічних змін у різноманітних системах 

органів. При наявності емоційного переживання, яке не блокується психологічним 

захистом, а, соматизуючись, ушкоджує відповідну йому систему органів, 

функціональний етап ураження переростає у деструктивно-морфологічні зміни у 

соматичній системі, відбувається генералізація психосоматичного захворювання. 

Таким чином психічний фактор виступає у ролі руйнівного. 

На сьогоднішній день існує багато теорій, що вивчають вплив емоцій на 

здоров'я людини. До них відносяться: характерологічно орієнтовані напрями та 
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типології особистості, психоаналітичні концепції, теорія специфічного 

психодинамічного конфлікту Александера, інтегративні моделі, концепція 

алекситимії, теорія стресу, психоендокринний та психоімунний напрями 

досліджень, концепція ворожості. 

Якою би не була емоція - сильною чи мало вираженою - вона завжди викликає 

фізіологічні зміни в організмі, і ці зміни бувають настільки серйозні, що їх 

неможливо ігнорувати. Зрозуміло, що при стертих, нечітких емоціях соматичні 

зміни проявляються не так яскраво. Не досягнувши порогу усвідомлення, вони часто 

залишаються непоміченими. Але не слід надавати меншого значення подібним 

підпороговим процесам організму. Соматичні реакції на помірну емоцію не такі 

інтенсивні, як бурхлива реакція на яскраве емоційне переживання, але тривалість дії 

підпорогової емоції може бути дуже довгою. Те що називається “настроєм”, як 

правило формується під впливом саме таких емоцій. Пролонгована негативна 

емоція, навіть помірної інтенсивності може бути надзвичайно небезпечною, навіть 

призвести до фізичних та психічних розладів. 

Дослідження в галузі нейрофізіології підтверджують, що емоції та настрій 

впливають навіть на імунну систему, знижують опір до захворювань. Якщо 

протягом тривалого часу людина відчуваєте злість, тривогу чи депресію (навіть 

якщо немає яскравого прояву емоцій), то виникає висока імовірність захворювання 

грипом чи ін. Одним з найголовніших фактів є те, що емоція - це переживання. 

Людина відчуває, а значить і переживає. 

Емоції людини мають важливе значення в оптимізації всієї діяльності 

організму. Негативні емоції являються сигналом порушення сталості внутрішнього 

середовища. Позитивні емоції - своєрідна “нагорода” організму за працю, що була 

здійснена у процесі досягнення результату. Позитивні емоції - міцний засіб 

закріплення позитивних для організму умовно-рефлекторних реакцій. Відповідно, 

позитивні емоції - сильний стимул еволюції. Емоції сприяють концентрації всіх 

резервів організму. 

Більшу кількість захворювань сучасної людини заносять до переліку 

нейрогенних. Це гіпертонія, атеросклероз, інфаркт міокарду, деякі шлунково-

кишкові захворювання, захворювання шкіри і т.д. Визначальну роль у виникненні 

цих захворювань відіграють негативні емоції. М.І. Аствацатуров писав, що “серце 

уражується страхом, печінка - гнівом, шлунок - апатією”. Значення емоцій та 

почуттів у процесі відображення діяльності в житті людини не пояснюється тим 

простим фактом, що під впливом того чи іншого соціального та природного фактору 

людина переживає те чи інше почуття. Пізнання суті емоцій та їх ролі в житті 

людини буде можливим лише при визначенні місця цього складного явища в 

структурі психічних функцій у цілісному відображенні ті зміненні дійсності. 

Основним питанням сучасної психології залишається вплив конкретних 

емоцій (страху, гніву, печалі і т.д.) на організм людини. Наприклад, гіпертонічну 

хворобу зв'язують з відчуттям страху та агресією, що хронічно пригнічується; 

мігрені та головні болі розповсюджені серед так званих інтелектуалів, що прагнуть 

до успіху але терплять невдачі. Цікавими є дані щодо впливу канцерогену на 

організм. Виявляється, що фізичний фактор ризику захворювання раком - паління - 

діє канцерогенно тільки тоді, коли він поєднується з психосоціальними факторами 

ризику (напр., тривалий стан безнадійності). Зв'язок між емоціями людини та 

функцією шлунку чітко дослідили Енджел та Зандер. За допомогою рентгену вони 
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показали, що шлунок спастично реагує на спеціальні запитання пов'язані зі злобою 

та заздрістю. 

В історії медицини існують припущення, що жодна сувора людина не жила 

більше ста років. Порівняно довго жили творець “епопеї темряви” Мікеланджело 

(прожив 90 років) та Тиціан, зі своїм холодним темпераментом - 99. Ці люди 

відрізнялись творчою пристрастю, що певно було додатковим стимулом довголіття. 

Людина здатна стримувати зовнішні прояви емоцій (наприклад сльози), але 

вона не здатна уникнути спазмів судин, серцебиття. Енергія стриманих емоцій 

завжди знайде свій вихід. 

Психологам дуже важливо знати способи “розрядки” негативних емоцій. 

Звичайно, що найбільш простим, але й дієвим способом є розмова: Dixi et animam 

levavi (сказав і душу облегшив). У багатьох випадках допомагає фізична активність, 

цікава діяльність, книги, музика. 

При будь-яких негативних емоціях організм виділяє у кров гормони, у тому 

числі і адреналін, який звужує судини, підвищує тиск, активізує енергетичні 

процеси. Якщо емоції дуже сильні, то захисні засоби можуть стати не дієвими, тоді 

організм “згорить” у полум'ї реакцій. Необхідно у будь-якому разі намагатись 

витратити зайві гормони за допомогою розрядки емоцій. Наприклад, при загибелі 

близької людини психологи не радять блокувати страждання (наприклад 

заспокійливими засобами). Людині необхідно наплакатись, інакше “печаль, що не 

вийшла зі сльозами заставить плакати інші органи”. 

Визнаним збудником сучасних хвороб являються не стільки паління чи 

малорухомий спосіб життя, й а стрес. 

Говорячи про вплив емоцій на 

людину слід зауважити, що не дивлячись 

на деякі розбіжності у теоріях та 

дослідженнях багатьох авторів, слід 

підкреслити, що всі вони рухаються в 

одному напрямку. Це і дослідження К. 

Ізарда, який вніс надзвичайно великий 

внесок у вивчення емоцій людини та їх 

впливу не тільки на організм людини, але 

й на соціалізацію цих емоцій. 

Неймовірним скарбом є і праці Н. 

Пезешкіана, який описав і застосував 

методи своєї терапії до 39 

психосоматичних захворювань. 

Будь-яка сучасна людина повинна 

володіти мінімальним “арсеналом” 

способів оволодіння собою, вміти 

управляти своєю психікою. Важливо не 

фіксуватись на темних “кольорах”. Кожна 

думка слугує сигналом для реакцій у 

організмі. Треба “відправляти” у організм 

потрібні, позитивні сигнали. 
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Емоційно благополучними не 

народжуються, ними стають в процесі 

всього життя. Психолог Е.Еріксон 

виділив чотири умови, які забезпечують 

 емоційне благополуччя і здоров′я: 

добре розвинене відчуття 

індивідуальності; уміння спілкуватися; 

уміння створювати близькі відносини і 

уміння проявляти активність. 

Зупинимося коротко на кожній умові 

окремо. 

Э. Эриксон відносить становлення і розвиток індивідуальності до юнацького 

віку. Проте у багатьох людей становлення індивідуальності йде все життя. Процес 

відчуття самого себе (самопізнання) змінюється у міру зростання і дорослішання. 

Індивідуальність людини включає цілий комплекс елементів: вік, стать, етнічна 

приналежність, віросповідання, професія, здібності, захоплення, взаємини з іншими 

людьми. 

Емоційне благополуччя накладає відбиток на уміння спілкуватися з іншими 

людьми. Від цього багато в чому залежить можливість задоволення власних потреб 

людини. В процесі спілкування беруть участь двоє і більше  людей. Для досягнення 

позитивного результату важливо, щоб партнери володіли двома якостями: умінням 

ясно, прямо і дохідливо виражати свої думки і відчуття, умінням розуміти думки і 

відчуття протилежної сторони. Уміння говорити і уміння слухати мають важливе 

значення, оскільки визначають якість взаємин. 

Вербальна форма спілкування - дуже важливий елемент в розвитку відносин 

між людьми. В процесі розмови треба ретельно добирати слова. Неправильне 

розуміння ваших слів може привести до абсолютно протилежного результату. Ви 

повинні володіти достатнім запасом слів. Треба прагнути говорити чітко і достатньо 

голосно. 

В процесі розмови необхідно бути уважним до співбесідника, всіляко 

показувати зацікавленість і свою прихильність до нього. Проте одного уміння 

говорити мало для ефективного спілкування, треба ще вміти уважно і терпляче 

вислуховувати співбесідника. Не можна відволікатися навіть на мить, оскільки це 

досить, щоб не почути важливу для вас думку того, що говорить. 

Тим часом уміння говорити і слухати також недостатньо для успішної розмови. Слід 

навчитися розуміти мову жестів. Треба пам’ятати, що спілкування буває не тільки в 

словесній (вербальній) формі, але і за допомогою міміки, жестів, пози. Нерідко вони 

можуть сказати більше, ніж найправильніші слова. 

Для досягнення результату і підтримки спілкування на належному рівні 

необхідно виражати свої дійсні думки і відчуття. Корисно буває в розмові 

обговорювати конкретні речі, не залучаючи емоційну сферу, але якщо йдеться про 

особові взаємини (дружба, любов), то тут не обійтися без емоцій. 
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Велику допомогу в розумінні співбесідника грає переказ або просте 

повторення своїми словами того, що було сказане партнером. Це називається 

парафраза і допомагає обом співбесідникам: одному зрозуміти, про що йдеться, 

іншому - що його слухали і зрозуміли правильно.  

Нерідко люди неправильно сприймають почуте, спотворюють сенс. Це, як 

правило, спричиняє появу непорозумінь і серйозні ускладнення у взаєминах. Якщо у 

вас з’явився щонайменший сумнів, треба зняти його негайно, не відкладаючи. Коли 

вислови зачіпають, дратують або обурюють вас, краще відразу ж висловити своє 

ставлення до сказаного, зняти непорозуміння. Навіть нетривале затягування може 

обернутися великими ускладненнями у взаєминах, а організм привести до хвороби. 

Важливою умовою емоційного благополуччя є встановлення близьких 

відносин між подружжям, друзями, родичами, сусідами, колегами по роботі. Близькі 

відносини базуються на симпатії, дружбі і любові між людьми. Вони інтегрують 

(об’єднують) в собі емоційні, інтелектуальні, соціальні і духовні відчуття. 

Близькі відносини визначаються довірливістю, увагою, турботою один про 

одного і дозволяють вільно висловлювати свої найпотаємніші думки і сподівання, 

відчувати себе комфортно і вільно, розслабитися, зняти внутрішню напругу, 

підвищувати самооцінку і розвивати відчуття власної гідності. 

Налагодження близьких відносин проходить через ряд умов: здатність 

розкритися (довіритися); прийняти іншого таким, який він є, без бажання його 

переробити; подавати підтримку і допомогу один одному і на словах, і на ділі. 

Таким чином, розвиток близьких відносин вимагає певних зусиль з обох боків 

і певних витрат емоцій і відчуттів. Обговорюючи (промовляючи) свої проблеми з 

близькою людиною, ми краще розуміємо їх, оскільки маємо можливість оцінити їх 

об’єктивніше. 

Емоційна стійкість – це несхильність емоційних станів негативним впливам 

(зовнішнім і внутрішнім), одна з основних умов збереження активності навіть в 

складних ситуаціях. 

Емоційна стійкість – інтегральна властивість психіки, яка виражається в 

здатності долати стан зайвого емоційного збудження при виконанні складної 

діяльності. Ця цінна якість особи зменшує негативний вплив сильних емоційних дій, 

попереджає дистресс, сприяє прояву готовності діяти в напружених ситуаціях. 

Це один з психологічних чинників надійності, ефективності і успішності діяльності. 

Саме емоційна стійкість як якість особи в екстремальних умовах забезпечує перехід 

психіки на новий високий рівень активності. 

Показники емоційної стійкості:  

- на рівні пізнавальних процесів: правильне сприйняття ситуації, її аналіз і 

оцінка, ухвалення рішень, послідовність і безпомилковість дій до досягнення мети; 

- на рівні поведінкових реакцій: точність рухів, тембр, швидкість і 

виразність мови; зміни в зовнішньому вигляді (вираз обличчя, погляд, міміка і ін.). 

Передумови емоційної стійкості криються в змісті емоцій, відчуттів, 

переживань, динаміці психіки залежно від потреб, мотивів, волі, підготовленості, 

інформованості, готовності особи до виконання тих або інших завдань. Емоційну 

стійкість підтримують згуртованість групи, колективу, взаємна довіра, уміння і 

навики успішних взаємодій. 

Завершуючи розмову про емоційне благополуччя, треба сказати, що це дуже 

важлива і складна сфера психіки. Вона включає суб’єктивне віддзеркалення 

об’єктивного світу, що супроводжується рядом фізіологічних реакцій і конкретною 
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картиною самовираження. Це дозволяє зробити висновок про вплив емоційного 

благополуччя на загальний стан здоров’я людини. 

Досягнення емоційного благополуччя можливе повною мірою при виконанні 

наступних основних умов: вираженої індивідуальності, комунікабельності, уміння 

знаходити спільну мову з іншими людьми і активної поведінки. У поєднанні цих 

якостей особи полягає запорука успіху в досягненні благополуччя у всіх його 

проявах. 

Емоційна культура людини виражається в емоційній чуйності людини, в 

здатності розуміти, поважати і цінувати відчуття інших людей, в здатності до 

емпатії (співпереживанню), у відчутті відповідальності за свої переживання. 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з найпоширенішим визначенням, 

соціально-психологічна соціалізація (від лат. 

socialis - суспільний - характеристика) це 

процес входження індивіда в суспільство, 

соціалізації особистості активного засвоєння 

ним соціального досвіду, соціальних ролей, 

норм, цінностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності в даному суспільстві. У 

процесі соціалізації в людини формуються 

соціальні якості, знання, вміння, відповідні 

навички, що дає їй змогу стати дієздатним 

учасником соціальних відносин. Соціалізація 

відбувається як за умов стихійного впливу на 

особистість різних обставин життя, так і за 

умов цілеспрямованого формування 

особистості. Завдяки активності людини її 

життєвий шлях, відображення нею соціально-

психологічної реальності перетворюється в 

складну двосторонню взаємодію особистості та 

соціального життя. Складний процес взаємовпливу одне на одного і є джерелом 

розвитку та становлення індивіда. З погляду соціальної психології активність 

індивіда зумовлена людською потребою належати до соціуму, сприймати, 

оцінювати й осмислювати його, ідентифікувати себе із своїм народом, конкретною 

соціальною групою. На стадії переходу взаємовідносин і зв'язків стереотипні вимоги 

групи до поведінки індивіда спонукують його до вироблення відповідної лінії 

поведінки особи й вибору конкретного її варіанта. Отже, основа соціально-

психологічного розуміння соціалізації особистості ґрунтується на характеристиці 

соціально-психологічного типу особистості як специфічного утворення, продукту 

соціально-психологічного відображення соціального життя, соціальних відносин. 

Соціально-психологічна реальність, соціально-психологічні явища виникають 

як відображення різних форм спілкування. Але формування соціально-



29 

 

психологічного типу відбувається насамперед за допомогою власного досвіду 

спілкування в безпосередніх соціальних контактах, де людина зазнає впливу 

мікросередовища, а через нього — і макросередовища, його культури, соціальних 

норм і цінностей. Людина прилучається до тієї чи іншої групи часто-густо саме 

задля того, аби стати її частиною, осягнути почуття «Ми» й почуття «Я» серед 

«Ми», що позбавляє самотності, дає відчуття сили і впевненості, спонукує до впливу 

на соціальне життя у групі в процесі міжособистісних контактів, сприяє набуттю 

індивідуального досвіду. Отже, двосторонній процес соціалізації передбачає 

засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в соціальне 

середовище, систему соціальних зв'язків і активне відтворення цих зв'язків. Тобто 

людина не лише адаптується до умов соціуму, елементів культури, норм, що 

формуються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, але й перетворює їх у 

власні цінності, орієнтації, установки завдяки власній активності. 

Що стосується дітей і підлітків, то процес соціалізації за умов стабільності-

нестабільності суспільства відбувається інакше. В стабільні періоди розвитку 

суспільства, за даними Л. Колберга, діти до семи років перебувають переважно на 

доконвенціональному рівні морального розвитку, тобто їхня поведінка визначається 

намаганням уникнути покарання чи отримати заохочення, домінуванням 

індивідуально-особистісного рівня ідентичності. З тринадцяти років і до закінчення 

школи в більшості підлітків переважає груповий рівень ідентичності, коли 

моральність-аморальність учинку оцінюється залежно від точки зору референтної 

групи дитини. Є всі підстави вважати, що цей рівень ідентичності у стабільні 

періоди розвитку суспільства залишається домінантним, адже лише десять відсотків 

дітей, старших шістнадцяти років, досягають постконвенціонального рівня 

морального розвитку, який характеризується одночасним вираженням 

індивідуально-особистісного та загальнолюдського рівня ідентичності. За умов 

суспільної кризи, у разі руйнації попередньої системи суспільних цінностей і 

створення нової діти у своїй поведінці значною мірою керуються принципом 

задоволення. Отже, вони достатньо природно сприймають нові соціальні норми. 

Юність є тим періодом, структура ідентичності якого впливає на всі наступні 

стадії соціалізації особистості. Водночас на цьому етапі можуть бути подолані 

конфлікти і страхи підліткового віку. За умов нестабільності суспільства молоді 

люди можуть перебувати у стані, коли система суспільних цінностей не 

сприймається, натомість формується власна, що сприяє виникненню як позитивної, 

так і негативної ідентичності. Негативна поведінка проявляється в запереченні 

системи правил, традицій, поглядів, порушенні соціальних норм, формуванні 

злочинної субкультури. Є і третій варіант соціальної поведінки: наявна система 

цінностей не сприймається, але у відкритий конфлікт з нею молоді люди не 

вступають. Загалом, якщо діти й підлітки відносно легко адаптуються до 

нестабільних умов суспільства, а молодь має певні проблеми в цьому, то люди 

періоду зрілості переживають найбільші труднощі під час адаптації до нових умов 

життя. 

Стабільність-нестабільність розвитку суспільства та індивідуальні особливості 

людей можуть призвести до розмаїття ліній соціальної поведінки й варіантів 

життєвого шляху індивідів. Класифікація цих варіантів — справа надзвичайно 

складна. Дуже важко проаналізувати діалектику різних періодів життя особи в 

суспільстві: жоден із дослідників не в змозі прослідкувати все людське життя від 

старту до фінішу, адже занадто нетривалим є його власне існування. Найбільше 
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дослідженим с етап дитинства та юності, тоді як зрілість (найтриваліший період 

онтогенезу, що характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку 

духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей особистості) вивчений 

недостатньо. Саме тому надзвичайно вчасним є розвиток упродовж останніх 

десятиліть акмеології — науки про зрілість, про умови й чинники, що сприяють 

досягненню акме (найвищої точки, найкращої пори, розквіту). Потрібно також 

вітати розширення розробок у галузі геронтології — вчення про проблеми старіння 

й довголіття. 

Оскільки соціалізація особистості в різні вікові періоди характеризується 

специфічними соціально-психологічними особливостями, то виникає потреба 

детально розглянути прояв цих особливостей на окремих етапах розвитку і 

становлення індивіда. 

Важливими соціально-психологічними новоутвореннями підліткового віку є: 

особистісне самоутвердження, дорослість, потреба у спілкуванні, значне збільшення 

контактів, перегляд встановлених раніше переконань та уявлень, формування нового 

світогляду, засвоєння цінностей і норм підліткового середовища тощо. У 

різноманітних міжособистісних стосунках підліток шукає відповідь на запитання, 

який він в очах оточення. Водночас у ставленні до батьків проявляються ознаки 

емансипації в діапазоні від обстоювання своїх поглядів до втеч з дому. У старшому 

підлітковому віці індивід виходить на спілкування із суспільством, що призводить 

до появи нових авторитетів, які підліток знаходить не тільки в середовищі 

безпосередньої взаємодії, але й завдяки пресі, кіно, комп'ютерові, телебаченню. 

Надходження до крові гормонів, що виробляються органами внутрішньої секреції, 

викликають у підлітків то занижене, то завищене сприймання навколишнього світу, 

спад чи піднесення працездатності й енергії, що супроводжується чергуванням 

чудового настрою із зануренням у внутрішні переживання. Отже, його внутрішній 

світ, який постійно ускладнюється, вимагає подекуди інтимності й автономії від 

будь-яких, деколи навіть доброзичливих зовнішніх впливів. І те, що він залишається 

сам на сам зі своїми проблемами, може сприяти як зміцненню його самостійності, 

так і виникненню певної відчуженості. В цей же період виникають статеві потяги й 

пов'язані з ними нові переживання. До того ж стан деяких нервових центрів 

змінюється таким чином, що вся інформація сексуального характеру стає для 

підлітка актуальною, значущою, що, своєю чергою, сприяє розвиткові потреби у 

визнанні своїх достоїнств представниками протилежної статі. У класі з'являються 

закохані пари, культивуються дружні стосунки. 

Із соціально-психологічного погляду варто вирізнити характерні для 

підліткового віку явища акселерації (від лат. acceleratio — прискорення; 

прискорений соматичний розвиток і фізіологічне дозрівання підлітка, що 

проявляється у збільшенні ваги й маси тіла, більш ранніх термінах статевого 

дозрівання, які, своєю чергою, стають джерелом психологічних колізій — 

смислових бар'єрів, конфліктів, афективних форм поведінки тощо) та інфантилізму 

(від лат. infantilis — дитячий; збереження в психіці й поведінці особливостей, 

притаманних дитячому вікові; такий підліток вирізняється незрілою емоційно-

вольовою сферою, що проявляється в несамостійності рішень і вчинків, почутті 

незахищеності, заниженій критичності стосовно себе й т. д.). Посилюють 

інфантилізм не лише різні аномалії діяльності мозку та залоз внутрішньої секреції, 

але й недоліки освіти й виховання. Йдеться про такі стилі впливу дорослих на 

підлітків, як диктат, опіка та вседозволеність. Намагання батьків нав'язати дітям 
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свою думку, віддалити від товариства однолітків, у всьому потурати може призвести 

до негативних наслідків — затримки не лише рухових вмінь і навичок, недостатньої 

фізичної сили, але й невміння спілкуватися, стримувати свої емоції, бажання. Тут 

виникає й інша проблема: тяжіння до молодших, якими можна керувати й серед 

яких легше маскувати свою неспроможність. 

У зв'язку з нерівномірним прискоренням росту, непропорційним розвитком 

кісток і м'язів у підлітків настає тимчасова дисгармонія в координації рухів, що 

викликає серйозні емоційні переживання. Підліткові хочеться подобатися собі та 

іншим, мати привабливу зовнішність уже сьогодні, а не у віддаленому майбутньому, 

коли він з «гидкого каченяти» нарешті перетвориться на прекрасного лебедя. 

Тут важливою умовою самосвідомості підлітка виступає самооцінка своєї 

зовнішності. Необразливий, на перший погляд, з боку інших жарт на адресу підлітка 

може викликати гострий конфлікт або прихований хворобливий стан. Дослідження 

доводять, що підлітки, які за своїми фізичними особливостями вирізняються із 

оточення однолітків, більшою мірою схильні до несприятливого впливу соціально-

психологічного середовища, що спричинює формування негативної Я-концепції, 

залежності від оточення чи боротьби з ним. Л. Божович зазначає, що оцінка 

оточення відіграє дві ролі: вона виступає як критерій відповідності поведінки 

підлітка суспільним нормам, допомагаючи виокремити певну якість із конкретних 

способів поведінки і зробити її предметом самопізнання й самооцінки. 

Важливе соціально-психологічне новоутворення підліткового віку — 

дорослість є передусім новим рівнем домагань, що прогнозує майбутній стан, якого 

підліток фактично ще не досяг. Звідси — типові вікові конфлікти та їх 

віддзеркалення в самосвідомості підлітка. Почуття дорослості вступає в 

суперечність з реальне незмінним статусом у сім'ї та школі, що породжує шерег 

негативних форм самоутвердження: якщо підліток не в змозі проявити себе й 

довести оточенню свою дорослість загальновизнаними соціально-моральними 

нормами і схвалюваними способами, він намагається робити це будь-яким чином, 

аж до аморального чи асоціального — грубість у вчинках та спілкуванні, паління, 

уживання алкоголю, наркотиків тощо. 

У підлітковому віці втрачають свою 

актуальність стосунки з батьками, 

вчителями й на перший план виходять 

взаємини з однолітками. В цьому 

проявляються глибинні потреби підлітка в 

розгортанні соціально-моральних зв'язків. У 

спілкуванні з ровесниками в підлітків 

формується не лише перше, більш серйозне, 

порівняно з ранніми віковими зв'язками, 

товариство, де вони дістають підтримку й 

можуть досягти самовираження, але й 

вирішується чітке завдання: здобути в 

суспільстві визнання своєї соціальної 

значущості. За зовнішньою картиною 

домінування взаємин із однолітками 

криється глибоко прихована психологічна 

орієнтація на зовсім інші стосунки — 

спрямування на доросле товариство, його 
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відносини, намагання їх засвоїти. Однак, помічаючи не лише байдужість, а й 

роздратування дорослих, підлітки змушені розширювати свої контакти з 

ровесниками, інтенсивно формуючи власний соціум, жорсткі закони якого досить 

часто виражають своєрідний протест проти дезорганізованості дорослої спільноти. 

Саме потреба в соціальних контактах і зв'язках лежить в основі організації 

численних підліткових угруповань — від позитивних до криміногенних. 

Неусвідомлювана мета стосунків з однолітками — намагання підлітка соціально 

актуалізуватися, не залишитися непоміченим, соціалізуватися, звернути на себе 

увагу, самому бути суспільно залученим. Спроби інтегруватися в суспільство 

проявляються в різних підлітків по-різному: від індиферентності до активності й 

загостреного напруження. Зазвичай сучасні підлітки орієнтуються в соціальних 

контактах на дорослу спільноту, стосунки всередині неї. У свідомості підлітків 

домінують не школа, не навчання, не відпочинок, а товариство й суспільство, їхні 

проблеми. Вивчення соціально-психологічних особливостей соціалізації підлітків 

свідчить, з одного боку, про їхню мотиваційну готовність до засвоєння норм і 

цінностей суспільства, з другого — про маргінальність підростаючого покоління, 

недостатню самореалізацію, часткове затребування потенціалу підлітка як самою 

особистістю, так і суспільством. 

Потреба підлітка досягти одного рівня із суспільством зумовлює зміну його 

ставлення до свого оточення. Однак між цією потребою та її реалізацією лежить 

грань, що визначається соціально закріпленими позиціями дитинства й дорослого 

світу, утворюється «зона відчуження», яка проявляється в агресивності й страхові 

підлітків та роздратуванні і тривозі дорослих. Можна назвати зовнішні і внутрішні 

причини, що спонукують появу цієї «зони». Внутрішні причини пов'язані з 

особливостями психічного розвитку підлітків та дорослих, а зовнішні — з 

особливостями їхньої взаємодії. Для сучасного підлітка типовими є незадоволеність 

ставленням до них дорослих і поглиблення кризи самооцінки. При цьому чітко 

проявляється неприйняття оцінок дорослих незалежно від їхньої правоти. Отже, 

намічається тенденція до поглиблення й посилення потреби в самоствердженні та 

самокритичності. І те, й інше спрямоване на одне — вихід у суспільство, здобуття 

його визнання. А суспільство (маються на увазі передусім дорослі) не готове поки 

що знайти прийнятні форми цього визнання. Продуктивність такого пошуку 

можлива на основі усвідомлення дорослими змісту соціалізації підлітка, тобто 

суб'єктивного присвоєння підлітком соціальності в її суспільно значущій оцінці. 

Можна виокремити два стійких типи позицій підлітка, які мають принципово різний 

соціально-психологічний зміст — проміжні «Я в суспільстві» та вузлові «Я і 

суспільство». При реальному поєднанні цих позицій на перший план виходить то 

одна, то інша. Практика взаємовідносин показує, що вирішальна роль належить 

позиції «Я і суспільство», адже підлітковий етап соціалізації вирізняється найбільш 

вираженою індивідуалізацією, самодетермінацією, самоуправлінням підростаючої 

людини, яка не просто стає суб'єктом, але й усвідомлює себе як суб'єкт. 

Підліток критично ставиться до того, що говорить співбесідник, про що 

написано в книгах, ідеться в засобах масової комунікації. Названа соціально-

психологічна особливість підліткового віку вимагає від дорослих цілеспрямованої 

роботи з формування об'єктивних оцінок соціуму. Тільки тоді ця вікова особливість 

сприятиме соціалізації підлітків, накопиченню ними позитивного соціально-

психологічного й морального досвіду, коли їх вчитимуть умінню знаходити в 

реальних явищах позитивне і негативне, об'єктивно оцінювати їх, передбачати 
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подальший розвиток і коректно виражати своє ставлення до них. Інакше 

спостерігається розрив між свідомістю і вчинком, між словом і справою, 

нерозвиненість досвіду поведінки, невміння співвідносити моральні норми з 

реальною діяльністю. І як наслідок, моральна свідомість підлітків не стає 

регулятором їхньої індивідуальної поведінки. 

Чим гіршими с стосунки підлітка з дорослими, тим частіше він звертається до 

однолітків, тим більше від них залежить. Отже, референтні групи як інституції 

соціалізації відіграють велику роль у становленні та особистісному самовизначенні 

підлітків. Ціннісні орієнтації референтної групи істотною мірою визначають 

соціально-психологічне обличчя підлітка. Оскільки група — єдина площина 

соціально-психологічного досвіду, в якій може проявити себе підліток, яку він може 

засвоїти й через яку пізнати сукупність суспільних відносин, то саме група стає 

формівною силою в соціалізації підлітка. Тут надзвичайно суттєвим є питання про 

те, що визначає референтну значущість тієї чи іншої групи в очах підлітка, або, 

навпаки, сприяє її зниженню. Йдеться передусім про умови, які є в тій чи іншій 

групі для найуспішнішого формування соціально-психологічного досвіду, для 

задоволення потреби у спілкуванні. Якщо умови не сприяють реалізації цих потреб, 

підліток починає відчувати психологічний дискомфорт, який виникає в результаті 

незадоволеності, що призводить до конфліктів із школою, сім'єю, ровесниками або 

до відчуження від цих соціальних інституцій, зниження їхньої референтної 

значущості в очах підлітків, до пошуків інших шляхів самоутвердження, іншою 

середовища спілкування. Ідеться про ризиковані хуліганські угруповання, які, як 

вважає сам підліток, дають йому свободу дій, взаємин, більшу можливість для 

прояву власного «Я», інші варіанти спілкування. В такому разі виникає проблема 

аморальності, а часто й злочинності. 

У світі духовних цінностей підлітків також відбувся помітний злам. В їхній 

свідомості, моральних орієнтирах чітко проглядається як оновлення духовних сфер 

особистості на основі глибокого й диференційованого оволодіння 

загальнолюдськими цінностями, так і проникнення в підліткове середовище 

негативних тенденцій, наявних у суспільстві. Оцінити дану ситуацію однозначно 

навряд чи можливо. Очевидним у соціалізації сучасного підлітка є головне: іде 

процес відторгнення міфологізованих цінностей часу, що минув, і формування 

якісно оновленої свідомості. У зв'язку з цим постає питання про те, які ідеали 

необхідно презентувати підліткові. З історії відомо, що всі могутні нації, які 

існували в минулому чи існують тепер, мали або мають ідеал, глибоко вкорінений у 

душах людей. В міру того, як національний ідеал втрачає здатність полонити 

людські душі, нації втрачають свою могутність. Отже, національний виховний ідеал 

випливає з народних вірувань, звичаїв, традицій, з конкретних ціннісних орієнтацій і 

потреб конкретного народу. Він не повинен заперечувати загальнолюдських 

цінностей (чесність, порядність, любов до Батьківщини, повага до старших тощо). 

Апробуючи, підтверджуючи, поглинаючи загальновизнані цінності, національний 

виховний ідеал доповнює їх тими рисами, які спеціально відповідають духовності 

того чи іншого народу. 

Яке ж реальне ставлення українських підлітків до загальнолюдських 

цінностей в динаміці? Якщо у 80-х роках XX століття підлітки більш за все цінували 

чесність, доброту, скромність, товариськість, правдивість, тобто йшлося про примат 

духовних цінностей над матеріальними, то початок XXI століття, за даними наших 

досліджень, характеризується значною переоцінкою цінностей: перевага надається 
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матеріальним потребам (гроші, речі), діловим зв'язкам, індивідуальним інтересам 

(як стати здоровим, багатим, знаменитим і т. п.). Раніше така ситуація 

кваліфікувалася тільки як негативна, а тепер вона свідчить про дійсний процес 

перебудови духовного світу, що захопив усе населення, у тому числі й підлітків. У 

цілому зміни в ціннісних орієнтаціях підлітків зумовлені помітними змінами 

політичної, економічної, соціально-психологічної ситуації в українському 

суспільстві. З одного боку, вони демонструють спрямованість у майбутнє, 

стурбованість гостросоціальними проблемами (війни і миру, екології тощо), пошук 

свого «Я», а з другого — «вакуум» віри, пасивність, дефіцит духовних контактів, 

гуманістичних начал особистості. В нинішній ситуації соціалізації підлітка, коли 

відбувається глобальна трансформація суспільного ладу, дуже важливо оберігати 

юне покоління від стану соціальної фрустрації і всіляко сприяти його 

прогресивному зростанню. Інакше підлітки сконцентрують у собі ті соціально-

психологічні характеристики «маргіналів», які створюватимуть трудноті в ході 

їхньої інтеграції в соціальні інституції та соціальні відносини. Поступово 

загострюючись і поглиблюючись, стаючи дедалі стійкішими, такі соціально-

психологічні новоутворення мають негативний відтінок, деформують підлітка, 

приводять до грубості й жорстокості у стосунках, до наркоманії, проституції, 

злочинів. Є також небезпека, що, легко втративши орієнтири і ставши зручним 

об'єктом різного роду (політичного, злочинного тощо) маніпулювання, підлітки 

можуть звернути на шлях антисоціальної поведінки, впасти в агресивність чи 

соціальну апатію, а їхня активність може набути ескапістської (від англ. escapism — 

втеча від життя) або страглістської (від англ. struggle — боротьба) – спрямованості 

деструктивного характеру. 

Найбільш значущими відмінностями процесу соціалізації сучасного юного 

покоління є: переоцінка ціннісних орієнтацій і зміна ідеалів, розширення 

референтних зв'язків і зміна змістовності спілкування в них; зниження рівня 

саморегуляції. Загальні тенденції сучасного етапу суспільного розвитку, 

віддзеркалюючись у свідомості підростаючої особистості, впливають на 

формування її ціннісних орієнтацій і світоглядних позицій. Порівняльний аналіз 

ціннісних орієнтацій підлітків 70—90-х років XX століття дає змогу зробити 

висновок, що в сучасного покоління, що підростає, цінності суспільного характеру 

поступилися цінностям індивідуального характеру. Зазнає зміни й номенклатура 

осіб, яких вибирають підлітки як ідеал: до неї вже не належать державні діячі (ні 

минулого, ні сучасного), натомість визнаються ідеалами теперішні спортсмени, 

актори, співаки (здебільшого іноземні). Серед сучасних підлітків значно 

знецінились якості суспільної спрямованості при одночасному підвищенні 

значущості якостей індивідуалістської спрямованості. Вивчення ціннісних 

орієнтацій благополучних і важковиховуваних підлітків свідчить, що перші 

здебільшого орієнтуються на цінності, які мають моральну спрямованість, другі — 

обирають цінності з матеріальною спрямованістю. Серед сучасних 

важковиховуваних, на відміну від їхніх попередників, має місце посилення 

девальвації моральних цінностей і цінностей, пов'язаних з трудовою діяльністю. 

Теперішні підлітки характеризуються високим рівнем особистісної тривожності. 

Серед них зросло занепокоєння проблемами, пов'язаними з майбутнім життям, 

професійним самовизначенням, взаєморозумінням із батьками, екологічною 

ситуацією в країні. Паралельно з цим зменшилася важливість проблем у сферах 

самовдосконалення й життя людей, які їх оточують. Сучасні підлітки не 
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усвідомлюють залежності майбутніх життєвих досягнень від якості здобутої освіти. 

Сталися зміни в ієрархії бажаних професій: серед них престижними вважаються 

професії менеджера, юриста, лікаря, економіста, а вже потім — учителя. 

Домінантним мотивом у виборі сучасними підлітками бажаної професії, на відміну 

від їхніх попередників, є мотив матеріального достатку. Стосовно сучасних 

інституцій соціалізації, то вони характеризуються втратою значного потенціалу 

виховних можливостей у забезпеченні процесу становлення особистості підлітка. До 

найважливіших чинників, які зумовлюють таку ситуацію, належать: в умовах сім'ї 

— збільшення кількості розлучень, тенденція до однодітності, висока трудова 

зайнятість батьків і т. д.; в умовах школи — зниження авторитету вчителя й 

педагогічної діяльності в цілому, слабка організація позаурочного часу учнів і відхід 

від організованих форм суспільно корисної діяльності, низький професійний рівень 

молодих педагогів тощо; в умовах позашкільного середовища — незначна 

ефективність реалізації морального потенціалу підліткових організацій та об'єднань 

за одночасної відсутності в більшості підлітків бажання бути їх членами, зубожіння 

сфери культурного дозвілля, збільшення кількості стихійно утворюваних 

неформальних груп і т. п. 

Безпосередні причини тієї чи іншої поведінки підлітка нерозривно пов'язані з 

цілою низкою суперечностей суспільства, соціального середовища, 

мікросередовища й самої особистості. Серед головних умов, що провокують 

внутрішні й зовнішні суперечності, виокремлюють такі: недоступність для 

сучасного підлітка тих умов освіти, виховання, професіоналізації, розвитку, які 

необхідні для нормальної соціально-культурної адаптації особистості в даному 

суспільстві; бідність прямих та опосередкованих зв'язків і стосунків підлітка з 

іншими людьми; невідповідність спрощених способів поведінки й діяльності, які 

нав'язуються підліткові оточенням, піднесеним екзистенціальним прагненням його 

віку; велика дистанція між духовною зосередженістю, ідеальними очікуваннями від 

життя й реальними результатами і ефектами вчинків та дій підлітка; звуження меж 

вільного пересування в просторі, суворий регламент часу для творчого 

самовираження, захоплень, ігор; неволодіння підлітком способами фіксації «Я в 

житті», відчуженість від самопізнання, рефлексії; перевага деструктивних сил, що 

постійно виходять з особистості даного підлітка, над закладеними в ньому силами 

розвитку, конструктивного життя; невідповідність рівня виявлених здібностей і 

раніше закріплених якостей підлітка завданням, які він ставить перед собою; 

неприйняття (відчуження оточення, що є значущим для підлітка) результатів його 

самовираження; перебільшення найближчим оточенням підлітка рівня його 

дорослості, можливостей і продуктивності діяльності, сформованості його 

здібностей; випереджаюча масштабність життєвих завдань і стратегій підлітка 

порівняно з поступовістю й зацикленістю його життєвого й соціального дозрівання; 

реальна загроза духовному і фізичному існуванню підлітка, яка виходить з 

агресивного соціального і природного середовища. 

Аналіз суперечностей і визначення шляхів їх подолання допоможе глибше 

зрозуміти соціально-психологічні особливості соціалізації сучасних підлітків. 

Загальною залишається суперечність, з одного боку, між вимогами суспільства, яке 

переживає етап соціально-економічних реформ та перетворень, і намаганнями самої 

особистості до розвитку й самореалізації, з другого — деякими обмеженнями цього 

розвитку й самоактуалізації як через об'єктивні умови, так і внаслідок недостатньо 

високого культурного, морального рівня та відповідної активності самого підлітка. 
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Подолання цієї суперечності потребує створення для підростаючої особистості 

оптимальних умов її соціалізації. Відзначена суперечність розглядається як 

об'єктивна, вона не може бути раз і назавжди вирішена й на новому етапі 

становлення суспільства та особистості виникає знову. Саме тому ця суперечність є 

постійним джерелом руху. Вона має й інший бік, коли суспільство вимагає від 

підлітка більшої самореалізації, створює для цього всі необхідні умови, а він не 

використовує їх як унаслідок обмеженості або деформації потреб, інтересів, 

ціннісних орієнтацій, так і через лінощі, слабку волю і т. п. Людина регресує у 

своєму розвиткові, не реалізовує значної частки своїх здібностей і можливостей. 

Перешкоджають соціалізації підлітка й будь-які відхилення від норм моралі та 

правил поведінки. 

З основною суперечністю пов'язані й інші: між постійно зростаючими 

вимогами до соціальної, моральної зрілості, збагачення й розвитку національної 

свідомості, творчих здібностей підростаючого покоління й тенденціями спаду рівня 

сформованості його моральної, етнічної культури, загальним (поки що недостатнім) 

рівнем результативності освітньо-виховної системи в суспільстві; між зростаючими 

вимогами до активізації соціального самовираження й наростаючими тенденціями 

маргінальності (від лат. margo — край, межа), прояву соціального відчуження 

підлітків; між бажаннями й потребами підлітка та можливостями реалізувати й 

задовольнити їх; між різкою актуалізацією значущості суб'єктивного прояву 

особистості підлітка й домінуванням об'єктивного статусу школяра у вихованні та 

ін. Названі суперечності й дестабілізуючі чинники, що детермінують поведінку 

підлітка (жорстка система суб'єкт-об'єктних відносин, превалювання словесних 

форм впливу, нерозвиненість механізмів взаємодії сучасних соціальних інституцій 

тощо), виявляються в абсолютизації традиційної системи «Суспільство — діти», 

тоді як сучасний етап соціалізації та соціального розвитку актуалізує потребу 

активізації через інституції виховання системи «Діти — суспільство», яка дасть 

змогу екстраполювати динаміку ціннісних відносин і орієнтацій підлітків, що вже 

проявилася, на майбутнє й передбачити таким шляхом можливі перманентні 

перетворення. 

Об'єктивна ознака сьогодення — ускладнення процесу соціалізації підлітка 

внаслідок економічних, соціальних, політичних змін, які відбуваються в нашому 

суспільстві. Накладаючись на психологічну кризу підліткового віку, засвоєння норм 

і цінностей ще більше загострюється. Можна виокремити важливі вікові (кризові) 

явища, які супроводжують процес соціалізації підлітка: прискореність і 

нерівномірність розвитку його організму в період статевого дозрівання, що 

ускладнює психічне та фізичне самопочуття підлітка, проявляється в його емоційній 

нестійкості, збудливості; зміни в характері взаємин підлітка з дорослими, що 

виражаються в наявності так званого «конфлікту моралі», коли відбувається заміна 

моралі підкорення на мораль рівності (загострення почуття дорослості, підвищення 

критичності у ставленні до дорослих при одночасному підвищенні уваги до думок 

ровесників тощо); зміни в характері стосунків підлітка з однолітками (активне 

формування самопізнання в підлітковому віці приводить до загострення потреби у 

спілкуванні з ровесниками як представниками своєї, так і протилежної статі, що за 

певних несприятливих умов може викликати появу різноманітних відхилень у сфері 

інтимного життя підлітка та його поведінці). 

Особистісний розвиток підлітка супроводжується також кризовими станами, 

поява яких пов'язана із загостренням підліткових суперечностей за рахунок 
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зовнішніх психотравмуючих чинників (конфлікт з дорослими чи ровесниками) або 

внутрішніх особливостей (акцентуації чи психопатії) підлітків. Н. Максимова 

виокремлює такі кризові стани: філософська інтоксикація (інтенсивна 

інтелектуальна діяльність, спрямована на самостійне вирішення «вічних» проблем 

— про сенс життя, призначення людства тощо); криза втрати сенсу життя (підліток 

приходить до висновку про безглуздість життя взагалі, а його — зокрема, шо 

підвищує ризик підліткового суїциду); афективно-шокові реакції (вони виникають у 

відповідь на зовнішню психотравмівну ситуацію — напад бандитів, смерть родичів 

тощо, тривають, як правило, недовго й можуть стати причиною реактивної депресії, 

посттравматичного стресу). 

Характеризуючи стосунки між дорослими й підлітками з погляду української 

культури та етнопсихології, слід зазначити, що традиції українського народу 

ґрунтуються на передаванні старшими молодшим свого соціально-психологічного 

досвіду. Водночас сучасні підлітки вибірково ставляться до цінностей, які їм 

передають. Більше того, вони вносять елементи новизни в соціальне життя й тим 

самим збагачують соціум. Соціально-психологічною особливістю сьогодення є те, 

що стосунки батьків і дітей стали більш гнучкими, рухливими, рівноправними. 

Підлітки намагаються автономно вирішувати свої справи, менше радяться з 

дорослими. Спостерігається суттєва розбіжність у сприйнятті одного покоління 

іншим: дорослим здається, що діти недооцінюють їх і переоцінюють себе, а підлітки 

нарікають на нерозуміння, несправедливість з боку дорослих. Загалом 

проглядається така тенденція в соціалізації: чим більше соціально значущих змін 

відбувається за одиницю часу, тим помітнішими стають розбіжності між 

поколіннями, тим складнішими виявляються механізми трансмісії, передавання 

надбань культури від старших до молодших, тим вибірковішою, більш селективною 

є позиція підлітків до соціальної та культурної спадщини. Однак було б помилкою 

розглядати старше покоління тільки як носія всього позитивного, а молоде — як 

негативного. Так само як і не можна розглядати підростаюче покоління тільки в 

позитивному плані, а старше покоління — в негативному. Вододіл між старим і 

новим, між прогресивним і регресивним слід шукати не між поколіннями, а між 

передовими і відсталими їхніми представниками. 

Стосовно системи традицій, то традиційні взаємовідносини між людьми є 

найважливішими етнопсихологічними та соціально-психологічними механізмами 

регуляції спілкування та діяльності в суспільстві. Вони детермінують вироблення 

системи моральних стосунків, впливів і загалом виховання підростаючої зміни. 

Водночас тут також виникають проблеми. Передусім у зв'язку з тим, що дитина, 

вихована в дусі глибокої пошани до традицій, певних моральних норм, які деколи 

пов'язані з досить специфічними культурними умовами, має відносно унікальний і, 

звісно, соціально обмежений набір стереотипів і уявлень. Отже, потрапляючи в 

інноваційну систему соціалізації, в інші умови становлення й виховання, що 

вимагають високої компетенції до інновацій, високої адаптованості, готовності 

сприймати й засвоювати велику кількість стереотипів і уявлень, які можуть бути й 

суперечливими порівняно з тими, що засвоєні раніше, підліток не в змозі все це 

самостійно осмислити. Якщо кваліфікована допомога відсутня, це може призвести 

до девіантної поведінки (від лат. deviatio — відхилення) підлітка й поповнення 

групи делінквентів (від лат. delinquens — той, що вчиняє провину). Значна кількість 

соціально-психологічних рис «маргінальної людини» пов'язана, як свідчить 

практика спілкування, з розмитістю і двоякістю норм і стереотипів поведінки. Така 
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ситуація (підліток потрапляє в нову систему соціалізації) може виникнути, 

наприклад, коли школяр із села переїздить до міста, або переходить із однієї 

інституції соціалізації в іншу — із сім'ї в школу, із школи в коледж, університет. 

При всій повсякденній інтенсивності контактів в міських умовах вони, як правило, 

функціональні, поверхові, знеособлені, транзитивні. Це цілком закономірно в тому 

плані, що допомагає мешканцеві міста уникнути нервових перевантажень, 

емоційного перенапруження, охороняє від типового для міських умов «ефекту 

вигорання»: для жителя міста випадковий зустрічний — продавець, вчитель і т. п. — 

не є ні сусідом, ні родичем, тобто в місті спостерігається відсутність дублювання 

ролей, яке властиве людському оточенню жителя села і яке робить його поведінку 

залежною від того, «а що ж люди скажуть». Таким чином, свобода міста часто 

обертається майже для кожного підлітка, який потрапив сюди із сільської 

місцевості, дискомфортом, самотністю. І чим більшим є місто, тим частіше 

спостерігається ця тенденція. Означена проблема має й інший бік (ідеться передусім 

про інституції соціалізації виховного характеру): вихователеві необхідно не лише 

допомогти жителеві села адаптуватися до нових умов, але й мешканцеві міста 

прилучитися до стереотипів, ритуалів, уявлень підлітка-новачка. Практика взаємодії 

засвідчує, що в обох випадках процес адаптації досягається за рахунок втрат деяких 

індивідуальних властивостей, що в принципі є неминучим фактом. 

Таким чином, сучасне життя, з одного боку, надає підліткові свободу для 

вибору соціального середовища й засобів спілкування, способу і стилю життя, а з 

другого — процес адаптації і самовизначення, що ускладнився, висуває високі 

вимоги до рівня самосвідомості, самоконтролю як з боку дорослих, так і з боку 

підлітків, робить останніх незахищеними від можливих втрат в їхній соціально-

психологічній рівновазі. Таке почуття невпевненості в правильності своїх вчинків 

спонукає учня вдаватися до підтримки й допомоги дорослих. І якщо така підтримка 

є, то підліток поводиться впевнено, рішуче. Однак дитина подекуди не знаходить 

допомоги дорослих ні в сім'ї, ні в школі. З приводу цього цікавим є аналіз основних 

тем бесід під час спілкування батьків з підлітками. Але попередньо зауважимо, що, 

по-перше, значна частина школярів взагалі позбавлена можливості поспілкуватися з 

батьками через зайнятість останніх, а значить, і можливості спільного обговорення 

тих чи інших тем; по-друге, батьки й підлітки переважно самостійно переглядають 

телепередачі, читають книжки, отож спільно їх не обговорюють; по-третє, в міру 

поширення вживання алкоголю серед дорослих як форми проведення дозвілля 

зменшується кількість часу на спілкування з підлітками, тим самим провокуються 

інші форми стосунків та спілкування в підлітковому середовищі, в тому числі й 

вживання ними алкоголю, токсинів, наркотиків. Отже, аналіз основних тем бесід у 

спілкуванні батьків і підлітків показує, що діапазон питань, які цікавлять дорослих, 

дуже обмежений і їх умовно можна звести до кількох груп: навчальні справи (перше 

місце); сімейні проблеми — сходити в магазин, прибрати квартиру, погуляти з 

меншими братиками й сестричками і т. п. (друге місце); творчі справи: заняття в 

музичній школі, театральній студії тощо (з великим відривом у відсотках — третє 

місце); громадські справи (четверте місце); заняття в гуртках, спортивних секціях і 

т. п. (п'яте місце); справи в гурті однолітків (шосте місце); проблеми професійного 

самовизначення (сьоме місце); проблеми дружби, сексу, етики, моралі (восьме 

місце). Вирізняються, як бачимо, за своєю інтенсивністю бесіди про шкільні 

проблеми. Водночас теми, які сприяють задоволенню духовних, професійних 

потреб, інтелектуальних, соціально-психологічних запитів підлітків залишаються 
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здебільшого поза увагою батьків. Саме дефіцитом соціально-психологічної і 

моральної підтримки дорослими пояснюється в більшості випадків «феномен 

неформалів». Для багатьох підлітків неформальне об'єднання стає зоною справжньої 

активності, спробою встановлення соціально-психологічних зв'язків, «полем» 

самоутвердження й самореалізації, впливовою інституцією соціалізації підростаючої 

особистості. Підліткові організації та об'єднання, концентруючи своїм соціально-

психологічним простором підлітків у всій їхній різноманітності, створюють 

можливості для диференціації з урахуванням інтересів, захоплень, переконань, 

традицій, звичаїв, ритуалів тощо. Тут, певною мірою стихійно, але по-справжньому 

органічно, виникають і приживаються моделі активної громадської поведінки. 

Об'єднання та угруповання також сприяють подоланню психологічного 

дискомфорту, поліпшенню соціально-психологічного самопочуття підлітків. Однак 

у виховній практиці слід враховувати ту обставину, що при різноманітності в 

спрямованості й домінантних цінностях нині найбільш популярні серед підлітків, за 

нашими даними, не політичні, екологічні, історико-національні, гуманістичні, а 

любительські об'єднання, які часто-густо мають асоціальну спрямованість (хіпі, 

панки, металісти, рокери, наркомани, проститутки тощо) і популярність яких 

останнім часом зростає. 

Вивчаючи поведінку підлітків у соціумі, варто розрізняти два рівні соціальної 

детермінації: рівень соціальних процесів і явищ (тієї чи іншої поведінки в цілому як 

масового, стійкого соціального явища) і рівень індивідуальної поведінки (одинична 

конкретна поведінка). Вони відрізняються змістом, механізмом детермінації та 

закономірностями. Поведінка як соціальне явище безпосередньо детермінована 

середовищем і підпорядковується статистичним закономірностям. На 

індивідуальному рівні детермінації поведінка підлітка набуває імовірного характеру. 

Індивідуальна поведінка є процесом, який має складну внутрішню структуру. 

Реальній поведінці передує велика психічна діяльність, участь у регуляції поведінки 

потреб, інтересів, орієнтацій, мотивів та інших особистісних чинників. Отже, 

поведінка підлітка (соціальна чи асоціальна) — це соціально детермінований і 

психологічно мотивований процес, який об'єктивується у здійсненні тих дій, що 

порушують соціально-нормативний порядок, або тих, які сприяють нормальному 

функціонуванню та розвиткові суспільства. Загалом регуляція поведінки підлітків, 

розв'язання суперечностей і конфліктів зумовлені як впливом зовнішніх чинників 

(вимоги батьків, групи однолітків, учителів, моральні вимоги, соціальні норми 

тощо), так і суб'єктивними особливостями самої підростаючої особистості (ціннісні 

орієнтації, мотиви, потреби та ін.). 

До недавнього часу психологи вивчали процеси соціалізації, індивідуального 

розвитку і становлення підростаючої особистості так, ніби вони (ці процеси) 

відбувалися в незмінному соціальному світі, тоді як історики, соціологи, етнографи, 

політики досліджували зміни в соціумі без урахування зрушень у змісті й структурі 

життєвого шляху індивіда. Сьогодні такий підхід є незадовільним: якщо навіть 

припустити, що психофізіологічні й соціально-психологічні особливості сучасних 

підлітків збереглися, а це є сумнівним у зв'язку з явищами акселерації, 

інфантилізму, маргінальності, екологічними катаклізмами, національним 

відродженням і т. п., то їхнє реальне якісно-змістове наповнення за сучасних умов 

переходу до нових економічних відносин залишається поки що відкритим. Отже, 

йдеться про вивчення індивіда, що змінюється в суспільстві, яке також зазнає змін. 

Нова методологічна перспектива дасть змогу вийти із старої моделі соціалізації 
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підлітків і намітити нове коло проблем і питань теорії та практики становлення 

підростаючого покоління: «Які дії та орієнтації найкраще готують підлітка до 

життя? Яким чином дорослі, які навчилися або ж не навчилися жити й діяти в 

одному середовищі, в одній системі, зможуть підготувати своїх дітей до життя та 

праці за інших умов? Які соціально-психологічні умови й чинники полегшать або ж 

гальмуватимуть процес соціалізації, процес передавання від одного покоління до 

іншого набутого соціально-психологічного досвіду, національної культури, 

традицій? Чи усвідомлює сучасне покоління дорослих масштаби економічних, 

соціальних та психологічних змін, що відбуваються, і пов'язані з цим 

відповідальність і необхідність готувати своїх дітей до життя у світі, який суттєво 

відрізняється від їхнього власного? Чи готове покоління дорослих здійснювати 

передавання соціального, національно-культурного, соціально-психологічного й 

морального досвіду підліткам?» 

Однак хоч би як ми збільшували роль школи в соціалізації, сім'я все одно 

залишається найголовнішою її соціальною інституцією. Саме тому успішна 

соціалізація учнів у школі без успішної соціалізації в родині просто неможлива, і 

тісна взаємодія цих двох інституцій у процесі соціалізації завжди дає позитивний 

ефект. Труднощі соціалізації старшокласників у сім'ї виникають через те, що в міру 

їхнього дозрівання їхні погляди й розуміння суспільних подій змінюються й часто 

не збігаються з батьківськими. При звичних для ранньої юності швидких 

особистісних змінах вірогідність розходжень у поглядах підлітків тa батьків різко 

зростає порівняно з попередніми періодами розвитку. І якщо при ньому вони 

наштовхуються на різкий спротив з боку батьків, то це може призвести до 

конфліктів. Отже, постає проблема перегляду своїх ролей батьками. За таких умов 

важливо, щоб, караючи чи заохочуючи дітей, батьки діяли спільно, тому що тісний 

зв'язок дитини з одним із батьків і «виключення» іншого призводить до того, що 

«виключений» перестає бути посередником соціалізації та авторитетною фігурою. 

Найвірогідніше проблеми соціалізації виникають у неповних сім'ях, де підліток 

може піддати батьківський авторитет серйозній критиці у процесі особистісного 

самовизначення. Варто також враховувати й ту обставину, що реакція учнів на 

ровесників зумовлюється звичаями і традиціями культури, в якій вони виросли, а ці 

звичаї і традиції тісно пов'язані з економічним статусом, професією, етнічною й 

релігійною належністю їхніх батьків тощо. Виникає неминуча суперечність в 

поглядах на світ, яких дотримуються сім'я та ровесники: багато старшокласників, 

які проживають у містах, змушені вибирати між культурою ровесників, що 

підносять алкоголь та наркотики, і цінностями батьків, які підкреслюють важливість 

праці в рамках закону; ті старшокласники, що перебувають на стадії особистісного 

самовизначення, схильні надто різко розмежовувати світи ровесників і батьків або 

наслідувати групу однолітків у поведінці, манері вдягатися, говорити, висловлювати 

думки та ін. 
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Спілкування можна розглядати 

на різних рівнях. Усе залежить від 

того, що береться за основу. Саме 

тому є чимало класифікацій рівнів 

спілкування. Вже відомий підхід до 

спілкування Б. Ломова, який 

виокремлює такі рівні: 

• макрорівень (людина 

спілкується з іншими людьми 

відповідно до традицій, звичаїв, 

суспільних стосунків, що склалися); 

• мезарівень (спілкування 

відбувається в межах змістової теми); 

• мікрорівень (це акт контакту: запитання — відповідь). 

Кожен із перелічених рівнів може проявлятися в різних ситуаціях і в різних 

сферах: діловій, міжособистісній, рольовій тощо. Зокрема, одна справа, коли 

партнери виступають як рівноправні учасники спілкування, і зовсім інша, якщо один 

з них відчуває певну залежність, а особливо, якщо починає проявлятися 

нерівноправність у формі тиску, агресії, залякування і т. п. Американський 

психотерапевт і теоретик психоаналітичного напряму Е. Берн виокремлює такі рівні 

спілкування, або способи структурування часу: ритуали (норми спілкування), 

проводження часу (розваги), ігри, близькість і діяльність. Кожен з цих рівнів має 

свої засоби спілкування. 

Аналізуючи особливості діалогу, А. Добрович пропонує вирізнити сім рівнів 

спілкування: конвенціональний, примітивний, маніпулятивний, стандартизований, 

ігровий, діловий і духовний. Кожен із зазначених рівнів автор розглядає в контексті 

чотирьох фаз поведінки індивіда: перша фаза — спрямованість на партнера; друга 

— психічне відображення партнера; третя — інформування партнера; четверта — 

відключення від партнера, якщо спонукальні мотиви з ним зникли, або повернення 

до другої фази, якщо вони збереглися. Враховуючи ту обставину, що партнери діють 

у контакті, першу фазу комунікативного акту вчений називає взаємоспрямованістю, 

другу — взаємовідображенням, третю — взаємоінформуванням, четверту — 

взаємовідключенням. 

Конвенціональний рівень характеризується тим, що людина або відчуває 

потребу в контакті й у неї виникає установка на зовнішню комунікацію, яка 

посилюється тим, що є реальний партнер, або такої потреби людина не відчуває, але 

оскільки до неї звернулися, вона спонукує себе переключитися на того, хто до неї 

звернувся. За умову контакту індивідом заздалегідь приймається той факт, що він 

буде то слухачем, то промовцем, адже, спонукуючи когось до розмови, варто 

забезпечити йому рівноправні можливості у спілкуванні. При цьому важливо 

вловити актуальну роль партнера, а також власну актуальну роль його очима. 

Іншими словами, потрібно встановити, які рольові очікування партнерів один до 

одного. Однак кожен з партнерів має право підтвердити або не підтвердити ці 

очікування. Отже, взаємоінформування може набувати вигляду конфронтації або 

конгруенції (взаємозгоди). Якщо учасники обирають конфронтацію, то спілкування 
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поступово згасає, залишаючи за партнерами право на власну думку. Якщо ж вони 

обирають шлях конгруенції, тобто підтверджують взаємні рольові очікування, то це 

обов'язково приводить до зростаючого розкриття свого «рольового віяла» (набір 

психологічних ролей, які виконує людина під час взаємодії з іншою людиною) 

кожним із партнерів. Однак, завершуючи розмову, кожен із партнерів турбується 

про те, щоб не нав'язувати свою персону іншому. Звісно, контакт на 

конвенціональному рівні вимагає від партнерів високої культури спілкування і його 

можна вважати оптимальним для розв'язання особистих і міжособистісних проблем. 

Реальна практика спілкування дає рівні, які розташовуються вище й нижче 

конвенціонального рівня. Найнижчий рівень спілкування А. Добрович називає 

примітивним, а між примітивним і конвенціональним рівнями є ще два: 

маніпулятивний і стандартизований. 

Характеристику людини, яка опускається до примітивного рівня, можна 

означити таким чином: для неї співрозмовник є не партнером, а потрібним або 

непотрібним предметом, із цього випливає, що актуальна роль ^партнера суб'єктом 

не вловлюється. Отож у хід запускаються шаблони сприймання, за допомогою яких 

можна описати даний «предмет», наприклад великий він чи маленький, який у нього 

одяг, вік тощо. Ці зовнішні ознаки є надзвичайно суттєвими, адже якщо, приміром, 

співрозмовник маленький, з ним можна не церемонитися, а впевнено займати 

позицію «зверху». Тобто суб'єкт виражає свою симпатію тому, хто подобається, і не 

симпатизує тому, хто не подобається. Звичайно, якщо в ході обміну інформацією 

мала місце конфронтація, то із слабким співрозмовником суб'єкт закінчує контакт 

сваркою й насміханнями, а з сильним — вибаченнями й погрозами (погрози 

робляться тоді, коли партнер відійшов на небезпечну відстань). У разі конгруенції 

суб'єкт отримав потрібне від співрозмовника й не приховує своєї нудьги. 

Суб'єкт, який обирає маніпулятивний рівень спілкування, за своїми підходами 

до іншого партнера близький до примітивного учасника діалогу, а за своїми 

виконавськими можливостями наближується до конвенціонального рівня 

спілкування. Загальна характеристика маніпулятора має такий вигляд: для нього 

партнер — суперник у грі, яку обов'язково необхідно виграти. При цьому виграш 

означає вигоду: якщо не матеріальну чи життєву, то хоча б психологічну. 

Стандартизований рівень дуже різниться від примітивного й маніпулятивного рівнів 

спілкування, але не «дотягує» до конвенціонального з тієї причини, що справжньої 

рольової взаємодії на цьому рівні не відбувається. Сама назва рівня говорить про те, 

що спілкування тут відбувається за певними стандартами, а не за взаємним 

вловлюванням партнерами актуальних ролей один одного. Іншими словами, йдеться 

про «контакт масок»: «маска нуля» (я вас не чіпаю — ви мене не чіпайте), «маска 

тигра» (маска агресивності), «маска зайця» (щоб не накликати на себе гнів або 

насміхання інших) та ін. 

Ігровий рівень спілкування розташований «над» конвенціональним. Він 

наділений повнотою й людяністю останнього, але перевершує його глибиною змісту 

й багатством відтінків. На цей рівень люди виходять лише з тими, яких хоча б трохи 

знають і до яких є певне почуття — якщо не взаємне, то таке, що не затьмарене 

розчаруваннями. У фазі спрямованості на партнера заздалегідь є живий інтерес до 

особистісних особливостей співрозмовника, до його «рольового віяла», 

проникнутий симпатією до людини. У фазі відображення партнера відбувається 

загострене сприймання його «рольового віяла». У фазі інформування партнера 

суб'єкт намагається бути цікавим своєму партнерові, а тому він мимовільно «грає», 
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щоб «мати цікавий вигляд». «Грати» можна по-різному: радісно сприймати 

судження співрозмовника, не руйнувати контакту (такою є конгруенція) або ж піти 

на конфронтацію з партнером, ущипнути його, змусити розлютитися, здивуватися та 

ін. За зовнішніми ознаками «гра»-конфронтація схожа на маніпуляцію, однак 

відчуття, які суб'єкт має до партнера, суттєво різняться: маніпулятор байдужий або 

нелюб'язний до іншого, виграш і самоствердження для нього самоціль, засмучення 

партнера його тільки радує, а «гравець» будує контакт на небайдужості до 

співрозмовника. На четвертій фазі — взаємовідключення — партнерам усе ясно без 

слів, тобто тут не вимагається обопільного виконання прощальних ритуалів. 

Зазвичай, у спілкуванні на ігровому рівні партнери «віддзеркалюються один в 

одному», в їхньому контакті виникає «другий план» — те, що відчувається, але не 

називається словами. 

Діловий рівень передбачає не звичайні ділові контакти, а вид людських занять. 

Отож реальні ділові контакти зовсім не обов'язково відбуваються на цьому рівні, 

вони нерідко мають форму спілкування на маніпулятивному або стандартизованому 

рівні. Особливості власне ділового спілкування чітко простежуються під час аналізу 

фаз контакту. Перша фаза (спрямованість на партнера) характеризується тим, що у 

співрозмовника партнер викликає особливий інтерес як учасник спільної діяльності, 

як людина, яка може допомогти. Друга фаза (взаємовідображення) показує чуйність 

партнерів один до одного, загостреність сприймання з обох сторін розумової і 

ділової активності співрозмовників, їх залучення до розв'язання загальної проблеми. 

Саме за таких умов люди перестають думати про те, який вигляд вони мають і які 

свої індивідуальні ролі розкривають, головне — справа. Це є важливим і на третій 

фазі — взаємоінформування. Четверта фаза характеризується зовнішньою сухістю, 

за якою відчувається внутрішня теплота. В цілому, спілкуючись на діловому рівні, 

люди виносять із контактів не лише певні «плоди» спільної діяльності, але й стійкі 

відчуття довіри, взаємної прив'язаності. І якщо спілкування на ігровому рівні 

переважно святкове, то на діловому рівні воно набагато серйозніше, глибше і 

водночас вирізняється буденністю. 

Духовний рівень вважається найвищим рівнем людського спілкування, адже 

на цьому рівні партнер сприймається як носій духовного начала, яке пробуджує 

високі почуття: від дружби до можливості наблизитися до найвищих цінностей 

людства. При цьому духовність забезпечується не добором тем для розмови, а 

глибиною діалогічного проникнення людей в помисли один одного, тобто бесіда на 

найбуденнішу тему може бути більш духовною, аніж розмова про літературу. 

В цілому, підводячи підсумок аналізу рівнів, слід підкреслити, що в реальній 

взаємодії спілкування відбувається не на одному рівні або перестрибує з одного на-

інший. 

Індивідуальність людини у стосунках з іншими людьми визначає її стиль 

спілкування, під яким прийнято розуміти систему принципів, норм, методів, 

прийомів взаємодії й поведінки індивіда. Найяскравіше стиль спілкування 

проявляється в діловій та професійній сфері, у стосунках між діловими партнерами 

або між керівником і підлеглим. Саме тому проблема стилю найкраще досліджена у 

сфері лідерства — керівництва. Відомою є класифікація К. Левіна, який виокремив 

три стилі лідерства (керівництва): 

 авторитарний (тверді способи управління, визначення всієї стратегії 

діяльності групи, припинення ініціативи та обговорення прийнятих 

рішень, одноосібне прийняття рішення і т. п.); 



44 

 

 демократичний (колегіальність, заохочення ініціативи); 

 ліберальний (відмовлення від керування, усунення від керівництва). 

Відповідно до зазначених стилів лідерства — керівництва описуються й стилі 

спілкування. 

Згідно з авторитарним стилем лідер усі рішення ухвалює одноосібно, віддає 

накази, робить вказівки. Він завжди точно окреслює «межі компетентності» 

кожного, тобто жорстко визначає ранги партнерів і підлеглих. За авторитарного 

стилю спілкування рішення, ухвалені на верхніх поверхах ієрархії, надходять униз у 

вигляді директив (саме тому цей стиль часто-густо називають директивним). При 

цьому лідер (керівник) неполюбляє, щоб директиви підлягали обговоренню: їх, на 

його думку, належить незаперечно виконувати. За лідером залишається також у ролі 

прерогативи контроль та оцінка ефективності діяльності. У керівників (лідерів) з 

таким стилем спілкування, як правило, спостерігається завищена самооцінка, 

самовпевненість, агресивність, схильність до стереотипів у спілкуванні, чорно-біле 

сприймання підлеглих та їхніх дій. Люди з авторитарним стилем взаємодії мають 

догматичне мислення, при якому тільки одна відповідь правильна (переважно це — 

думка керівника), а всі інші помилкові. Отож, дискутувати з такою людиною, 

обговорювати прийняті нею рішення — то марна трата часу, адже ініціатива інших 

такою людиною не заохочується. 

Щодо демократичного стилю спілкування, то для нього властиві колегіальне 

прийняття рішень, заохочення активності учасників комунікативного процесу, 

широка поінформованість усіх, хто бере участь у дискусії, про розв'язувану 

проблему, про виконання накреслених завдань і цілей. Усе це сприяє тому, що 

кожний з учасників спілкування добровільно перебирає на себе відповідальність за 

виконання завдання й усвідомлює його значущість у досягненні спільної мети. При 

цьому учасники обговорення проблеми, за умов демократичного стилю взаємодії, — 

це не лише виконавці чужих рішень, а люди, які мають свої цінності та інтереси, 

проявляють власну ініціативу. Саме тому названий стиль сприяє зростанню 

ініціативності співрозмовників, кількості творчих нестандартних рішень, 

поліпшенню морально-психологічного клімату в групі. Таким чином, якщо для 

авторитарного стилю спілкування властивим є виокремлення свого «Я», то лідер-

демократ враховує у взаємодії з іншими їхні індивідуально-психологічні 

властивості, вивчає їхні потреби, інтереси, причини спаду чи зростання активності 

на роботі, визначає засоби впливу тощо, тобто актуалізує «Ми» в налагодженні 

соціальних і ділових контактів. 

За ліберального стилю спілкування характерною є незначна активність 

керівника, який може й не бути лідером. Така людина проблеми обговорює 

формально, піддається різним впливам, не виявляє ініціативи у спільній діяльності, 

а часто й не бажає або нездатна приймати будь-які рішення. Керівник з ліберальним 

стилем спілкування характеризується у взаємодії з іншими перекладанням 

виробничих функцій на їхні плечі, невмінням у процесі ділової взаємодії впливати 

на її результат, намагається уникнути будь-яких інновацій. Про люди ну-ліберал а 

можна сказати, що вона у спілкуванні «пливе за течією», часто-густо вмовляє свого 

співбесідника. Зрештою, за ліберального стилю взаємодії типовою стає ситуація, 

коли активні й творчо зорієнтовані співробітники починають використовувати 

робоче місце та час для діяльності, не пов'язаної із спільною справою. 

Для опису вказаних стилів використовуються й інші назви: директивний 

(командно-адміністративний, авторитарний, за якого людина у взаємодії з іншими є 
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прихильником єдиноначальності, підпорядкуванню їх власній волі, своїм наказам, 

вказівкам, інструкціям), колегіальний (демократичний, за якого людина враховує у 

спілкуванні самостійність, ініціативність, активність інших, довіряє їм), ліберальний 

(за якого людина практично не керує ситуацією спілкування, не виявляє 

комунікативних здібностей, потурає іншим, проблему якщо і обговорює, то 

формально). 

Як бачимо, у кожної людини складаються певні стереотипи взаємодії з 

іншими, які й визначають її стиль спілкування. Відома низка досліджень, в яких 

вказується на певний зв'язок між стилем спілкування, типом поведінки людини, її 

ставленням до діяльності та соціокультурними особливостями взаємодії: 

 стиль відображає усталені способи діяльності певного типу людини; він 

тісно пов'язаний з психологічними особливостями її мислення, прийняття рішень, 

прояву комунікативних властивостей тощо; 

 стиль спілкування не є вродженою якістю, а формується в процесі взаємодії 

і змінюється, отже його можна коригувати й розвивати; 

 опис та класифікація стилів спілкування певною мірою відтворюють 

змістові характеристики ділової сфери: специфіка поставлених завдань, стосунків 

тощо; 

 соціально-економічні, політичні, соціально-психологічні та інші зовнішні 

чинники впливають на характер формування стилю спілкування; 

 стиль спілкування зумовлений культурними цінностями найближчого 

середовища, його традиціями, усталеними нормами поведінки тощо. 

Щодо останньої особливості, то тут ідеться про зв'язок стилю спілкування з 

національною культурою. Практика міжособистісної взаємодії показує, що стилі 

спілкування, які є ефективними в одній культурі, можуть не спрацьовувати в іншій. 

Особливо це стосується ділової сфери. Отож під час встановлення ділових контактів 

варто враховувати той факт, що ділові люди, виховані в різних національних 

традиціях і умовах, дотримуються й різних думок щодо поведінки й налагодження 

соціальних контактів. 

Стиль спілкування має як об'єктивну, так і суб'єктивну основу. З одного боку, 

він залежить від моральних норм, соціокультурних, соціально-економічних і 

політичних чинників, усталеної системи стосунків, а з іншого, — від особистісних 

особливостей людини. У сфері управління на сьогодні діє кілька підходів до аналізу 

стилів керівництва, а звідси — і стилів спілкування, пов'язаних з певним 

співвідношенням суб'єктивного і об'єктивного в процесі встановлення ділових 

контактів. Щодо першого підходу, то він спирається переважно на структуру 

особистісно-ділових якостей керівника. Тобто кожний керівник являє собою 

індивідуальність у тому розумінні, що має неповторне поєднання прояву окремих 

структурних компонентів особистісно-ділових якостей. Згідно з даним підходом 

створено дві класифікації: на основі першої виокремлюють структури «керівник — 

політичний лідер», «спеціаліст», «організатор», «наставник», «товариш», які в 

ідеальній системі управління гармонійно поєднуються, а на основі другої — у 

процесі управління застосовуються авторитарний, колегіальний і ліберальний стилі 

керівництва. Потрібного ефекту можна досягнути в тому разі, якщо керівник вміє 

застосовувати стиль, адекватний ситуації. Стосовно другого підходу, то він 

спирається на об'єктивні чинники в управлінні, у зв'язку з чим розрізняють діловий, 

компанійський і кабінетний стилі. 
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Залежно від спрямованості особистості стилі спілкування поділяються на: 

виконавчий (орієнтація людини на офіційну субординацію й міжособистісні 

контакти) та ініціативний (орієнтація людини на справу та на себе). Коли 

співрозмовник прагне досягти Успіху у спілкуванні та діяльності, контролюючи 

інших, його стиль називають агресивним. Якщо в розмові людина зберігає емоційну 

дистанцію, незалежність у спілкуванні, її стиль характеризують як відчужений. 

Вирізняють також альтруїстичний (бажання допомогти іншим), маніпулятивний 

(досягнення власної мети), місіонерський (обережний вплив на іншого) стилі 

спілкування. За умов, коли партнер зі спілкування проявляє увагу до іншого 

партнера, його стиль вважають уважним. Уважний стиль спілкування може мати 

такі ознаки: висловлювання подяки іншому в тактовній формі, прояв уваги до 

особистісних проблем співрозмовника, вміння вислухати партнера й поспівчувати 

йому, готовність прийти на допомогу тощо. В сучасній діловій сфері спілкування 

дістав поширення так званий трансформаційний стиль. Ділові люди, що сповідують 

цей стиль, звертаються до високих ідеалів і моральних цінностей співрозмовників, 

спонукуючи їх змінювати попередні цілі, потреби й намагання. Способи 

спілкування й поведінка ділових людей будуються таким чином, щоб 

продемонструвати свою впевненість у розмові, бути взірцем для підлеглих, 

надихнути їх на досягнення поставлених цілей. В цілому стиль спілкування зазвичай 

залишається постійним за певних ситуацій, проте якщо змінюються обставини, то 

можливі адаптація, вдавання до іншого стилю або комбінація стилів. Більшість 

людей має якийсь превалюючий стиль, а також один або кілька запасних, які 

виявляються тоді, коли неможливо застосувати основний. Водночас жоден із 

названих тут стилів спілкування не є універсальним. В одних випадках ефективним 

може бути альтруїзм, консультування чи маніпулювання, за інших обставин — 

делегування, відчуження чи авторитаризм. 

Для характеристики особливостей спілкування в соціальній психології 

використовують також поняття «тип спілкування». Відомими і описаними в 

науковій літературі є такі типи: 

 менторський тип спілкування, який ґрунтується на принципі суворого 

підкорення одного співрозмовника іншому, зорієнтований на повчання, інструктаж. 

В наш час оновлення та демократизації суспільного життя, гуманізації стосунків для 

учасників взаємодії особливо неприйнятним стає такий тип спілкування, адже він 

пригнічує активність одного із співрозмовників, стає причиною негативного 

ставлення один до одного, призводить до погіршення морально-психологічного 

характеру стосунків; 

 «інформативний» тип спілкування, спрямований на передавання певної 

інформації. «Інформативне» спілкування в сучасному комунікативному процесі не є 

достатньо ефективним, адже проста ретрансляція інформації призводить до 

пасивного її сприйняття, не створює умов для обміну думками, самостійного 

пошуку шляхів розв'язання проблем на основі наукової методології; 

 «натхненне» спілкування вважається справжнім показником високої 

культури контактів. Цей тип спілкування, характерний для демократичного стилю 

взаємодії, вирізняється активною співучастю кожного з учасників комунікативного 

процесу, вмінням партнерів проявляти вимогливість водночас із справедливістю, 

вмінням підтримувати розмову, слухати опонента тощо. Саме тому принципами 

такого типу спілкування є взаємозаміна, взаємодопомога, співробітництво й діалог; 
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 «конфронтаційний» тип спілкування, який нині стає дидактично 

необхідним, адже схиляє до дискусії, діалогу з опонентами. 

Водночас тільки людина здатна виражати й закріплювати в словах і жестах 

зміст своїх почуттів і думок, називати ними різноманітні явища та предмети. 

Завдяки цьому вона створює певний комунікативний простір, в якому об'єднуються, 

співіснують її внутрішній, духовний світ і світ зовнішній, об'єктивний. Зазвичай 

розрізняють вербальні й невербальні засоби спілкування. 

Основним, універсальним вербальним засобом людського спілкування є мова 

(усна і письмова). Мова — це підґрунтя культури народу, безмежний невичерпний 

океан вселюдського досвіду. Підкреслюючи значення мови в людському житті, 

народна мудрість ставить її поряд з іншими незаперечними цінностями, такими як 

свобода, добро та ін. Рідна мова, як засіб спілкування, пов'язує нас не лише з 

теперішніми, а й із минулими та прийдешніми — усіма генераціями нашого народу. 

Саме тому доки існує мова — живе й народ. її ж зникнення призвело б до втрати 

історичної пам'яті і зникнення нації, розчинення ЇЇ серед інших людських спільнот. 

Звісно, знати не лише свою, а й інші мови — означає мати доступ До культурних 

традицій інших народів, набагато розширити межі свого спілкування. Відомо, що 

ніякий, навіть найдосконаліший переклад не зможе передати всю гаму почуттів і 

думок, втілених У творах Гомера, Вергілія, Данте, Шекспіра, Бальзака, Пушкіна та 

інших видатних майстрів слова, завдяки яким відбувається спілкування і 

взаємозбагачення різних національних культур упродовж століть і навіть тисячоліть. 

Отож не випадково стільки натхненних поетичних рядків у світовій та українській 

літературі присвячується саме рідній мові, вшануванню та оспівуванню її величі й 

краси. Мова є явищем не лише лінгвістичним, але й психологічним, естетичним і 

суспільним. Саме тому люди здавна помічали різноманітні якості мови й намагалися 

пояснити їх, застосовуючи такі слова, як «правильна», «красива», «доступна» тощо. 

Приміром, Цицерон вважав, що оратор тільки тоді викличе захоплення слухачів, 

коли його мова буде чистою, зрозумілою і красивою. Під час спілкування мова 

розвивається й удосконалюється. Отож формою її існування є мовлення, тобто акт 

використання індивідом мови для спілкування. 

Щоб чіткіше усвідомити комунікативні якості мови й мовлення, необхідно 

з'ясувати, з чим співвідноситься вона і як це співвіднесення можна використати для 

опису всієї гами тих смислів спілкування, які в ній приховані. Передусім мова 

співвіднесена з людиною, отож вона має бути доступною як для того, хто говорить, 

так ' для одержувача інформації. Найочевиднішим є також факт співвіднесення мови 

із знаковим механізмом спілкування. Проте ця очевидність ще не означає того, що 

ми бачимо й розуміємо всі складові цього співвідношення. Йдеться про те, що мова 

побудована із сукупності й системи знакових одиниць спілкування, підкоряється 

законам цієї системи, але вона не дорівнює їй. У мові знакові оди ниці спілкування 

отримують вибір, повторення, розміщення комбінування і трансформацію. Тобто 

той, хто говорить або пише змушений самими завданнями й можливостями 

комунікації здійснювати вибір, повторення, розміщення, комбінування і 

трансформацію із великої кількості слів та інших одиниць тих з них, які 

відповідають ситуації мовлення. Постають запитання: Яким чином ці дії 

відбиваються на комунікативних властивостях мови й того, хто нею в даний час 

користується? Чи може, той, хто говорить, переконати співрозмовника за 

допомогою обраної системи знакових одиниць спілкування? Чи можуть досягти цілі 

спілкування співрозмовники, що обрали певний знаковий механізм спілкування? 
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Яким чином комбінація і трансформація мовних знаків впливає на результат 

спілкування? У відповідях на поставлені запитання криється наявний зв'язок 

комунікативних якостей мови людини з її правильністю (дотримання норм 

літературної мови), чистотою (відсутність сторонніх літературній мові слів) і 

багатством (застосування різних мовних знаків), які своєю чергою є запорукою 

ефективності спілкування. 

Постійно пов'язані між собою мова й мислення: за допомогою мови 

відтворюється думка людини й у мові вона ж формується. Це співвіднесення дає 

змогу осмислити такі якості мови, як її точність (значення слів співвіднесені із 

змістом і обсягом висловлюваних понять) і логічність (зв'язок значень, властивих 

словам, словосполученням і реченням, що ввійшли до структури мовлення, не 

суперечить законам логіки, законам мислення). Мова виражає й передає не лише 

думки, а й почуття, волю людей, ті стани свідомості, які можна назвати естетичними 

переживаннями індивіда. Мову, що впливає як на розум, так і на емоційну сферу 

свідомості, підтримує увагу й інтерес співрозмовника або читача, зазвичай 

називають виразною. І якщо при цьому формуються конкретно-чуттєві уявлення про 

дійсність, то йдеться про образну мову. Незаперечним, нарешті, є факт 

співвіднесення мови й умов спілкування, тобто місця, часу, жанру, завдань 

комунікативного процесу. 

Універсальною для спілкування є природна мова, за допомогою якої можна 

висловити практично все — від неясного почуття, що зароджується, до 

найзагальніших ідей і понять. Жива природна мова віддзеркалює душу тієї особи, 

яка спілкується, вона сповнена звуками, виграє барвами, усміхнена або похмура, 

неозора, мов море — уся вона виблискує й переливається під сонцем нашого «Я». За 

мовою людини можна визначити її етнічну та соціальну належність. Природна мова 

може бути розмовною або літературною, де перша — це жива мова повсякденного 

спілкування, яка не завжди відповідає загальноприйнятим мовним нормам і вбирає в 

себе діалектні та жаргонні вирази, що використовуються лише в певній місцевості 

або представниками певної професії чи різновиду діяльності, а друга — це природна 

мова, опрацьована майстрами слова, загальноприйнята в країні, вона відповідає 

певним нормам і є свідченням мовної культури. Поряд з природною мовою 

важливим засобом спілкування є так звані штучні мови: азбука Морзе, мова глухих, 

різні шифри та ін. Найчастіше штучна мова використовується в науці, приміром, 

різноманітні спеціальні терміни або поняття, математичні та хімічні формули, 

умовні географічні позначки тощо. Саме тому оволодіння мовою тієї чи тієї науки є 

необхідною перепусткою до її храму. До штучних мов належать також комп'ютерні 

мови, завдяки яким відбувається спілкування людини з комп'ютером та у 

віртуальному просторі мережі Internet. 

Зазвичай в міжособистісному спілкуванні використовується письмова і усна 

мова. Письмова мова — то різновид мови, який дає змогу спілкуватися із 

співрозмовниками: і тими, які є сучасниками того, хто пише, і тими, хто житиме 

після нього. її роль стає вирішальною в тих ситуаціях, де необхідні точність, 

відповідальність за кожне слово. Для того, щоб вдало користуватися письмовою 

мовою, потрібно постійно збагачувати свій словниковий запас, адже чим багатший і 

різноманітніший словник людини, тим багатша й різноманітніша її мова. Письмова 

мова здійснюється у формі писання й читання написаного. Усна мова — це різновид 

мовлення, яке сприймається іншими співрозмовниками на слух. На противагу 
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письмовій, усна мова економніша, тобто для усного передавання будь-якої думки 

необхідно менше слів, ніж для письмового. 

У невербальному спілкуванні використовується система знаків, які різняться 

від мовних засобами та формою їх виявлення. У процесі взаємодії вербальні й 

невербальні засоби можуть підсилювати або ж послаблювати дію одне одного. Мова 

невербального спілкування — це мова почуттів, а не лише жестів. Недаремно 

кажуть, що мовчання — золото, а слово — срібло, тобто мовчання іноді буває 

красномовнішим, ніж слова. Чи, наприклад, погляд очима: за його допомогою 

усвідомлюється той пласт інформації і ті особливості спілкування, які вербальною 

мовою важко передати. Отож, можна погодитися з В. Лабунською, яка наголошує на 

складності феномену, яким є поняття «невербальне спілкування». Визначаючи його, 

вчений розуміє під ним такий вид спілкування, для якого є характерним 

використання як основного засобу передавання інформації, організації взаємодії, 

формування образу, поняття про партнера, здійснення впливу на іншу людину 

невербальної поведінки й невербальних комунікацій. Із цього випливає, що 

невербальні засоби не тільки поліфункціональні, але й є предметом розгляду в 

різних напрямах психології спілкування: як комунікативний феномен, як предмет 

соціальної перцепції (від лат. perceptio — сприймання), як вид взаємодії. 

Поняття «невербальне спілкування» є ширшим за поняття «невербальні 

комунікації» і «невербальна поведінка». Своєю чергою поняття «невербальна 

поведінка» більш широке ніж «невербальні комунікації». Визначаючи поняття 

«невербальні комунікації», дослідник звертає увагу на те, що воно являє собою 

систему символів, знаків, жестів, які використовуються для передавання того чи 

іншого повідомлення, які тією чи іншою мірою відчужені й незалежні від 

психологічних і соціально-психологічних властивостей людини, мають достатньо 

чітке коло значень і можуть бути описані як лінгвістичні знакові системи. Щодо 

поняття «невербальна поведінка», то воно, як і поведінка загалом, являє собою 

поєднання індивідних, особистісних форм поведінки з груповими, 

соціокультурними; для нього є характерною єдність неінтенціональних (від лат. 

intentio — прагнення, поривання, спрямованість мислення, свідомості на який-

небудь предмет), неконвенціональних (від лат. conventio — угода, договір), 

неусвідомлюваних рухів з усвідомлюваними, спрямованими, такими, що мають чіткі 

семантичні межі. Основа невербальної поведінки ґрунтується на 

найрізноманітніших рухах (жести, експресія обличчя, вираз очей, пози, інтонаційно-

ритмічні характеристики голосу, дотик), які пов'язані зі змінами психічних станів 

людини, її ставленням до партнера, із ситуацією взаємодії і спілкування. Йдеться 

про індивідуальну невербальну поведінку й невербальну поведінку діади, групи 

осіб, яка фіксується як сукупність невербальних інтеракцій (від англ. interaction — 

взаємодія). Підґрунтям для виникнення невербальної інтеракції слугують механізми 

погодження, підстроювання, перенесення програм невербальної поведінки. 

Отож, дослідники, які працюють у царині невербального спілкування, 

намагаються визначити, наскільки пов'язана невербальна поведінка із структурою 

особистості й динамічними процесами у групі, наскільки вона стійка чи змінна, і 

нарешті, що свідчить про те, що невербальну поведінку можна розглядати як 

особистісне чи групове утворення. Саме від відповіді на ці запитання, на думку 

В.Лабунської, залежить і відповідь на запитання: «Що кодувати й інтерпретувати?» 

Об'єднання цих запитань може утворити центральну проблему психології 

невербального спілкування — проблему взаємозв'язку невербальної поведінки з 
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психологічними й соціально-психологічними характеристиками особистості і групи. 

Від рівня осмислення цієї проблеми, вибору у зв'язку з цим на практиці напрямів її 

розв'язання визначатиметься ступінь довіри діагностичним, комунікативним, 

психокорекційним можливостям невербальної поведінки. Таким чином, розгляд 

проблеми лежить передусім у площині визначення факту про те, чи є невербальна 

поведінка системою знаків, тобто кодом, під яким зазвичай розуміється сукупність 

знаків, система символів, за допомогою яких інформація може бути закодована. 

Стосовно першого погляду, то він базується на тому, що більшість видів 

невербальної інформації не мають адекватної їй системи записів, саме тому 

невербальна поведінка, з погляду практичних завдань, кидає дослідникам виклик, 

тобто залишається невловимою, імовірнісною. Друга позиція полягає в тому, щоб у 

розгляді можливостей кодування та інтерпретації диференційовано підходити до 

різних компонентів невербальної поведінки як знаків-індикаторів психологічних і 

соціально-психологічних характеристик особистості і групи, враховувати певні 

контекстуальні перемінні, говорити про стійкість чи зміну, психологічну 

неоднозначність невербального коду, виходячи з того, які психологічні утворення 

він представляє. Група вчених, яка дотримується другого погляду, тобто вважає, що 

невербальна поведінка піддається кодуванню, застосовує різноманітні методичні 

прийоми: спостереження й вербальний опис рухів, рисунки, фото-кіно-відео-записи 

тощо. 1 хоча були створені вербальні, графічні, цифрові коди різних компонентів 

невербальної поведінки й відповідні їм способи кодування, вони лише частково 

відповідають завданням практичної психології. Тому, по-перше, що будь-який 

запис, рисунок — це статика, а невербальна поведінка динамічна; по-друге, з коду 

випускаються нюанси, отож він дає узагальнену, типову інформацію; по-третє, для 

використання коду необхідне спеціальне навчання; по-четверте, зазвичай ідеться 

про жести чи про коди руху очей, а цілісна невербальна поведінка, з якою маємо 

справу на практиці, так і не описана у, вигляді системи знаків; по-п'яте, для 

створення кодів використовуються методи, прийнятні для кодування природної 

словесної мови; по-шосте, для поєднання в коді поряд з типовими, стійкими й часто 

повторюваними рухами індивідуальних, що виникають у відповідь на певний 

подразник, використовують як основний критерій частоту їх виникнення в різних 

контекстах спілкування й інтенсивність. Цінність показників, якими є частота й 

інтенсивність, очевидна тоді, коли на практиці ми маємо можливість упродовж 

тривалого часу спостерігати за невербальною поведінкою конкретної людини чи 

групи людей, інакше окремі характеристики невербальної поведінки ми не зможемо 

закодувати як такі, що повторюються. І навіть тоді, коли можна довго спостерігати 

за людиною, то критерії типу «більше — менше», «інтенсивніше» повною мірою 

також не задовольняють, тобто треба мати якісь середні показники. Саме такі описи 

наводяться в навчальних посібниках з мови тіла. 

Немає достатнього успіху й у спробі дослідників створити невербальні коди 

взаємодії двох і більше людей (ідеться про невербальну інтеракцію). Загалом легко 

піддається кодуванню такий елемент невербальної поведінки, як посмішка, якщо 

фіксувати за допомогою спеціальних позначок її присутність або відсутність, але 

практично неможливо розробити таку систему записів, яка б реєструвала якість 

посмішки (фальшива, щаслива та ін.). Незважаючи на обсяг результатів дослідження 

процесів кодування, проблема залишається за рахунок введення таких перемінних, 

як ситуація спілкування, особистісні особливості суб'єкта невербальної поведінки, 

чинники культури. Саме тому має місце третій погляд на проблему невербального 
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спілкування, відповідно до якого дослідники ставлять завдання визначити вплив 

природних комунікативних ситуацій на виконання невербальною поведінкою її 

індикативних функцій. Учені дійшли висновку, що на процеси кодування та 

інтерпретації роблять вплив стать, вік, особистісні особливості людей, і 

найголовніше, ситуація спілкування, комунікативне завдання й комунікативна 

установка або домінанта на невербальну поведінку партнера. Тобто успішність 

кодування та інтерпретації невербальної поведінки залежить від того, наскільки 

значущими для партнерів є ситуація спілкування і стосунки, що складаються між 

ними. І якщо ситуація спілкування для партнерів не є значущою, то, як правило, 

невербальна поведінка перетворюється на тло, перестає виконувати функції коду, а 

отже, відігравати роль діагностичного, комунікативного засобу. Іншими словами, 

якщо невербальна інформація стає «тлом» хоча б для одного з партнерів, то вона 

перетворюється в «невербальні шуми». Трактування проблеми «коду» з такої 

позиції свідчить про те, що акцент усувається з аналізу індикативних можливостей 

невербальної поведінки, стійкості її зв'язків з психологічними характеристиками 

людини на визначення ролі суб'єктивних, ситуативних чинників в її формуванні, в 

актуалізації процесів кодування. Загалом, як зазначає В. Лабунська, наявні підходи 

до проблеми кодування — інтерпретації невербального спілкування дають підставу 

стверджувати, що її розв'язання передбачає ставлення до невербальної поведінки як 

до особистісно-динамічного утворення. В межах цього підходу більшість 

суперечностей, які мали місце у процесі дослідження невербальних кодів, 

перетворюються в характерні особливості функціонування невербальної поведінки, 

а сам процес кодування стає складним соціально-перцептивним завданням, успішне 

вирішення якого залежить як від об'єктивних характеристик невербальної поведінки 

як знака-індикатора, так і від низки спеціальних здібностей до кодування та 

інтерпретації невербальної поведінки. Зазначені міркування стосовно невербального 

спілкування враховують усю унікальність невербальної мови, а також можливі 

суперечності між невербальним вираженням і його психологічним змістом, 

мінливість способів невербального вираження, залежність успішності кодування від 

уміння людини адекватно виявляти свої переживання, від рівня сформованості 

навичок кодування різних підструктур невербальної поведінки. Отже, результатом 

інтерпретації невербального спілкування може бути установка на невербальну 

поведінку як специфічну знакову систему, що змінює свої характеристики 

відповідно до виду невербальної інформації. 

Зазвичай виокремлюють п'ять основних знакових систем. 

Оптико-кінетична система знаків, яка охоплює жести, міміку, пантоміміку, 

тобто руки, обличчя й постава в цьому разі стають джерелом психологічної 

інформації. 

Паралінгвістичні засоби. Йдеться про систему вокалізації, тобто якість 

голосу, його діапазон, тональність. Доведено, що як гучний голос, так і занадто 

тихий не підсилюють переконувального впливу одного співрозмовника на іншого. 

Не завжди, коли людина говорить тихо, вона змушує співрозмовників, щоб її 

слухали, а лише тоді, коли є справжнім авторитетом серед інших. 

Екстралінгвістична знакова система, яка характеризується введенням у 

мову пауз, сміху, інших вкраплень. Певна частина людей, особливо в діловій сфері, 

вважає, що їхній статус вимагає деякої монотонності. Однак слід пам'ятати про 

психологічні якості людей. Суть у тому, що у своїх учинках вони керуються як 

інтелектом, так і емоціями. 



52 

 

Візуальне спілкування, тобто «контакт очима». Періодично дивлячись на 

обличчя партнера, людина таким чином дарує йому свою увагу, а психологія людей 

така, що вони цінують увагу до себе. 

Проксеміка, яка передбачає організацію простору й часу спілкування (часові 

особливості початку спілкування, розташування партнерів за столом переговорів 

тощо). 

Невербальні засоби спілкування поділяють також на: 

• візуальні, до яких належать кінетика (рухи ніг, голови, рук, тулуба); 

напрямок погляду й візуальний контакт; вираз очей; поза (зокрема локалізація, зміна 

поз відповідно до словесного тексту); шкірні реакції (почервоніння, піт); дистанція 

(відстань до співрозмовника, кут повернення до нього, персональний простір); 

додаткові засоби спілкування, у тому числі особливості будови тіла (статеві, вікові) і 

засоби їх перетворення (одяг, косметика, окуляри, прикраси, татуювання, вуса, 

борода, сигарета тощо); 

• акустичні (звукові), пов'язані з мовою (інтонація, голос, тембр, тон, ритм, 

висота звуку, мовні паузи та їх локалізація в тексті) і не пов'язані з нею (сміх, плач, 

кашель, вдихи, скрегіт зубів, «хлюпання» носом тощо); 

• тактильні (пов'язані із дотиком), які передбачають фізичний вплив (ведення 

сліпого за руку, контактний танець та ін.) і такевіку (потиск руки, хлопання по 

плечу). 

Іноді в ролі специфічної знакової системи окремо розглядають сукупність 

запахів, якими наділені партнери зі спілкування, а також смак. І хоча смак і нюх 

найменшою мірою задіяні в спілкуванні, вони, незалежно від нашої волі, беруть 

участь у комунікативному процесі і впливають на наші стосунки один з одним. 

Спілкуючись, люди по-різному реагують на невербальні сигнали: одні — 

чутливі до них, інші — нічого не знають про цю сферу комунікації або не мають 

досвіду їх фіксації та розшифровки. Доведено, що в процесі спілкування від 60 до 

80% комунікації здійснюється за рахунок невербальних засобів. Відомий дослідник 

мови рухів тіла А. Піз стверджує, що це — імпульси нашої підсвідомості. І 

відсутність можливості підробити ці імпульси дає підставу довіряти їм більше, аніж 

вербальним каналам спілкування. На запитання про те, чи можна підробити мову 

рухів тіла, психологи відповідають негативно, хоча діють такі центри, де навчають 

керувати жестами, мімікою, пантомімікою тощо. В них передусім шліфують свої 

навички політики, члени парламенту, бізнесмени, керівники. 

Невербальне спілкування, так само як і мовне, передбачає наявність 

зворотного зв'язку. Міжособистісна практика взаємодії показує, що позитивний 

невербальний зворотний зв'язок, який іде від партнера у спілкуванні, позитивно 

впливає на стосунки між співрозмовниками. Зокрема, кивок голови одного партнера 

дає зрозуміти іншому, що він уважно слухає. Навпаки, негативний зворотний зв'язок 

часто-густо надає деструктивного характеру стосункам. Відомо, що партнер, який у 

дратівливому тоні відповідає на запитання співрозмовника, подає шкідливі сигнали. 

Звісно, невербальні засоби спілкування мають доповнювати вербальну мову, а не 

замінювати її, виявляти емоційні стани партнерів зі спілкування, регулювати 

тривалість процесу спілкування, створювати психологічний контакт між 

партнерами. Мистецтво спілкування передбачає бездоганне володіння як письмовою 

і усною мовою, так і вмінням правильно встановлювати оптимальне співвідношення 

вербальної і невербальної мови для кожної ситуації спілкування. При цьому 

важливо, щоб проблема людини не відійшла на другий план, адже захоплення 
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інструментальним аспектом спілкування може нівелювати духовну сутність 

особистості, призвести до спрощеного тлумачення спілкування. Отже, за 

неминучого науково-аналітичного поділу спілкування на вказані аспекти важливо 

не загубити в них людину як духовну силу, як найвищу цінність, здатну активно 

впливати на процеси взаємодії і спілкування, перетворюючи себе самого та інших. 

 

 

На психічне здоров’я людей впливає 

велика сукупність чинників, їх можна 

класифікувати за різними ознаками. За 

місцем розташування виокремлюють дві 

великі групи - внутрішні і зовнішні 

чинники. Розглянемо зовнішні, до яких 

належать ті, що містяться поза особистістю, 

насамперед у середовищі, яке її оточує. У 

свою чергу їх поділяють на природні, 

планетарні та суспільні, які можна 

розкласти на цілу низку складових. 

 Реальне зовнішнє суспільне психічне 

середовище має багато кіл впливу: 

первинне (сім’я, шкільний клас, робоча 

бригада (група), мала фірма, група за 

інтересами, друзі тощо), вторинне (школа, 

село, місто, організація, велика фірма, 

партія та ін.), розширене (етнічна група, 

велика соціальна група, релігійна спільнота 

тощо), широке (ціле суспільство), 

глобальне (вся планета). Загалом до 

суспільних потрібно зарахувати економічні, 

соціальні, політичні, духовні, екологічні та 

інші чинники, кожен з яких можна 

розкласти на ще менші складові. 

На нашу думку, до основних власне суспільних чинників, які визначають 

психічне здоров’я громадян, належать: 

 соціальні й політичні конфлікти та нестабільність; 

 наявність роботи або безробіття; 

 позиція і змістовна спрямованість засобів масової інформації (ЗМІ); 

 певний соціально-психічний стан, у якому перебуває суспільство; 

 соціальна бідність; 

 тривала дія негативних емоцій; 

 соціальна, емоційна і фізична депривація; 

 соціальна справедливість чи несправедливість; 

 правова захищеність чи незахищеність; 

 соціальний оптимізм; 
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 співвідношення матеріальних і духовних потреб у суспільстві; 

 релігія; 

 соціальна деградація; 

 соціально-психічна єдність суспільства тощо. 

 Розглянемо їх в аспекті впливу на психічне здоров’я громадян. 

Безумовно, соціальні й політичні конфлікти, нестабільність у суспільстві 

негативно впливають на психічне здоров’я громадян. Наприклад, в Україні вже 

тривалий час не вщухає внутрішня боротьба. Є сили, які прагнуть розколоти 

українське суспільство, дезорганізувати його. Постійно триває боротьба між 

різними гілками влади, під час якої її представники забувають про мету своєї 

діяльності, а також про власний народ і його потреби. 

Другий чинник - наявність роботи або безробіття. Загалом безробіття в 

державі є негативним чинником впливу на психічне здоров’я громадян. Воно не 

лише не дає змоги громадянам здобувати засоби для існування, а й руйнує їхню 

гідність і гордість, віру і надію, а також спричиняє глибокі переживання за долю 

своїх рідних і близьких, своє та їхнє майбутнє. На основі цього розвивається 

почуття неповноцінності та незадоволеності, страх, різні психічні розлади тощо, а 

також виникають особистісні кризи. 

Німецький дослідник К. Гехт погоджується з думкою, що соціальні й 

економічні негаразди, а також безробіття негативно впливають на психічне здоров’я 

людей, стають причинами багатьох психічних захворювань. 

Третій чинник - позиція і змістовна спрямованість засобів масової інформації 

(ЗМІ). На жаль, держава часто не контролює їхнього впливу на соціальну психіку 

суспільства й окремих людських спільнот, а також на індивідуальну психіку 

кожного громадянина. Нині є всі підстави стверджувати, що в Україні загалом не 

враховують особливостей впливу ЗМІ на настрій, емоційні стани, активність та 

установки громадян, особливо молоді. 

Засобами впливу на соціальні психіки людських спільнот та індивідуальні 

психіки громадян є тон інформації про різні аспекти життя в країні, співвідношення 

позитивної та негативної інформації, оцінка соціальної та економічної ситуації, 

інтерпретація дій центральної та місцевих органів влади, повідомлення про успіхи 

або невдачі в різних сферах життя країни, полярність емоційного супроводу, вибір 

контексту повідомлень тощо. 

Ми добре знаємо, що одну й ту саму інформацію можна подати по-різному, 

отримуючи діаметрально протилежні емоційні ефекти і психологічні наслідки. 

Зрозуміло, що зараз найважливішим засобом масової інформації є телебачення, яке 

володіє могутнім потенціалом впливу на соціальні психіки людських спільнот та 

індивідуальні психіки громадян. 

Певним чином побудована й подана інформація має психологічний вплив. 

Різні форми (реклама, кліпи, висловлювання, цитати, умовиводи, інтерв’ю тощо), 

підсилені яскравістю, емоційністю, образністю, і нав’язливо пропоновані, не дають 

змоги образній та емоційній пам’яті звільнитися від них, оскільки вони, як правило, 

не вплітаються в структуру інтелекту у звичайній для перероблення формі, їхні коди 

не збігаються з кодами того психічного, що є у психіці. Як наслідок, ця інформація 

стає певною мірою таким психічним, потенціал якого чинить вплив на інше 

психічне, - наявні у психіці активні та пасивні залежні патерни (АПЗП). У цьому 

разі сприйнята інформація в різних формах перетворюється у психіці на активні 
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незалежні патерни (АНП), які генерують психоенергію певної полярності. Вона 

може бути і позитивною, і негативною, дестабілізуючою, руйнівною. 

Наприклад, цифрову інформацію, цитати з промов політиків і багато іншого 

можна супроводжувати різним коментарем, образним оформленням, музикою, 

кліпами, кінозамальовками тощо. Із висловлювань політиків, їхніх інтерв’ю, реплік, 

окремих фраз пересічних громадян і навіть перехожих для телерепортажів часто 

відбирають для показу (рідко йде прямий ефір) одні та відкидають інші. Такі 

висловлювання, відібрані за певним принципом чи тенденцією, можуть подавати як 

думку чи позицію окремих прошарків населення або народу загалом. 

Телебачення може використовувати потрібну кількість повторів, що з погляду 

психології виражається сильним сугестивним ефектом. Аргументація під час такого 

навіювання не обов’язкова, оскільки часто не заторкує раціонального. У 

підсвідомість легше проникають прості тези. 

 Коли висувають тезу «факти говорять самі за себе», то це правильно тільки 

наполовину, оскільки, з одного боку, факт є психічним явищем, яке має 

безпосередній вплив на соціальні та індивідуальні психіки, а з іншого - він існує 

тільки в описі й трактуванні людей. А люди, пояснюючи певний факт, 

інтерпретують його залежно від своїх потреб, інтелектуального рівня розвитку, 

економічної, релігійної чи етнічної позиції. 

Негативний вплив на психічне здоров’я чинить також реклама. Її психоенергія 

проникає у підсвідомість, де здійснює руйнівний вплив на психічне, яке має 

протилежну (позитивну) полярність, але однаковий код. 

Наприклад, ролики з рекламою спиртних напоїв, цигарок, інших товарів чи 

послуг, у яких наявні картини голих чи напівоголених жінок, інтимних частин 

їхнього тіла, еротики, еротичної міміки і пантоміміки, подані у відповідному 

наочно-образному, динамічному, дискретно-часовому й емоційно забарвленому 

вигляді, часто викликають асоціації насолоди від вживання спиртних напоїв, 

куріння, еротики й сексу тощо. Завдяки цьому вони глибше проникають в образну та 

емоційну пам’ять, на рівень підсвідомості і стають психічним, яке руйнує раніше 

утворені позитивні образи й емоції, стимулює до вживання спиртних напоїв, 

куріння, наркоманії, легкого, безтурботного й веселого життя, до прагнення 

нерозбірливого сексу, насилля тощо. А це, у свою чергу, призводить до того, що 

майже вся молодь курить, постійно вживає спиртні напої, а насолоду й секс вважає 

ледь не сенсом життя. Унаслідок цього також руйнуються сім’ї, залишаються без 

догляду діти, зростає безвідповідальність тощо. 

Четвертим чинником є певний соціально-психічний стан, у якому перебуває 

суспільство. Соціально-психологічний стан суспільства відображає функціонування 

соціальної психіки народу та її проекцію на всі аспекти його життєдіяльності. 

Соціальна психіка народу - це незалежне від індивіда відносно самостійне цілісне 

суще утворення, у якому в згорнутому, стиснутому, спресованому, інтегрованому 

законодавчому вигляді містяться зародження, творення й розвиток нації в 

специфічних географічних, кліматичних, ландшафтних, планетарних, історичних, 

економічних, політичних, соціальних і духовних умовах. Вона є невидимою тонкою 

тканиною суспільного життя, в усій його складній поєднаності і вираженості. Це 

утворення також існує як певна психоенергія (психоенергетичний потенціал) 

конкретного соціуму, нації, як психоенергетична атмосфера, у якій відбувається 

життєдіяльність нації. 
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Загалом соціальна психіка народу - це особливе зовнішнє психічне, що існує 

поза індивідом, але яке однозначно стає «присутнім» в індивідуальній психіці у 

процесі національної життєдіяльності. 

Це зовнішнє психічне передбачає не лише здатність відображати соціальну 

дійсність, а й смисло-, історико- та ідейно-стимулюючі аспекти, а також патерни, які 

містять інформацію про націю, державність, особливості соціальних, економічних, 

політичних і духовних процесів, про протиборство в світі, національні інтереси 

тощо. 

Отже, соціальна психіка народу - це складне, багаторівневе, системне, цілісне 

суще утворення, яке виявляється як інтегрована взаємодія ментально-психічного, 

духовно-перцептивного, психокомунікативного, емоційно-почуттєвого і 

спонукально-вольового, та водночас є основою, рушійною і керуючою силою 

національної життєдіяльності та розвитку. У ній відображено інтегровану єдність 

функціонування сукупності соціально-психологічних явищ, процесів, понять, 

значень, смислів, вірувань, традицій, звичаїв, стереотипів, ціннісних орієнтацій, 

установок та іншого, що впливає на поведінку й діяльність народу (етносу) та його 

соціально-психічний стан. 

Суспільство може перебувати в одному з трьох станів: 

- соціально-психологічної стабільності; 

- соціально-психологічного напруження; 

- соціального психозу. 

Крім того, кожен з цих станів може мати ще три рівні вираження: низький, 

середній і високий. 

Безумовно, стан соціально-психологічного напруження, тим більше стан 

соціального психозу, негативно впливають на психічне здоров’я громадян. 

Соціальна бідність також негативно позначається на психічному здоров’ї 

громадян. 

Ще одним чинником є тривала дія негативних емоцій. Унаслідок негативізму 

в соціальну психіку народу здебільшого генерується негативна психоенергія. Це, 

безумовно, має негативні наслідки, зокрема щодо психічного здоров’я громадян 

України. Фактично, у людей викорінюють віру в те, що життя можна змінити на 

краще. А віра є тим психічним, яке постійно генерує позитивну психоенергію, таким 

чином зменшуючи негативний психоенергетичний потенціал у людській психіці. У 

нинішній українській суспільній дійсності тотальний негативізм, очорнення, 

залякування стає нормою, насамперед політичного і суспільно-економічного життя. 

Негативним чинником також є духовна, емоційна і фізична депривація. На 

наш погляд, вплив на психічне здоров’я людей у суспільстві чинить надмірна 

матеріалізація соціального життя, яка вимагає значної затрати часу, а також відмова 

від духовних цінностей на користь матеріальних. 

Деякі дослідники, спираючись на твір Марка Тулія Цицерона «Про дружбу», 

до чинників, які сприяють психічному здоров’ю людини, зараховують дружбу між 

людьми. І тут немає нічого дивного, оскільки дружба сприяє формуванню 

впевненості, надії, віри, соціального оптимізму і гармонії. Вона є тим психічним, яке 

генерує позитивну психоенергію та зменшує негативний психоенергетичний 

потенціал, а отже - сприяє зміцненню психічного здоров’я людини. 

Важливим чинником, який впливає на психічне здоров’я громадян, є соціальна 

справедливість чи несправедливість. Несправедливість, як негативне зовнішнє 

психічне, породжує страждання, відчай, злість, розчарування, а також сприяє 
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розвиткові агресивності, нетерпимості, конфліктності. Вона руйнує особистісний та 

соціальний оптимізм, спричиняє довготривалі негативні почуття та настрій, формує 

негативні установки, що знижує психічне здоров’я людини. 

Додатково можна виокремити такий чинник, як правова захищеність. Правове 

свавілля в державі призводить до того, що громадяни втрачають віру в 

справедливість, чесність, порядність тощо. Воно не лише формує недовіру до влади, 

а й спричиняє насамперед гнів, злість, агресивність, що негативно позначається на 

психічному здоров’ї громадян. 

Суть соціального оптимізму, як чинника психічного здоров’я громадян, у 

тому, що він генерує позитивну психоенергію. Його основою є віра в майбутнє - це 

те психічне, яке генерує позитивну психоенергію. Без нього неможливо змінити 

суспільство, налагодити ефективне виробництво, одним словом, творити в ім’я 

процвітання держави, нації, суспільства, кращої долі кожної людини. 

Важливим чинником є співвідношення матеріальних і духовних потреб у 

суспільному житті. За будь-яких умов і негараздів духовне завжди має переважати 

над матеріальним, оскільки лише духовне виражає єство Людини, її цінність, 

значущість. Однак нині ми бачимо таке зростання бездуховності, що наближає нас 

до межі, де діє принцип «Людина людині - вовк». Люди втрачають людяність, 

гідність, моральність, доброту, честь, совість і навіть Бога у своїй душі. 

Посилюються обман, недовір’я, злоба, заздрість, лицемірство, байдужість до долі 

ближнього: дитини, інваліда, пенсіонера, безробітного, знедоленого тощо. 

Бездуховність призвела до того, що для багатьох громадян гроші стали єдиним 

«богом», якому вони поклоняються й моляться. Для них гроші - це сенс, це їхня 

віра, їхній стиль життя і мислення. Гроші будь-якою ціною, гроші в обмін на честь, 

совість і навіть життя інших. 

Релігія може бути і позитивним, і негативним чинником впливу на психічне 

здоров’я громадян. Нині в Україні наявний, на нашу думку, більше традиційний 

підхід до віри у Бога, ніж осмислений, бо вона (віра) не вросла в людські серця і 

душі - Божі заповіді ще не стали сутністю дій і вчинків тих, хто істинно вірує, живе 

з Богом у серці. 

 Суть соціальної деградації як чинника впливу на психічне здоров’я людини - 

в алкоголізації та наркоманізації суспільного життя. 

Соціально-психічна єдність суспільства може бути і негативним, і позитивним 

чинником впливу на психічне здоров’я громадян. Вона засвідчує розуміння 

більшістю членів нації свого спільного походження, відмінності від інших спільнот, 

свого «МИ» на відміну від «ВОНИ» та «ІНШІ», своєї цілісності, єдності та 

ідентичності своїх потреб, цінностей, інтересів. 

Сьогодні стає очевидним те, що багато негативних явищ, які є в нашому 

суспільстві, виникли через роз’єднаність української нації, відсутність у ній злагоди, 

підтримки національних сил та їхніх лідерів, скоординованих дій, активності, 

спрямованої на подолання перешкод та протистояння руйнівним процесам. 

Наші противники використовують усе, що може розколоти націю: поділ 

українців на «східняків» і «західняків», релігію, історію, мову, «націоналізм», 

«бандерівців» тощо. 

Отже, суспільна дійсність здійснює суттєвий вплив на психічне здоров’я 

громадян. 
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ВИХОВНА ГОДИНА 

 

Мета: навчати учнів 

культури спілкування, пошуку 

конструктивних способів 

вирішення проблемних ситуацій; 

сприяти поліпшенню 

психологічного клімату в класі, 

налагодженню доброзичливих 

стосунків; виховувати в учнів 

повагу одне до одного, 

відповідальність за власні слова 

і вчинки. 

Обладнання: ручки або 

олівці, чисті аркуші паперу.  

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

Творче завдання «Школа дружби»  

Учитель об’єднує учнів класу в групи і пропонує їм уявити себе вчителями 

«Школи дружби». Вони мають навчити своїх учнів товаришувати одне з одним і 

розповісти про способи, які б допомогли їм побудувати добрі стосунки з учителями, 

батьками, братами і сестрами, природою, тваринами.  

Наприклад: щоб подружитися з братами і сестрами потрібно: 

— частіше цікавитися їхніми справами;  

— допомагати їм у домашніх справах;  

— щиросердно поділяти їхні радощі та неприємності. 

 

Бесіда  

 Що ви порадите людині, яка хоче мати друзів, але не може їх знайти? 

 Що потрібно зробити, щоб ваш друг дитинства залишався поряд із вами 

усе життя?  

 Чи хотіли б ви, щоб у вас було сто друзів? 

 Якби ви зустріли людину, в якої сто друзів, про що б ви його запитали?  

 

Учитель. Дружба - це добре, почуття, яке може виникнути лише на основі 

взаємоповаги. Зустріти в житті справжнього друга вважалось великим щастям для 

людини. У скіфів дружба скріплювалась щирою клятвою, що вважалась святою 

непорушною? 

Сучасні тлумачні словники визичають: «Дружба — це близькі стосунки, 

засновані на взаємній прив'язаності людей, спільності інтересів, смаків, поглядів, 

життєвих цілей, активній зацікавленості одне в одному». 

Другом ми називаємо того, кому довіряємо. Якщо між людьми немає щирості, 

не може бути й дружби. У кожного з нас є вади. Отже, той, хто хоче мати друга без 

вад, залишається без друзів.  
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Справжній друг, який віддає частку свого серця, силу почуття, вартий того, 

щоб його цінували і берегли.  

Із цього приводу доцільно звернутися до оповідання Бруно Ферреро «Двоє 

друзів».  

 

«Були, собі два друга — Франк Тед. Франкові було: двадцять років, а Тедові— 

вісімнадцять. Дружили хлопці ще з дитинства і, коли виросли, вирішили разом 

вступити до війська. Перед виїздом із дому вони склали присягу, що берегтимуть 

одне одного. 

Франк і Тед — опинилися в одному батальйоні. А потім їх послали воювати. 

Це була страшна війна, що точилася посеред розпечених пісків пустелі. Якийсь час 

Франк і Тед перебували в облозі. Та ось одного вечора надійшов наказ здійснити 

рейд на ворожу територію. Батальйон під пекельним вогнем супротивника йшов 

уперед цілу ніч. Зранку вояки дісталися якогось села. Раптом Франк помітив, що 

Теда ніде немає, а потім побачив прізвище товариша у списку пропавших безвісти. 

Франк підійшов до командира із проханням дозволити йому рушити на 

пошуки.  

— Це надзвичайно небезпечно, — сказав командир. Якщо ти загинеш, 

батальйон втратить іще одного бійця. Я не можу ризикувати солдатам. 

Проте Франк вирушив на пошуки Теда. Минуло кілька,  

годин, поки він знайшов його. Тед був смертельно поранений і скоро помер. Франк 

обережно підняв тіло друга на плечі. Але тут зненацька пролунав постріл і куля 

влучила Франкові у спину. З останніх сил Франкові таки вдалося донести друга до 

табору.  

— Чи ж варто було вмирати, аби рятувати вбитого? — запитав командир. 

— Так, варто, — прошепотів Франк.»  

Запитання до учнів 

 Як ви гадаєте, чому так відповів Франк? 

Учитель. Оскільки тема нашої розмови — дружба, то, звичайно, не можна 

обійти увагою таке питання, як дружба у колективі. Мабуть, вам траплялося чути: 

«Це — дружний клас» або «У вас такий недружний клас, кожний сам по собі». 

Запитання до учнів  

 Чим відрізняється дружний колектив від недружного?  

 Чи важливо, щоб між учнями класу існували дружні стосунки? Чому?  

Учитель. Клас, творчий гурток за уподобанням, спортивна команда, 

співробітники фірми чи установи, товариський гурт – усе це різновиди одного 

поняття – «колектив». Досліджуючи психологічну атмосферу і взаємовідносини 

людей у різних колективах, учені визначили кілька типів угрупувань: «палаючий 

факел», «червоне вітрило», «мерехтливий маяк», «м'яка глина» та «сипучий пісок».  

А тепер спробуйте оцінити наскільки ви дружні й визначити, до якого із типів 

належить ваш клас. 

 Тестування «Мій клас: який він?» 

«Сипучий пісок». Такий тип колективу зустрічається доволі часто. 

Взаємовідносини людей у ньому дійсно нагадують пісок, зібраний у пригорщу: 

начебто усі піщинки разом і водночас окремі одна від одної. Повіє вітер — і пісок  

розлетиться поки хто-небудь знову не збере його докупи.  

Так і люди в цьому колективі: усі разом і водночас кожний сам по собі. Немає 

зв'язку між людьми. Ніщо їх не згуртовує по-справжньому: ані спільна мета, ані 
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уподобання, ані симпатії одне до одного. У такому колективі немає лідера,  

до чиєї думки прислухалася б решта осіб.  

«М'яка глина». Відомо, що глина — матеріал, що легко віддається обробці, з 

нього можна виліпити будь-що. У руках хорошого майстра, шматок глини може 

перетворитися на витвір мистецтва. Але невмілі руки лише намарно використають 

цей матеріал, Отже і колектив цього типу схожий на глину: яка людина 

вважатиметься лідером цього угрупування, такі взаємовідносини установляться у 

ньому і стосунки у такому колективі загалом доброзичливі, проте не скажеш, що тут 

панує взаємодопомога. Зазвичай складається з дрібних товариських груп, які мало 

спілкуються між собою. Лідера у колективі цього типу немає або він не вміє себе 

проявити ,чи просто нікому його підтримати.  

«Мерехтливий маяк». У штормовому морі маяк сповіщає мореплавців, щоб 

вони обрали правильний курс. Потрібно лише бути уважними, не втрачати маяк з 

поля зору. Зазначте, маяк горить не постійним світлом, а мерехтить, наче каже: 

«Тримайся мене і не потрапиш у біду!». Отже, у колективі такого типу переважає 

бажання усе робити спільно, підтримувати одне одного. Група помітно відрізняється 

серед інших своєю індивідуальністю. Проте в ній недостатньо проявляються 

ініціатива, воля і наполегливість щодо досягнення поставленої мети. Авторитетні 

«наглядачі маяку», тобто ті хто не дає згаснути полум'ю солідарності, — 

організатори, актив. Лише завдяки їм колектив тримається разом і діє як єдине ціле.  

«Палаючий факел» - це живе полум'я, пальним для якого є міцна дружба, 

єдина воля, судове взаєморозуміння, ділова співпраця і відповідальність не лише за 

себе, але й за весь колектив. Світити можна і для себе, продираючись крізь хащі 

труднощів, долаючи перешкоди і прокладаючи шлях до поставленої мети. Проте 

хіба можна відчували себе щасливою людиною, коли поруч комусь важко, коли 

позаду тебе товариші, які потребують допомоги? Звичайно ні! Так скаже кожна 

особа, яка належить до колективу цього типу. Про таке угруповання можна сказати, 

що воно — справжній моноліт. Тут кожний готовий прийти на допомогу іншим, 

вислухати і зрозуміти товариша, працювати на благо усієї групи. 

Бесіда  

 Який опис найбільш підходить для визначення типу вашого класу? 

 Що треба робити, щоб ваш клас став дружнішим, щоб ви жили єдиним 

бажанням творчо працювати і вирішувати усі справи класу дружно?  

 Чи важливо для дружби у класі, щоб усі однокласники добре навчалися і 

мали однакові інтереси? Чому? 

Учитель. Гадаю, ви переконались у тому, що дружба, взаємодопомога 

потребують постійного горіння, а не одиноких, нехай навіть дуже частих спалахів.  

Чи траплялись із вами коли-будь такі ситуації, коли ви поводились недоброзичливо 

по відношенню до оточуючих. Напевно, так. Це відбувається тоді, коли вас охоплює 

роздратування, злість, гнів. У такі миті людині так хочеться виплеснути емоції, що 

іноді це може призвести до конфлікту або суперечки навіть із найкращим другом. 

Потім, звичайно, шкодуєш і вибачаєшся, що погарячкував. Проте краще не 

допускати виникнення таких ситуацій взагалі. Тож слід навчитися тримати себе в 

руках і вчасно зупинити себе. Як це зробити? Виявляється, дуже легко. Якщо вас 

охопив гнів і ви відчуваєте, що здатні на грубість, стримайтесь і подумки скажіть 

собі: «Стоп!». Погасивши таким чином спалах злості, ви заспокоїтесь і зможете 

подивитись на ситуацію, яка викликала у вас роздратування, більш помірковано. 
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Пам'ятайте: негативні емоції — погані порадники, будь-яку проблему чи конфлікт 

слід вирішувати спокійно, тактично. 

Творче завдання «Я позичаю ідею». 

Учитель пропонує учням життєві ситуації. Учні, мають обміркувати їх і 

визначити шляхи розумного вирішення запропонованих конфліктів.  

Учитель дає слово одному з учнів. Висловлюючи власну думку, він каже: «Я 

позичаю ідею у...» — і називає ім'я будь-кого з однокласників. Викликаний учень 

також висловлює свою думку і звертається до наступного однокласника. Таким 

чином відповідають усі учні класу.  

 

Ситуація 1  

Учні шостого класу після уроків вирішили пограти в м'яч на шкільному 

майданчику, але виявилось, що його вже зайняли учні сьомого класу. Не зважаючи 

на прохання, семикласники не хотіли залишати майданчик. Тоді шестикласники, 

грубо глузуючи і жбурляючи каміння, почали їм заважати. Учні сьомого класу 

покинули гру і вчинили бійку із шестикласниками. 

Запропонуйте розумне вирішення цього конфлікту. 

 

Ситуація 2 

Одного разу взимку однокласники грали у сніжки біля школи. Раптом хтось 

поцілив одному з хлопців сніжком в обличчя. Не з'ясувавши, хто саме зробив йому 

боляче, хлопчик підійшов до першого-ліпшого однокласника і став вимагати 

вибачення. Той обурився, і суперечка перейшла у бійку.  

Запропонуйте розумне вирішення цього конфлікту.  

 

Ситуація 3 

Учениця відповідає біля дошки. Але варто дівчинці трошки замислитись, як 

однокласники відразу піднімають руки, щоб відповісти. Деякі з них висловлюють 

невдоволення і кепкують, що дівчинка «не знає відповіді на таке просте запитання». 

Учениця, хвилюючись, починає плутатись і невдовзі зовсім збивається, на її очах 

виступають сльози. 

Як у цій ситуації мали б повестися дівчинка, учитель і однокласники? 

 

Учитель. На жаль, коли між людьми виникає непорозуміння, зазвичай вони 

звинувачують у цьому одне одного або замовчують, образу. Така поведінка 

недоцільна. Щире спілкування можна порівняти з ліками, якими лікують хворобу-

образу. Не можна вирішити конфлікт, не обговоривши його. Прагнення почути, 

зрозуміти думку одне одного здатне знищити ворожнечу. Зробіть крок назустріч 

людині, не відвертайтесь від неї - таким чином можна лише поглибити образу. Чим 

більше ви ображаєтесь або обурюєтесь, тим менше у вас можливостей поновити 

стосунки. І завжди щиро вибачайтесь коли відчуваєте, що неправі.  

Варто навчитися розуміти оточуючих, інтуїтивно відчути і вгадувати їх настрій. 

Зараз ми спробуємо перевірити, наскільки розвинене у вас це вміння. 

Творче завдання «Співзвучність»  

Два учні стають спинами одне до одного. За сигналом учителя вони 

починають розходитися. Ідучи кожний у свій бік, учні мають постаратися (без будь-

якого стороннього сигналу) одночасно обернутися і посміхнутися одне одному. 

Вони повинні самостійно визначити мить, коли слід обернутися. 
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Творче завдання «Місток»  

Учитель крейдою малює на підлозі дві паралельні лінії, відстань між якими 

дорівнює 30 см. На цей «місток» з обох боків стають два учні. Під «містком» тече 

«бурхлива гірська річка». Учні мають домовитись між собою, як їм перейти місток» 

і не зіштовхнути одне одного в «річку». Дозволяється користуватися лише жестами і 

мімікою. 

Учитель. Ми переконалися у тому, що досягти взаєморозуміння в стосунках 

можна, лише дотримуючись певних норм у спілкуванні. Про це варто пам'ятати 

щодня. Тому щоранку, вирушаючи в школу, не забувайте взяти із собою «валізу 

чемності». 

Творче завдання «Валіза чемності» 

Учитель малює на дошці великий чотирикутник — «валізу». Учні починають 

збирати до неї необхідні «речі»  — добрі почуття і риси характеру, які слід плекати 

у собі. Школярі називають усе, що, на думку групи, допомагає людині у спілкуванні 

з оточуючими, а учитель записує відповіді на тлі чотирикутника. 

Список орієнтовних відповідей: доброзичливість; тактовність; доброта; 

справедливість;миролюбність;життєрадісність;почуття гумору; врівноваженість; 

чесність; чуйність; порядність; співчуття; повага; щирість.  

Заключне слово вчителя. А іще менш важливим є уміння дотримуватись 

даного слова, бо з цього починається довіра до вас. І якщо ви протягом 

сьогоднішньої розмови відчули, що досі поводилися не так як годиться 

справжньому товаришеві, і вирішили виправити свої помилки, то це плюс. Адже 

головне – вчасно усвідомити свою помилку, подивитися на себе критично; і разом 

спробувати знайти шляхи подолання труднощів у спілкуванні. 

 

 

 
 

ВИХОВНА ГОДИНА 
 

Мета: Виховувати в учнів почуття 

чуйності, доброти, милосердя, поваги до 

старших.  

Обладнання: Святково прибраний клас, 

застелений скатертиною стіл, на дошці 

написані вислови:  

 

«Добро роби скільки можеш, від того 

ніколи не занеможеш» 

(Народна творчість) 

 

«Скарай, недоле, людину, яка кривдить сиротину» 

(Народна творчість) 

 

«Людина починається з добра, із ласки, щирості й любові, 

Із батьківської хати і двора, із теплоти, що є у кожнім слові» 

(Л.Забашта) 
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Учитель. Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми поговоримо про добро, 

доброчинність, добрих людей. Мати репутацію доброї, душевно щедрої людини, 

відчувати до себе дружнє ставлення і повагу людей – законне прагнення кожного.  

 

Хай оживає істина стара, 

Людина починається з добра! 

 

Тобто, якщо ти хочеш, щоб люди ставилися до тебе добре, стався і до них так. 

Якщо хочеш, щоб друзі допомагали тобі в скрутну хвилину, вмій зрозуміти і їх 

проблеми.  

Учениця 
Не говори про доброту, 

коли ти сам нею не сяєш, 

Коли у радощах витаєш, 

забувши про чужу біду. 

Учень  

Бо доброта не тільки те,  

що обіймає тепле слово, 

В цім почутті така основа, 

Яка з глибин душі росте.  

Учениця 

Коли її не маєш ти, 

то раниш людяне в людині,  

Немає вищої святині, 

як чисте сяйво доброти. 

 

Учитель.  В Україні проживає 2 мільйони одиноких людей. Така доля випала 

їм. Вони залишилися у чотирьох стінах сам на сам зі своїми проблемами, 

хворобами. Ми досить часто не помічаємо їх. А вони завжди поруч. Старі люди 

гірко нарікають на свою долю: «Маємо дітей та онуків, а вони відцуралися від нас, 

кричать, обзивають». І таких прикладів – безліч.  

Учениця 
Живе одинока людина, 

Чому ж ми проходимо мимо? 

Живе одинока людина,  

Ніким у житті не любима. 

Учень  

І серце у неї відкрите  

Для ласки людської й привіту,  

Печальним льодком оповите. 

Віддалене горем від світу. 

Учениця  

Чому ж ми не прийдемо в хату,  

Її не покличем з собою? 

Бо буде одна вікувати  

Людина з своєю журбою. 

Учень  

Нам легше, бо ми не самотні. 

Ходімо ж до неї в світлицю,  

І серце людини з безодні  

Полине, над нами, як птиця. 

 

Учитель.  В нашому селі живуть одинокі старенькі, яким потрібна наша 

допомога і підтримка. Вони не просять у нас чогось незвичайного, вони хочуть 

тільки нашої уваги, а інколи допомоги. 

Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розділити чужий 

біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити у горі й біді – це в характері 

нашого народу. Саме таким є безкорисливий порив мільйонів людей, котрі 

приходять на допомогу іншим у скрутну хвилину. Доброта й милосердя – 

багатоликі. Потреба в них завжди. Вони як два крила, на яких тримається людство. 

Тільки той вчинок є милосердним, який засвідчує повагу до людини. Діти, скажіть 

будь-ласка: 
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- Які, на вашу думку, прояви доброти і милосердя можливі в нашому 

повсякденному житті? 

- Як ви вважаєте, увага до оточуючих нас людей відноситься до теми нашої 

розмови?  

(Відповіді дітей ) 

Важко уявити, що люди, що люди страждають не від того, що на кожен день 

не мають свіжого хліба, а через те, що не чують вкрай необхідного «Добрий день». 

 

Учениця  

Кажімо більше ніжних слів 

знайомим, друзям і коханим, 

Нехай комусь тепліше стане  

від зливи наших почуттів. 

Нехай тих слів солодкий мед  

чиюсь загоїть рану  

чи перший біль чи то останній –  

Коли б то знати на перед. 

Учень  

Кажімо більше ніжних слів,  

комусь всміхаймось ненароком,  

то не життя людське коротке,  

короткі в нас слова черстві.  

Кажімо більше ніжних слів. 

 

Учитель:  Мудрі французи кажуть: «От якби то молодість знала, як би ж то 

старість могла». Старість – не радість, ніхто її не жде. Всі стараються відсунути її, 

але вона все ж несподівано підкрадається. Добре, коли поруч тебе рідні – діти, 

онуки. А якщо їх не має? Тоді старі і немічні люди у будинку пристарілих. Тут не 

побачиш людей у рваному одязі, тут готують досить пристойну їжу, показують 

кінофільми. Але ж чому старі радіють, коли їх забирають звідти, чому просто на 

очах в’януть, почувши новину, що їх відправляють у будинок пристарілих.  

Сценка 

Старший син: Все гаразд, мамо, документи в будинок пристарілих 

оформлені. Там вам буде добре… Спокій, тиша, обслуговування… І ми не 

набридатимемо. Звісно, інколи будемо заглядати.  

Мати: Одна тепер, назавжди одна… Ідуть геть найрідніші, без котрих життя 

не матиме сенсу, стане байдужим настільки, що втратить ціну. 

Молодший син: То що все, мамо? Ми ж не куди-небудь, а в будинок 

пристарілих. Там вам буде краще, ніж з нами…  

 

Учитель. Чи вважаєте ви таке ставлення до батьків нормальним? Чому?  

( Діти висловлюють свої думки). 

 

Учениця  

Шануйте матерів.  

Мені болить, коли матуся,  

Що має дочок і синів,  

Живе одна, мов та бабуся,  

На схилі посивілих днів.  

Працює вдень, не спить ночами,  

І часто зрошує сльозами,  

Тверду подушку на зорі.  

Скотину порає в дворі,  

А вдень копає на городі,  

Уста шепочуть: «Світе мій!  

Як важко жить мені одній!  

Одна-однісінька та й годі!». 

 

Учитель. Діти, щоб ви сказали таким синам? (Діти висловлюють свої думки).  
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Учитель.  Будьте добрими, милосердними, терпеливими, нехай не черствіють 

ваші душі в щоденних клопотах, бережіть свої серця від усього злого. Не забувайте 

убогих, подавайте сиротам, шануйте старших, не проминіть ніколи людину, не 

привітавши її, і добре слово мовте.  

Ось і закінчилась наша розмова. Я надіюсь, що всі ми станемо добрішими, 

милосерднішими. Всім нам не легко у цей скрутний час, але пам’ятаймо, що поруч є 

люди, яким набагато гірше. А ми можемо хоч на крихту покращити їхнє життя. Тож 

пам’ятаймо про це. 

 

 

 
 

 

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

 

 

Мета: допомогти учням зрозуміти складну 

філософську категорію «щастя», дати можливість 

упевнитися їм, що досягнення щастя залежить від 

їхніх особистих зусиль, виховати людяність, 

працьовитість. 

 

ХІД ЗАХОДУ 

 

І. Вступна частина 

 

Учитель. Нашу годину спілкування я хотів би почати віршем «Щастя» 

 

ЩАСТЯ  

 

Щастя – це вічна дорога земна,  

Щастя – це літо, зима і весна,  

Щастя – це сонце, злива і сніг,  

Щастя – це пісню ділити на всіх,  

Щастя – це віра в добро і любов,  

Щастя – це музика вільних дібров,  

Щастя – це друзі і рідний твій дім.  

Щастя – це світ, подарований всім.  

 

Сьогодні ми проведемо диспут на тему: «Щастя. Як ми його розуміємо?». 

Чому я обрав саме таку тему? Насамперед тому, що, мабуть, немає такої людини 

серед нас, яка б не хотіла бути щасливою. Але чи всі знають, як цього досягти? Тож 

спробуємо з’ясувати,  що таке щастя, висловимо свої думки, а також дізнаємося, що 

потрібно для того, щоб бути щасливим.  

Як часто нам хочеться, щоб життя нагадувало відеокліп, кінофільм, улюблену 

книгу, де на долю героїв випадає удача й кохання, багатство. 

 

ІІ. Основна частина 

 

Учитель. Як ви думаєте, як виникло слово щастя? Розібратися у цьому 

питанні нам допоможе мовознавець… 
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Учень. Як зауважує мовознавець Галина Яворська, значення слова «щастя» 

вторинне. Це слово праслов’янське, воно зберігається зараз у східнослов’янських та 

західнослов’янських мовах. Наука свідчить, що спочатку у слова щастя був префікс 

сь, який колись, вірогідно, мав значення «хороший, гарний», і корінь част, той 

самий, що в словах частина, частка, частувати. Отже, щастя – це «хороша частина». 

Частина від чого? Мабуть, від спільного добра – майна, їжі, тобто того, що 

забезпечує саме існування людини. Вважається, що таке « щастя», залежить від дії 

непідвладних людині сил, від того яка в неї доля. До речі, доля – це теж частина, 

результат розподілу ( доля пов’язана з словом ділити). А вже потім це слово почало 

вживатися і в значенні сили, що визначає перебіг людського життя. Загалом доля за 

народними уявленнями – це вже щось незмінне, таке, що надається кожній людині 

при народженні, а щастя – це вже більшою мірою справа випадку. Про це свідчать 

такі вислови, як «Щасливому – щастя», «Кому щастя, тому й доля» або: «Кому 

щастя, тому й півень несеться».  

У тому, як вживається щастя, відбивається уявлення про те, що добробут та 

успіх часом залежать від сил мінливих та примхливих. У давніх римлян схожі 

уявлення були персоніфіковані в образі богині долі – Фортуни. У слов’ян таке 

мінливе щастя не уособлювалося, але схоже поняття існувало. «Щастя, мов трясця, 

кого схоче, того й нападе». 

«Година вам щаслива! Щоб ви бачили сонце, світ і діти перед собою!»  

Такі побажання, так само, як звичні побажання щастя й здоров’я, виконують магічну 

функцію: сказані слова мають реалізуватися. Звичайно, давні ритуали в сучасному 

житті, особливо міському, втратили свою цілісність, але навіть, що лишилося, і 

передусім словесні формули-побажання, зберігають свою основну функцію – 

сприяти ладові проти безладдя, гармонії та щастю в усіх розуміннях проти хаосу та 

розпаду. 

А як же пояснюють слово щастя словники?… 

Щастя – це стан цілковитого задоволення життям; вияв радості від 

спілкування з рідними, близькими; успіх, удача. (Тлумачний словник української 

мови).  

Щастя – поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який 

найбільше відповідає внутрішній задоволеності повнотою й осмисленістю життя, 

здійсненням свого людського призначення. (Український педагогічний словник).  

Щастя – благополуччя, земна благодать, бажання жити без горя, смутку, тривоги, 

спокій і задоволення взагалі, усе бажане, усе те, що заспокоює і задовольняє 

людину, за переконаннями, смаками і звичками її. (Словник Даля). 

Ви, мабуть, чули про «гормони щастя». Що ж це таке? 

Учениця. У нашому головному мозку виробляються ендорфіни – «гормони 

щастя». Ендорфіни з’єднуються з оплатними рецепторами, що є в нашому організмі 

і полегшують проведення нервового імпульсу, який «біжить» в «центр 

задоволення». Збудження цього нервового центру дає нам відчуття легкості, радості 

і бадьорості. Допитливі учені, що займалися дослідженням «гормонів щастя» в 70-

их роках, покладали величезні надії на їх штучні аналоги. Але всі досліди виявилися 

невдалими: річ у тому, що звикання до цих речовин виникало набагато швидше, ніж, 

наприклад, до героїну. Тому небезпечні дослідження були припинені. Проте наука 

визнає набагато більш нешкідливі способи «ощасливлення» людства. Всі вони 

ґрунтуються не на введення ендорфінів ззовні, а на посиленні їх синтезу в нашому 

організмі. Найпростішим способом підвищення концентрації ендорфінів є поїдання 
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шоколаду. Шоколад – це відмінний антидепресант. Він стимулює викид ендорфінів, 

які покращують настрій і підтримують тонус організму. За даними істориків, видана 

заміж за Людовика ХІІІ, дочка іспанського короля Ганна Австрійська 

використовувала привезений з батьківщини шоколад як рятівний засіб від 

самотності і ностальгії. 

Тож давайте почнемо нашу виховну годину із збільшення «гормонів щастя» в 

нашому організмі – з’їмо шоколадну цукерочку. 

Але всі, без винятку, хочуть бути щасливими. А що говорять про щастя 

повір'я?  Інколи бачимо, що люди дарують один одному різні сувеніри-талісмани на 

щастя. А ще кажуть, хто знайде підкову, той буде щасливим. Підкова на щастя. 

Звідки ж походить цей вислів? Чому знайдена підкова приносить щастя? 

Учень. Підковувати коней почали ще до нової ери і робили це спочатку 

заради краси: були підкови із золота або срібла. Під час бігу коні легко губили 

«взуванку», і підкова дійсно була дорогою знахідкою. Тим більше, що привілейовані 

знатні люди (аристократи) вважали принизливим піднімати підкову з шляху. 

Розповідають, що англійський дипломат XVII століття лорд Кастлей, 

вихваляючись своєю заможністю, наказав прикріплювати до копит власних коней 

підкови із срібла на «живу нитку», аби вони швидше губилися. Серед слуг лорда був 

коваль, який швидко набивав нову підкову, щоб невдовзі кінь загубив і її. 

Як витлумачено поняття «щастя» в прислів’ях та приказках? 

 Щастя без розуму - торбина дірява.  

 Кому щастя, тому й доля.  

 Кому щастя, тому й півень несеться.  

 Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий.  

 Аби щастя, а розум буде.  

 В щасті не без ворога.  

 На чуже щастя не впасти. 

 З щастям по гриби ходити, з щастям рибу бродити, а без щастя нігде, ані за 

поріг. 

Учениця. А тепер послухаємо, що сказали про щастя видатні люди: 

 Щастя – це трикутник, а в нім три сторони: віра, надія, любов (Богдан-Ігор  

Антонович). 

 В житті існує тільки одне щастя – кохати і бути коханою (Жорж Санд) 

 До щастя дорога веде через річку – та річка із крові та трішки із сліз, але ти 

не бійся. Не втопишся. Лізь (Василь Симоненко) 

 Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба 

в воді, так ми у ньому, і воно біля нас шукає нас самих (Григорій Сковорода) 

 Не ганяйся за щастям: воно завжди в тобі самому (Піфагор) 

 Насолоджуватися щастям – велике благо, мати можливість давати його 

іншим – благо ще більше (Френсіс Бекон) 

 В погоні за щастям іноді потрібно просто зупинитися і бути щасливим 

(Дейл Карнегі) 

 Щасливий той, хто щасливий у себе вдома. (Лев Толстой). 

 Щастя дається тому, хто багато працює (Леонардо да Вінчі) 

 Дбаючи про щастя інших, ми знаходимо своє власне (Платон) 

 Найпрекрасніші і водночас найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя, 

піклуючись про щастя інших (В.Сухомлинський) 
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 Людина, яка думає тільки про себе і шукає в усьому свою вигоду, не може 

бути щасливою (Сенека) 

 Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє 

користуватися ним (Григорій Сковорода) 

 Щастя – не слово, не гроші – все це минає, щастя – це друзі хороші, шана 

людська (О. Підсуха) 

 Щастя особистості поза суспільством неможливе, як неможливе життя 

рослини, висмикнутої з ґрунту й кинутої в неродючий пісок (О.Толстой) 

 Щастя – як здоров’я: якщо його не помічаєш, значить воно є (Іван Тургенєв) 

 Як мені даровано багато, скільки в мене щастя, чорт візьми! – на землі 

сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми! (В.Симоненко) 

 Є два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя людини – бути 

корисним і мати спокійну совість (Л.Толсто) 

 Джерело щастя – сім’я (А. Макаренк) 

 

Учитель. А як розумієте щастя ви? Чи згодні ви з тим, про що говорять 

Сенека, Платон, Сковорода, Сухомлинський та інші? 

Учні висловлюють свої думки про щастя… 

 

Учень 

Кожен уявляє своє щастя по-різному:  

Для одних – це почесті, хвала,  

А для інших щастя – у багатстві,  

Бідність для таких людей – біда.  

Хворим щастя бачиться в здоров’ї.  

Кожен, хто згубив його, жалкує.  

Мати за одужанням дитини  

Власного життя не пошкодує.  

 

Учениця 

В’язень мріє про жадану волю.  

Одинокого гнітить біль самоти.  

Важко, мабуть, на усій планеті  

Повністю щасливого знайти.  

Під загальний заголовок «щастя»  

Безліч можна віднести речей.  

І, можливо, стільки його видів,  

Скільки на Землі живе людей. 

 

Учитель. У кожної людини своє поняття, що таке щастя, що потрібно для того, 

щоб бути щасливим. Більшість виділяють три складові щастя: багатство (гроші, 

достаток), здоров’я (своє та рідних) і кохання. 

Зараз ми дізнаємося про пріоритети нашого класу. На попередній виховній годині 

ми провели анкетування «Для мене щастя це…». Вам потрібно було визначитися, що 

для вашого щастя є на першому місці, що – на другому і третьому. (На І місці – 

сімейний добробут, на ІІ місці – здоров’я, на ІІІ місці – духовне багатство). 

А тепер давайте підслухаємо розмову подорожніх про справжнє щастя, яка 

допоможе нам розібратися із цим складним питанням. 

 

Інсценізація за твором Г. Сковороди «Розмова подорожніх про справжнє щастя». 

Дійові особи. Яків, Афанасій, Григорій.  

 

Афанасій. Люди в житті своєму працюють, а для чого — й самі не знають. Якщо 

подумати, то всім людським починанням, скільки б їх не було, один кінець - радість 

серця. Для неї ми вибираємо друзів, домагаємося великих посад, вишукуємо різні 

наїдки, різну музику, влаштовуємо концерти, садимо сади. Словом, різними способами, 

які тільки можуть бути, стараємося веселити душу свою.  
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Яків. Однак я чув, що ніде немає більше забав і веселощів, як у Парижі й Венеції.  

Афанасій. Вірно, там їх багато. Але поки ти нам їх із Венеції привезеш, то ми помремо з 

нудьги.  

Григорій (заходить). Перестаньте брехати, любі мої приятелі, високі посади, 

велике місце, різні ігри і гуляння. Усі ваші затії не зможуть розвеселити душу і 

вгамувати нудьгу. Одне те, якщо дізнатися, в чому справжнє щастя людини і здобути 

його. 

Афанасій. Правда, ми народилися для справжнього щастя і прагнемо до нього, а 

життя наше є шлях, як ріка, текучий. 

Яків. Я довго шукаю щастя, але знайти його не можу. 

Григорій. Якщо ви справді хочете знайти його, то скажіть, що для людини 

найкраще?  

Яків. Краще те, що вище, а вище — всьому голова і кінець. 

Григорій. А чого ви собі в житті найбільше бажаєте?  

Афанасій. Я хотів би стати людиною високопосадовою, щоб мої підлеглі були 

міцні, добрі, щоб у ме¬не був будинок, як у Венеції, сад, як у Флоренції, щоб був я 

розумним і вченим, благородним і багатим.  

Григорій. Шкода, що в тебе такі безглузді бажан¬ня. Ти з твоїми мріями схожий 

на дерево, яке бажає в один час бути і дубом, і кленом, і липою, і бере¬зою... Але 

милостива мати-природа краще знає, що нам потрібно. Бачу, що не зможемо знайти 

щастя.  

Яків. Чому? 

Афанасій. Чому ж?  

Григорій. Тому, що не розуміємо, що воно таке. Для того, щоб бути щасливим, не 

треба їздити за мо¬ря, колінкувати перед сильними світу сього. Шукаємо щастя по 

країнах, століттями, а воно є завжди і всюди, як риба у воді, так ми в ньому, а воно коло 

нас шукає нас самих. Немає його ніде, тому що воно є всюди. Воно подібне до 

сонячного сяйва: відкрий тільки вхід йому в душу свою. Воно завжди штовхає в стіну 

твою, шукає проходу і не знаходить, а твоє серце темне й невеселе. І ти маєш пізнати 

себе і здобути його. 

 

Учитель. Як ви думаєте, чому в різних людей різне розуміння щастя? (Поняття 

щастя стосується духовного світу людини. А скільки людей – стільки світів. Тож 

зрозуміло, що кожен витлумачуватиме щастя по-своєму. Для когось – це задоволення, 

втіха; для когось – добробут. Хтось щастя розуміє як удачу, талан. Для інших щастя – 

це радість. Оскільки кожна людина живе своїм життям, то й відчуття втіхи від нього в 

кожного своє. Саме тому й найзагальніші рекомендації як жити, щоб досягти щастя, є 

дуже умовними.) 

І в минулому чимало мудрих людей прагнули збагнути, що таке щастя. Давайте 

прислухаємося до їх роздумів. Вони допоможуть нам знайти свою відповідь на це 

питання.  

«Джерело щастя – сім’я» (А.Макаренк) 

 Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? (Найкращою підтримкою є хороша 

атмосфера у сім’ї, добрі стосунки з друзями. Підтримка близьких допомагає долати 

труднощі, що, можливо, не під силу для самотньої людини. Присутність близьких нам 

людей посилює відчуття задоволення. Прекрасні хвилини, пережиті разом з близькою 

нам людиною, вдвічі прекрасніші чи щасливіші.) 
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 Чи згодні ви з думкою Жорж Санд: «У житті існує тільки одне щастя – кохати 

і бути коханою»? 

 Чи можна розуміти цей вислів так: поки не зустрів кохання – ти нещасна 

людина? 

 А якщо людина кохає без взаємності, її теж можна вважати щасливою? 

(Кохання змінює людину на краще, дарує їй нові чудові відчуття, мрії. У коханні 

споріднюються душі двох людей. І, навіть, нерозділене кохання прекрасне вже тим, що 

людина відкриває для себе красу іншої особистості.) 

 Чи можна бути щасливою людиною, у якої є абсолютно все, про що тільки 

можна мріяти, але немає любові і добра в душі? 

Давайте поміркуємо над словами Леонардо да Вінчі : «Щастя дається тому, хто 

багато працює». 

 Чи може праця зробити людину щасливою? (Щасливою людину робить зовсім 

не престижна або творча робота як така, а передусім та, в яку людина вкладає свою 

душу, від якої отримує задоволення.) 

 Якщо людина не любить свою роботу – вона нещаслива?  

 Тільки від нас залежить, як використати можливості, що надає нам життя. 

Крилата мудрість учить: «Щасливий випадок допоможе тільки тому, хто добре 

підготовлений до нього».  

 Як можна зрозуміти ці слова? 

 

Учитель. Уявімо собі двох юнаків з однаковою освітою і кваліфікацією, які 

прийшли працювати на підприємство. Один з них багато років вивчав іноземні мови, а 

другий вважав це зайвим. Коли на підприємство приїжджали закордонні замовники, 

керівництво використовувало добре знання мов першого з юнаків, запрошувало його на 

переговори. І коли одного дня виникла потреба послати фахівця із знанням іноземних 

мов на тимчасову роботу за кордон, перший, незважаючи на молодий вік, був обраний. 

 Чи міг другий вважати, що його колезі пощастило, а йому ні? Адже цією 

доброю нагодою міг скористатися тільки той, хто був до неї готовий. 

Постійна робота над самим собою може принести щастя. Перемога над власними 

недоліками – найсолодша, адже людина таким чином відчуває себе вільною і сильною 

морально. Отже, робота над самим собою, відчуття власної значимості – в цих факторах 

теж міститься щастя. 

Рекомендації щодо розширення можливостей відчути щастя містяться у творах 

філософа і логіка Бертрана Рассела. «Той, кому подобається спостерігати футбольний 

матч, має щось більше, ніж, той, кому футбол нічого не говорить. Тому, хто любить 

читати, краще, ніж тому, хто не читає, і тут різниця ще більша, бо в житті значно більше 

можливостей читати, ніж дивитися футбол. Чим більше речей цікавить людину, тим 

більше в неї можливостей для щастя, і тим менше вважає іграшкою в руках долі. Бо 

коли в неї не виходить якась справа, вона може взятися за іншу. Життя занадто коротке, 

щоб людина могла займатися занадто багатьма речами, аби змістовно заповнити його». 

 Як ви думаєте, кому ця порада принесе користь? (Мабуть, ця думка принесе 

користь тому, хто часто нудьгує і кому здається, що люди навколо нього більш 

задоволені життям, ніж він. Хай у вас буде багато інтересів і життя даватиме вам 

насолоду. І якщо настане момент, коли ваші зусилля в певній справі не приведуть до 

успіху, інші захоплення не дадуть вам відчути себе нещасними.) 

Спробуйте спростувати або підтвердити висловлювання:  «Щастя – не слово, не 

гроші – все це минає, щастя – це друзі хороші, шана людська» (О.Підсух) 
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 Чи може людина бути щасливою без грошей і нещасною з купою грошей? 

Жити в постійному стресі за своє багатство: згорить, вкрадуть, згниє… Хіба цей страх 

може бути сумісним із щастям? 

У Сомерсета Моєма є вислів: «Гроші – це шосте відчуття, без якого людина не 

може в достатній мірі скористатись рештою п’ятьма». Отже, гроші – найнеобхідніша 

для щастя річ. Так, гроші у житті дуже важливі, але зробити людину щасливою вони не 

можуть. 

«Щастя і нещастя приходять з нашої вини», - вважав китайський філософ Мен 

Цзи. Чи вірить у це твердження хтось із нас? (Воно у більшості випадків справедливе. 

Хоча ми називаємо щастям приємні, а горем – неприємні події людського життя, та в 

дійсності людина сама є творцем свого щастя. Каліцтво, викликане необережною їздою 

на мотоциклі чи автомобілі, - це нещастя, в якому винна сама людина.) 

 Чи завжди здійснене бажання приносить людині справжнє щастя? 

 Як ви думаєте, що необхідно для вашого щастя? Здійснення яких бажань 

принесе вам радість і щастя?  

А тепер давайте подумаємо над тим, хто може бути щасливим: 

1.Той, хто любить людей, хто дбає про них.  

2.Той, хто має мету і домагається її.  

3.Хто вірить у щастя.  

4.Хто займається улюбленою справою. 

 

 Чи можете ви стати творцями свого щастя? Що для цього треба? 

 

Щоб стати щасливими ми маємо: 

1. По-доброму ставитись до інших, завжди бути готовим допомогти людині, яка 

потребує твого співчуття, поради або допомоги.  

2.  Будь-яку працю перетворювати на творчість.  

3.  Пам’ятати, що гроші важлива складова твого життя, але не головна… 

4. Дарувати щастя людині, яку любиш і цінувати її щире ставлення до тебе.  

5. Постійно працювати над вдосконаленням власної особистості.  

6. Сприймати життя оптимістично. 

 

Перегляд презентації «Мистецтво бути щасливим» 

 Яким символом-малюнком можна передати уявлення про щастя? (Кожна 

група захищає свій малюнок, за допомогою приказки, вірша, пісні) 

 

Учитель. І я думаю вам цікаво було б почути дані Київського міжнародного 

інституту соціології, який досліджував питання «Хто щасливий в Україні?»  

 

Учениця. Щастя по-українськи: родина, дім, кохання… Половина жителів 

України вважають себе щасливими. А найщасливіші в країні – молоді одружені 

чоловіки з середньою освітою.  

Якщо вірити даним Київського міжнародного інституту соціології, який 

досліджував питання: « Хто щасливий в Україні», то портрет українського щасливця 

має бути таким: «Молодий (до 30 років) міський житель, у якого за плечима середня 

освіта. Він працює, має середній рівень матеріальних статків. Зазвичай це одружена 

людина».  
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Дослідження КМІСУ засвідчило, що 23% наших співгромадян упевнено назвали 

себе щасливими людьми. А ще 29% - радше щасливими, ніж ні. До слова, 2001 року 

таких людей було лише 38%. Однак навіть у найближчих сусідів України щастя більше. 

У Польщі та Туреччині цей показник перевищує 80% (згідно з даними міжнародного 

дослідження «World Values Survey» за аналогічний період). Вищий, ніж в Україні, він і 

в Угорщині, і навіть у Грузії. Щоправда, більш нещасливі люди в Молдові.  

Соціологи стверджують, що найважливіші складові щастя по-українськи – родина 

й особисте та – увага! - інтимне життя. Далі – здоров’я та рівень матеріальної 

забезпеченості. Проте, як із подивом відзначають у КМІСІ, в Україні, на відміну від 

інших країн, робота немає великого впливу на рівень щастя – це всього-навсього 

дев’яте місце за пріоритетністю. Можливо, припускають дослідники, винагорода за 

роботу в нашій країні не відповідає вкладеним в неї зусиллям та рівню соціальних 

потреб. Тому й на умови праці та зарплатню українці не надто зважають, коли 

оцінюють себе у цьому бутті.  

2000 року британський учений Адріан Уайт з університету Лестера спробував 

визначити найбільш щасливі і нещасливі країни у світі. Проаналізувавши відповіді 80 

тисяч осіб з 178 країн і сотні досліджень міжнародних організацій, зокрема ООН та 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, Уайт створив Всесвітню карту щастя. Отож, 

найщасливішими країнами є Данія, Швейцарія, Австрія, Ісландія та Багамські острови. 

Найбільш нещасливими – Бурунді, Зімбабве та Конго. А в останній п’ятірці серед 

найменш щасливих, крім країн Африки, виявилися Молдова ( 175 місце) та … Україна 

(174-те). 

 

ІІІ. Заключна частина 

 

Учитель. Кожен з вас має право на своє уявлення про щастя. Але я думаю, що ви 

дійшли переконання, що щастя не існує незалежно від нас, а передумови задоволення і 

щастя лежать у вас самих, у ваших зусиллях. Зрозумівши, що без власних зусиль ви не 

зможете досягти ні успіхів, ні задоволення та щастя, ви зробите перший крок до 

здійснення ваших прагнень. Той, хто не зрозумів цього, все життя чекатиме хвилини, 

коли доля подарує йому щастя, замість того, щоб зосередити всі зусилля на досягненні 

якоїсь мети і досягти її. Ви ніколи не станете гарними перекладачами, якщо не 

присвятите багато годин щоденним заняттям з іноземної  мови. Аналізуйте свої успіхи і 

невдачі, з’ясуйте, що вам вдалося добре, а що ні. Шукайте свої помилки, щоб уникнути 

їх в майбутньому. Люди майже щодня думають про неприємні речі, турботи, тривоги і 

рідко, згадують про те, що їм вдалося, що хорошого приніс їм цей день. Де вже там 

думати про щастя. Поміркуйте про це. 

Мабуть, варто щодня хоча б кілька хвилин думати про те, що все добре, ви і ваша 

сім’я здорові, ви вчитеся, що сьогодні вам вдалося зробити якісь справи і , можливо, ви 

одержали якусь насолоду. Психологи стверджують: якщо ви відчуваєте щось приємне 

або думаєте про нього, то думки про неприємне відійдуть на другий план. 

Найнещасніший з усіх людей той, хто постійно думає про свої кривди, нещастя. 

Перевірте себе, чи не властива вам це помилка. Чи не тягнете ви за собою сумне минуле 

замість того, щоб жити сьогоднішнім днем і радіти навіть дрібницям?  

Я бажаю вам досягти справжнього людського щастя. Хай кожному з вас воно 

усміхнеться. Будьте щасливі!  
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Як сонце з-за хмар виглядає,  

Так щастя в житті нам сіяє.  

Як птах в височінь свої крила здіймає,  

Душі так політ до небес аж сягає.  

Як квітка пелюстки свої розкриває,  

У щасті людина себе почуває.  

Як древо життя, розростається щастя,  

В цей час забуває людина нещастя.  

 

 

 

Де річка життя пропливає далеко,  

Вісником щастя стануть лелеки.  

Тепер будемо довго те щастя шукати,  

В лісах, болотах і на луках блукати.  

Але ж озирнемось навкруги, по колу,  

Згадаймо, що щастя завжди є довкола.  

Забудемо про горе, про лихо, образи,  

І щастя в душі прокинеться зразу. 

 

 

 

 

 

 

ВИХОВНА ГОДИНА 

 

Мета: з’ясувати різницю між егоїзмом в його 

найгірших проявах і здоровим егоїзмом; дати 

можливість зазирнути у свій внутрішній світ, 

задуматись над своїм характером, вчинками ; розвивати 

мислення; виховувати в учнів впевненість, повагу до 

думки співбесідника. 

Обладнання: роздавальний матеріал (Тест «Твоя 

самооцінка»). 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

  

          Учитель. У своїй діяльності людина виявляє 

певне ставлення не тільки до суспільства та інших 

людей, а й до себе. Навіть приймаючи рішення відносно 

самої себе, вона розв’язує певні суперечності, що потребують морального 

регулювання. Так, у вільний час людина може займатися спортом, якою-небудь грою, 

різними справами тощо. Що саме вона обере, залежатиме від її ставлення до себе. 

Тому суспільство і виробило вимоги, які спонукають кожного дбати про самоповагу. 

 Вправа «Мікрофон». 

 У чому полягає, на вашу думку, суть самоповаги?  

Після відповідей учнів учитель робить висновок: самоповага – це усвідомлення 

людиною своєї власної суспільної цінності як особи, що має індивідуальні риси, гідні 

уваги інших.) 

Учитель. Повага до себе ґрунтується на розумінні реальної цінності будь-якої 

особистості як найдовершенішої істоти. За висловом М. Горького, бути людиною на 

землі – чудова посада. Але бути людиною не означає тільки народитися, - нею треба 

стати.  

Важливою складовою частиною поваги до себе є гордість бути людиною – з її 

здатністю до благородних учинків, тонких почуттів і глибоких думок.  

Крім сфери свідомості, повага до себе включає й вимогу практичної реалізації в собі 

справді людських рис у сфері праці, спілкування та пізнання. Самоповага передбачає 

розвиток своєї індивідуальності, вироблення світогляду і системи цінностей, 
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визначення свого місця в житті, піклування про розумовий, фізичний, моральний та 

естетичний розвиток. Повага до себе – багатогранна. Вона означає: 

 мати свої погляди на речі та явища навколишнього світу, бути впевненим у 

їхній істинності та готовим відстоювати їх як такі, що виправдали себе практично 

(людина без переконань або така, що нездатна їх виробити, принижує себе);  

 брати участь у суспільній праці, бо тільки в діяльності здобувається повага до 

себе оточуючих, суспільства;  

 прагнути сформувати в собі кращі якості, пам’ятати, що кожний особисто 

відповідальний за рівень свого розвитку та використання власних можливостей.  

Нерозуміння сутності особистих цінностей, неувага до розвитку кращих людських 

якостей призводить до хибних форм самоствердження – до однобічного, отже, 

потворного розвитку, що пригнічує здібності. 

Міра самоповаги виявляється також вимогливістю до себе: чим вимогливіша до 

своєї поведінки людина, тим більше вона поважає себе. Реалізується вимогливість до 

себе в процесі самовиховання – свідомого і цілеспрямованого розвитку в собі 

найбільш цінних якостей і потреб (інтелектуальних, моральних, суспільно-політичних, 

естетичних і т. д.). 

Вона передбачає додержання таких моральних норм:  

 самокритичність, прагнення тверезо й реалістично оцінювати свої переваги й 

недоліки, реалізовані й нереалізовані можливості;  

 самодисципліна, самовладання й уміння володіти почуттями в інтересах 

гармонійного розвитку своєї особистості; 

 піклування про розвиток своєї духовної культури, прагнення опанувати все 

краще, що вироблено людством, - знання, соціальний досвід – і прилучитися до цього; 

 турбота про свій фізичний розвиток, про чистоту й охайність у праці та побуті; 

 непримиренність до поведінки, що руйнівно впливає на розвиток і 

становлення особистості, - до пияцтва, беззмістовних ігор та видовищ, безцільного 

витрачання вільного часу.  

Неповага ж людини до самої себе виявляється в її невимогливості до себе, у 

намаганні утверджувати себе засобами, які аж ніяк не прикрашають: запереченням 

традиційних форм поведінки, екстравагантністю зовнішнього вигляду і мови, навіть 

пияцтвом та хуліганством. 

Такі форми самоствердження свідчать про слабкість розвитку інтелектуальних 

та естетичних смаків, про моральну і політичну незрілість, про нездатність людини 

переборювати скільки-небудь значні перешкоди. У таких випадках їй необхідна 

допомога.  

Моральність осуджує поведінку людини, у якої самоповага, гордість стали 

надмірними і набрали антигромадських форм.  

Вправа «Мікрофон». 

Для збереження міри самоповаги суспільство виробило моральну норму – 

скромність. На вашу думку, що вона означає?  

(Після відповідей учнів учитель робить висновок: скромність – це реальний 

підхід людини до оцінки своєї гідності й усвідомлення її залежності від заслуг та 

гідності інших.)  

Учитель. Скромність передбачає недопустимість протиставлення себе людям, 

готовність жити і працювати разом з ними в тих самих умовах, недопустимість вимоги 

будь-яких привілеїв для себе. Бути скромним – значить бачити свої слабкості й 



75 

 

недоліки, нерозв’язані завдання і нереалізовані можливості, усвідомлювати 

шкідливість лестощів: вихваляння людини руйнівне для неї.  

Проте поняття скромності несумісне з приниженням особи, з невимогливістю до 

умов свого існування. Моральною цінністю скромність є лише в тому разі, якщо вона 

поєднується із самоповагою, з почуттям честі й гідності. 

Одним із виявів скромності у поведінці є простота. Це – свідомість моральної 

сили особи, її значущості й повноцінності, упевненість у правоті своїх позицій та дій; 

це – прагнення людини не виділятися своєю незвичайністю. Простота означає щирість, 

відсутність хитрощів, розуміння їх безглуздості, визнання сили, що зумовлена чесною 

позицією в житті. Вона протилежна манірності у поведінці, пов’язаній з внутрішнім 

усвідомленням своєї неповноцінності. 

На противагу скромності й простоті, порушенням міри самоповаги є 

самовдосконалення – свідомість своєї мнимої переваги над іншими людьми. Воно 

небезпечне для особи тим, що припиняє її розвиток, розвиває нахили до 

самовихваляння, до несамокритичності: людина розучується переймати чужий досвід 

та прислухатися до порад інших. 

Самовдоволення призводить до крайнього егоцентризму – людина постійно 

чекає від інших лише вихваляння кожного свого кроку і вимагає особливих для себе 

умов та переваг.  

Егоїзм – морально-етичний принцип, який означає таку поведінку людини, коли 

вона віддає перевагу власним інтересам, нехтуючи інтересами суспільства та інших 

людей. Егоїзм не закладений у людській природі. Він – наслідок виховання. У ході 

виховання прояви егоїзму можуть бути зведені до мінімуму. 

Егоїзм починається з дитячих капризів, яким вест час потурали, які спрямовані 

тільки на задоволення особистих бажань дитини. Капризи – особливість поведінки 

дитини, яка виражається в нерозумних і недоцільних діях та вчинках, в 

необґрунтованій протидії й опорові вказівкам, порадам, вимогам дорослих, у 

прагненні наполягати на своєму. Основний шлях попередження капризів: розумна 

організація життя й діяльності дитини, здорова атмосфера і правильні стосунки в 

родині, спокійна вимогливість і усунення надмірної уваги до бажань дитини. 

Ми всі живемо в суспільстві, отже, залежимо від інших людей і маємо перед 

ними певні обов’язки. Обов’язок включає в себе ряд дії, справ, спрямованих на 

задоволення потреб інших людей, суспільства. Почуття обов’язку не властиве 

егоїстам.  

Бесіда.  

1. Що таке, на вашу думку, здоровий егоїзм? Чи існує такий егоїзм? Наведіть 

приклади егоїзму і здорового егоїзму. 

2. Повагу до себе можна назвати здоровим егоїзмом? 

3. Яким чином обов’язок може уживатися із здоровим егоїзмом? 

4. Фраза «Я нікому нічого не зобов’язаний (не зобов’язана)» свідчить про егоїзм?  

5. Чи може «здоровий егоїзм» допомогти позбутися комплексів?  

6. Кожна людина має право на власні слабкості, секрети, захоплення? 

7. Чи потрібно любити себе? Як не перейти межу в любові до себе?  

8. Примхи, капризування свідчать про егоїзм? 

9. Про яку людину говорять, що вона поважає себе? З чого це видно?  

10. Про яку людину говорять, що вона не поважає себе? З чого це видно? 

11. Чи поважає себе той, хто просить, щоб зменшили вимоги до нього, полегшили 

завдання, вибачали за недоречності й помилки? 
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12. Чи погоджуєтесь ви з таким розумінням скромності: «це терпіння, непротивлення 

злу, всепрощення, свідомість свого безсилля і слабкості»? 

 Тестування «Твоя самооцінка». 

На кожне запитання дай відповідь «так» чи «ні». 

1. Ти щодня вимагаєш чого-небудь від батьків?  

2. Тобі байдуже, чого хочуть інші? 

3. У школі ти виконуєш тільки ті завдання, які оцінюються? 

4. Тобі не подобається ділитись з іншими?  

5. Ти вважаєш, що нікому нічого не зобов’язаний (не зобов’язана)?  

Підрахуй, яких відповідей більше - «так» чи «ні». Більше «так» - задумайся над 

своїм ставленням до інших. Ти ростеш егоїстом.  

Заключне слово вчителя. Намагайтеся бути уважнішими до інших людей, тому 

що егоїстична поведінка шкодить співіснуванню людей у колективі, сім’ї. Людина 

повинна діяти з огляду на власні інтереси і вподобання, але не на шкоду інтересам 

близьких людей, суспільства. Усе, що ми робимо, повинні робити з любов’ю і повагою 

до себе. Кожна людина повинна дбати про себе, поважати себе, любити себе, тобто 

бути егоїстом у хорошому розумінні. 

 

 

 

 

ВИХОВНА ГОДИНА 
 

Мета. Виховувати в учнів почуття доброти, чуйності, 

милосердя, поваги до своїх батьків, старших людей; 

формувати активну життєву позицію, яка проявляється в 

дієвій допомозі знедоленим, немічним, стареньким; 

формувати в учнів уміння формулювати моральні судження, 

відрізняти добре від поганого; виховувати високі моральні 

якості. 

 

Епіграф.  

Добро спішіть творити, люди,  

Воно, як сонце, серце зігріва, 

В добрі нам всім зручніше буде, 

Без нього затишку нема.  

Живіть, добро звершайте!  

Та нагород за це не вимагайте! 

Хай оживає істина стара:  

Людина починається з добра. 

  

Учитель. Людяність, милосердя, добро. Такі знайомі нам ці слова. Все частіше 

ми говоримо про них, а чи кожна душа відкрита для добра? Чомусь сьогодні наше 

суспільство заражене вірусом егоїзму, зла і жорстокості. Зачерствілі людські серця, 

заросле ряскою байдужості до чужого горя, чужа біди, яких у нашому житті дуже 

багато. З давніх-давен закономірно вважалося допомогти знедоленому, нещасному, 

поділитись шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, 

порятувавши хворого чи каліку, заступитися за беззахисного і скривдженого, 

розрадити самотніх. Хотілося б, щоб ви, діти, збагатили свої серця любов'ю до людей, 

своїх рідних, природи, щоб назавжди викоренили зі своїх душ зло, жорстокість, 

ненависть, бо тільки у світі добра панує любов і повага, мир і спокій. Отже, сьогодні 

ми поговоримо про добро. Для початку створимо собі гарний настрій. Усміхніться і 
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скажіть добрі слова одне одному. Давайте згадаємо гарні, добрі слова на літеру «Д». 

(Добрий, дорогий, добродушний, дужий, дружній, доброзичливий, добропорядний...) 

1-й учень.  

Не говори про доброту,  

Коли ти нею сам не сяєш,  

Коли у 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.  

Учитель. Ми поговоримо з вами про поважне та турботливе ставлення до 

навколишнього світу 

1. Добру людину ... (бджола не жалить). 

2. Життя дане на ... (добрі справи).  

3. Не брудни криниці... (бо схочешводщі). 

4. Добрі справи ... (прикрашають людину). 

5. Злий не вірить,... (що є добрі люди). 

6. Що посієш,... (те й пожнеш). 

7. У доброї господині і... (півень несеться). 

8. Сварка до добра ... (не доводить). 

9. Чужим добром не ... (забагатієш).  

10. Так треба жити, щоб нікому ... (зла не чинити).  

11. Добре ім'я - найкраще ... (багатство). 

12. 3а добро ... (добром і платять).  

Молодці! Отже, ми з вами заклали добрий фундамент, але який це будинок, 

якщо в ньому відсутні стіни? Ми їх зараз зведемо, адже це будинок добра і тому стіни 

в ньому мають бути міцними.  

Вправа «Відкритий мікрофон» 
У вас на столі лежать листочки. Кожен з вас може написати, якими рисами 

повинна бути наділена людина, щоб про неї говорили лише добре? (Діти записують 

слова на листочках. Звучить пісня «Если добрий ти» npo дуже важливу і потрібну 

якість для людини - доброту. А скажіть, будь ласка, як ви розумієте це слово? (Діти 

відповідають, що доброта виявляється у вчинках). 

2-й учень.  

Кажімо більше ніжних слів  

Знайомим, друзям, одиноким  

Нехай комусь тепліше стане  

Від зливи наших почуттів.  

Лікуймо наші зболені серця,  

Лікуймо наші душі зачерствілі,  

Несімо правди непогасний стяг,  

І кривда в нашу долю не поцілить.  

Воскресайте камінні душі!  

Розчиняйте серце і чоло,  

Щоб не сказали про вас грядущі:  

їх на землі і не було!  

Учитель. Часто ми не задумуємось над тим, що таке добро, в чому воно 

виявляється і чому ми маємо бути добрими. Тому зараз я пропоную побудувати 

спільний дім добра, розуміння, дружби, взаємоповаги, підтримки. Першим кроком у 

будівництві буде закладання фундаменту.  

Конкурс «Народна мудрість» Кожна правильна відповідь буде цеглинкою у 

зведенні фундаменту. Я починаю, а ви продовжуйте: 

1. Ставлення до життя - … (життєрадісність).  

2. Спілкування з іншими людьми - … (ввічливість).  

3. Вміння говорити правду за будь-яких обставин - … (чесність). 
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4. Ставлення у всіх справах і стосунках - … (порядність). 

5. Ставлення до інших - … (людяність). 

Такими рисами повинна бути наділена людина, щоб про неї говорили тільки 

добре. Давайте зачитаємо риси, які ви записали на листочках. (Діти зачитують свої 

варіанти). Отже, ви розумієте, що означає бути добрим. Тому і стіни нашого будинку 

вийшли міцними. Подивіться, яке слово у нас утворилося по вертикалі - ЖИТТЯ. 

Життя - це джерельце і ми повинні докласти максимум зусиль, щоб воно було чистим і 

прозорим.  

3-й учень  

Життя - це скарб, дарований нам Богом,  

Це радість, віра й доброта.  

Не розгубімо їх життєвими дорогами,  

Нехай панує людяність свята.  

4-й учень  

Живи з собою в злагоді і в мирі,  

Не заздри людям і не проклинай.  

Хай буде радість, щастя у квартирі,  

Люби батьків своїх, не ображай.  

Не зневажай, зла не бажай нікому,  

Ділись останнім і добро твори.  

Вудь справедливим, чесним будь в усьому  

І щире слово людям говори.  

Бо в добрім слові є тепло і ласка,  

У світлім серці є любов свята.  

А в мудрості, запам 'ятай, будь-ласка,  

І криється та істина свята.  

Яка людьми нас робить в цьому світі  

3 душею чистою, мов сонця промінець,  

То й будеш ти, як сонечко в зеніті,  

І всі печалі зійдуть нанівець! 

 

Учитель. Ми послухали, що таке життя і як потрібно жити. Давайте тепер 

доберемо епітети до слова «ЖИТТЯ», яке воно має бути. (Щасливе, бурхливе, творче, 

мирне, радісне, яскраве, чесне, добре, світле, веселе, цікаве, незабутнє, неповторне...) 

Скільки гарних епітетів ви підібрали. Тому в нашому будинку з'явилося 

віконечко, через яке тепле весняне сонечко буде нас зігрівати. Наш будинок буде мати 

двері, відчинені для добра, щастя, любові та злагоди. Ми з вами заклали добрий 

фундамент, звели міцні стіни. Нашому будинку добра потрібен гарний дах, щоб 

захищав від палючої ненависті, рясних злив грубощів і образ, грому сварок, 

блискавичних заздрощів та різних негод життя. А дах ми зведемо, доповнивши список 

цінностей, які можуть принести щастя в житті. Отже, ми будемо щасливими, якщо 

матимемо: Сім'ю, будинок, здоров'я, ... (розум, освіту, друзів* заробіток, любов, 

зовнішність, будемо милосердними...).  

Гра «Вузлик асоціацій». 

Давайте запишемо іменники: сонце, джерело, ліс. Тепер подумайте, які асоціації 

викликають ці слова, що дарує людям сонце (тепло, світло, життя...); джерело (тамує 

спрагу, радість, життя...); ліс (прохолоду, чисте повітря, їжу, предмети побуту, 

життя...).  

Отже, ми звели прекрасний дах. Будівництво будинку добра завершено. 

Будинок, який будують наші батьки, щоб він перейшов у спадок дітям і онукам. Але 

нам невідомо, якою буде атмосфера в ньому, чи будуть радісними, добрими і 

щасливими його мешканці.  

А чи знаєте ви, діти, хто може створити гарну, добру атмосферу в будинку, в 

сім'ї? Звісно - це МАМА - найдобріша, найтурботливіша людина в світі. Вона є 

втіленням ласки і доброти. Лебідонькою, сивою зозуленькою, голубкою, чайкою 

називали жінку-матір у піснях та легендах. Перше слово, яке вимовляє дитина - це 

слово «мама». Мама - найрідніша та найдорожча у світі людина. Кожне її слово, мудрі 

поради і добрі діла - це книга життя, з якою ми вирушаємо в далекі світи. І перший 
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усміх сонця, і перший «добридень» людям - це також від матері. Мамина книга 

життя... Вона про радощі і тривоги, про уміння творити правду і доброту. А серед усіх 

премудрощів материнської науки найперша - бути добрими і любити людей. Без цього 

ніхто не зможе піднятися на крилах своєї мрії. І скільки б не було нам років - п'ять чи 

п'ятдесят - нам завжди потрібна мамина ласка, мамина увага і руки. Кажуть: «Біля 

сонця - тепло, біля матері - доброта». (Тихо звучить пісня «Мама»). 

 

5-й учень  

Скільки б не судилося страждати, 

Все одно благословлю завжди  

День, коли мене родила мати  

Для життя, для щастя, для біди.  

6-й учень 

Не ображаймо матерів,  

Які живуть, живуть лиш нами –  

Своїми донями й синами, 

А внуками - і поготів. 

7-й учень 

Не спекулюймо на любові. 

На їх довірі і журбі. 

Кров матері - в мені, в тобі, 

У кожнім вчинку, в кожнім слові, 

 

Тож не забруднюймо цю кров. 

У дні буденні і святкові 

На вишитому рушникові  

Цвіте до матері любов. 

 8-й учень 

 Любімо матерів, любімо дужче,  

Бо й справді, не вертаються літа ...  

До хати стежка враз не зароста,  

Та з кожним літом вужчає і вужча.  

 

 

Стрічають нас усяких матері – 

Не забуваймо про слова привіту.  

Не забуваймо, бо як нам без них, - 

Так бо і їм без нас – нема на світі світу... 

 Учитель. Ми з вами збудували дуже гарний, міцний і просторий будинок. Його 

мешканці будуть добрими і щасливими. Але, як кажуть у народі, для того, щоб життя 

не було пустим і марним, треба: збудувати будинок, посадити дерево і виховати сина. 

Ми з вами збудували будинок добра, тепер давайте посадимо дерево.  

Це дерево також буде незвичайним, ми його назвемо — деревом добрих вчинків. 

І воно матиме дуже міцне коріння, оскільки ви знаєте народну мудрість. А саме 

народна мудрість є духовним надбанням людей і вона, як сонце, освітлюватиме ваш 

шлях і зігріватиме своїм теплом. А листочками на цьому дереві будуть риси характеру 

доброї людини. Пам'ятаєте, ви записували їх на листочках. (Діти прикріплюють 

листочки до дерева добра).  

На нашому дереві добрих вчинків не вистачає квіточок - саме добрих вчинків. 

Тож нехай на ньому розквітнуть квіти добрих вчинків, які ви зробили і ще зробите. 

(Діти по черзі називають добрі вчинки і прикріплюють на дерево квітку).  

Яке гарне у нас деревце. Якщо постійно робити добрі вчинки, то воно  

порадує вас щедрим урожаєм плодів. Ми маємо будинок і дерево, а як же бути з 

вихованням дітей? Я впевнена, якщо ви запам'ятаєте все сказане сьогодні і пронесете у 

своєму серці, то неодмінно зможете виховати своїх майбутніх дітей добрими і 

порядними людьми.  

 

9-й учень. 
Ніколи зла нікому не творіть,  

Бо зло вертатися погану звичку має.  

Добро творіть, усім добро робіть,  

І втоми серденько нехай не знає.  

З Любов'ю в серці, з радістю живіть, 

Учіться людям сонечком світити. 

І доброту в своїй душі носіть, 

У мирі й злагоді учіться жити! 
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 Учитель. І на завершення проведемо анкетування. На мої запитання ви  

повинні відповідати «так» або «ні». 

1.Чи можна змусити людину бути доброю? 

2.Чи можна стати добрим на певний час? 

3.Чи потрібно бути добрим у ставленні до будь-якої людини? 

4.Чи легко бути добрим? 

5.Чи є у вас бажання робити добрі справи? 

Якщо у вас вийшло більше відповідей «так», то ви прагнете робити добро. 

Доброта завжди дає радість оточуючим. Вона, як чарівні ліки, виліковує від багатьох 

хвороб. Потрібно вчитися бути добрими і милосердними. Милосердя і доброта - як два 

крила, на яких тримається людство. На все гарне, що для нас роблять люди, слід 

відповідати добром. 

Заключне слово учителя. Поспішайте робити добро! Будьте добрими, 

щедрими, милосердними, і це повернеться вам сторицею. 

 

 

 
 

ВИХОВНА ГОДИНА 

 

Мета. Спонукати учнів до самоаналізу й 

самооцінки, вчити узгоджувати свої дії з думкою 

колективу; розвивати прагнення заслужити добру славу, 

авторитет і повагу.  

 

І. Вступна розповідь вчителя. 

Наша виховна година сьогодні дещо незвичайна. 

Мета її — допомогти кожному з вас побачити себе 

збоку, очима своїх однокласників. Це потрібно у процесі самовиховання, яке, в свою 

чергу, вимагає самооцінки й самоаналізу. А оцінювання власних вчинків, досягнень чи 

недоліків не завжди об'єктивне. Є люди надто скромні, нерішучі, невпевнені у своїй 

правоті, які недооцінюють власних можливостей. І, навпаки, є такі, що занадто 

впевнені у своїй безгрішності, правоті, розумі, привабливості. Вони схильні до 

переоцінки себе, не сприймають критики, неохоче визнають власні помилки, а значить 

— не роблять потрібних висновків, не вчаться на власних помилках. Воно й краще 

якось видно збоку. Недарма мовиться у народному прислів'ї: "Чуже бачить під лісом, а 

свого не бачить під носом". І, звичайно, корисно буде кожному порівняти, звірити 

самооцінку з оцінкою його товаришів, колективу, подивитися на себе збоку. Це 

непросто зробити, бо вголос не все скажуть про вас навіть найкращі друзі. Одні — із 

вродженої делікатності, щоб не було вам неприємно, інші — зі страху зіпсувати 

взаємини... А все-таки цікаво знати, що думають про тебе ті, з ким щоденно 

спілкуєшся, товаришуєш, сперечаєшся чи ділишся. Цікаво знати про себе думку всіх. 

Бо слова одного можуть бути необ'єктивними, помилковими або й упередженими, але 

всіх — ні. 

Проведемо експеримент у письмовій формі. Кожен зробить це самостійно, не 

підглядаючи до інших, не заважаючи їм зосередитись, добре все обдумати. Вам буде 
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роздано наперед заготовлені аркуші, на яких по вертикалі записано ваші прізвища та 

ініціали, а по горизонталі — назви різних звичок, нахилів, рис характеру, властивих 

людям. Ви у кожній графі навпроти прізвища поставте плюс «+», якщо вважаєте, що 

така риса даному учневі властива, або «-»  – якщо ви цього в ньому не вбачаєте. Коли 

ж, на вашу думку, названа риса в учневі не утверджена, але інколи проявляються її 

ознаки, поставте крапку «.», а якщо не можете дати оцінки, сумніваєтесь, — поставте 

знак запитання «?». Єдине, до чого я вас закликаю, щоб наш експеримент удався, 

будьте об'єктивними, справедливими, того б не стосувалась ваша оцінка — 

найкращого друга, себе чи того, хто вам не симпатизує. Пам'ятайте, що про вас також 

пишуть, а вам же хочеться знати правду, що про вас думають. Жоден з аркушів не 

буде підписаним, і ніхто: ні я, ні ваші однокласники за плюсами чи мінусами не 

зможуть розпізнати, чия це робота. Після цього ви здасте аркуш, щоб можна було 

підрахувати, скільки учнів про кожного з вас думають так чи інакше, і ці результати ви 

отримаєте для самооцінки. Знову ж таки, ваших особистих результатів не знатиме 

ніхто з товаришів, тільки ви наодинці розгорнете аркуш, даний вам, ознайомитесь із 

тим, як оцінив вас клас, задумаєтесь над цим, як саме і чому саме так думають про вас 

однокласники. (Зразок картки для опитування подано в додатку 1). 

II. Бесіда з учнями. 

Учитель підраховує з усіх аркушів плюси, мінуси та інші знаки, що стосується 

кожного учня зокрема, фіксує у зведеній таблиці. Кожному учневі роздає виписку для 

самоаналізу.  

Учитель. Перед тим, як повернути вам аркуші, на яких підсумовано оцінки вас 

однокласниками, я хочу дати вам кілька порад. 

1. Людині потрібно час від часу оглядатися на той слід, який залишає вона, 

рухаючись по життю. Який він, той слід — глибокий чи ледь помітний, корисний чи 

шкідливий для інших, задовольняє чи непокоїть вас самих, чи узгоджується з вашим 

уявленням про людину-особистість? Тому нагоду ви матимете, розгорнувши аркуш з 

результатами опитування ваших товаришів. Якщо хтось і був необ'єктивним у своїй 

оцінці з певних міркувань, то це не може стосуватися всіх. Ви зрозумієте, якими 

бачать вас ваші товариші. Проаналізуйте, чи такими ви вважаєте себе самі. Чи чули ви 

про це від своїх товаришів, сказане у вічі і вголос? 

2. Якщо не все в оцінці вас позитивне — не сприймайте цього з образою, адже 

вона — поганий помічник для самооцінки та самовиховання. Образа завадить вам 

об'єктивно оцінити себе, подивитись на себе збоку, без рожевих окулярів і 

самолюбства. Зрештою, не забувайте, що й ви не все у всіх оцінили позитивно. Будьте 

вдячними товаришам за вказані недоліки, задумайтесь звідки вони у вас та як їх 

позбутися.  

3.  Якщо у вашому аркуші всі оцінки позитивні — хай це не буде підставою для 

самозаспокоєння, чи, тим більше, для самовпевненості. Процес самовиховання, 

самоудосконалення безперервний. Будьте вдячні товаришам за довір'я до вас, за 

повагу до вашої особистості і подумайте, як поводитися для їх виправдання, щоб 

вашим друзям ніколи не доводилося у вас розчаруватись. Повірте, що бути на висоті й 

упасти в низ – ганебніше і болючіше, ніж просто бути в низу. 

4. Замисліться, чи подобається вам бути такими, якими бачать вас товариші. Чи 

відповідає це вашому уявленню про особистість, вашому ідеалу людини? Якщо ні — 

які риси вашої вдачі цьому заважають? Що варто змінити у вашій поведінці, у вашому 

ставленні до себе і до людей, на що звернути увагу, над чим потрудитися? Так, я не 

помиляюсь, саме потрудитися. Адже самовиховання—це труд вашої душі, напружена 
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робота серця, нервів. Перемога над собою, над своїми негативними звичками — це 

велика перемога. І тільки сильні люди здобувають її. Тож я бажаю вам бути мудрими, 

поміркованими та сильними. 

5.  Аналіз учнями результатів опитування, зіставлення самооцінки з оцінкою, 

даною колективом (самостійно, вдома.) 

ІІІ. Підсумок.  

Учитель. Ви мали можливість подивитися на себе збоку, очима однокласників, з 

якими навчаєтесь, зростаєте, формуєтесь фізично і морально. Кожна людина прагне до 

свободи, адже її право — бути вільною у думках і вчинках. Але є суспільні закони, які 

передбачають не лише права, а й обов'язки, — закони писані і неписані. У них 

сконцентровано мудрість і досвід людства, набуті віками. їхнє призначення — 

оберігати людину від падіння, піднімати й утримувати її на тій висоті, де людина—

образ Божий. Нехтувати цими законами — значить протиставляти себе людському 

суспільству, його законам і Заповідям Божим. Чого може очікувати така людина? Того, 

чого заслуговує — осуду, зневаги, презирства або й покарання. Чи може вона при 

цьому бути щасливою? Подумайте над цим. 

"Усі ми прагнемо любові", — співається в пісні. І це правда. А любов і шану 

людську треба заслужити. Отож частіше намагаймось побачити себе збоку. Частіше 

запитуймо себе: "А що про мене скажуть люди?" 
Додаток 1 

 Риси, звички, нахил Прізвища учнів 
1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … 

Доброта, милосердя        
Хитрість, корисливість        
Стриманість, врівноваженість        
Чесність, правдивість        
Жорстокість, садизм        
Брехливість, підступність        
Відвертість, щирість        
Замкнутість, скритість        
Щедрість, безкорисливість        
Товариськість        
Егоїзм        
Розум, допитливість        
Обмеженість, байдужість        
Працьовитість, наполегливість        
Лінивство, недбалість        
Безвідповідальність        
Почуття обов’язку        
Вихованість, культура        
Ініціативність        
Слухняність, дисципліна        
Бережливість, ощадливість        
Скупість, жадність        
Охайність, акуратність        
Скромність        
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ВИХОВНА ГОДИНА 

 

Мета: формування активного 

усвідомлення учасниками широкого кола 

своїх можливостей, своєї активної позиції 

в їх реалізації; виховання усвідомлення 

взаємозв'язку в житті наших можливостей 

і наших здібностей; навчання визначати 

власні духовні цінності та їх вплив на 

життя. 

Обладнання: невелика свічка, яка б 

символізувала життя, сині та рожеві 

папірці за кількістю учасників, клей; два 

аркуші ватману; фломастери; кольрові 

олівці; кольоровий папір; ножиці; клей; 

надувні кульки.  

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

Вступне слово вчителя. Сьогодні ми поговоримо про наше з вами життя, наші 

здібності та можливості й вибір, який нам доводиться робити в житті. 

Життя... Воно прекрасне. І творить його людина. Але життя прожити - не поле 

перейти. Щасливий той, хто лічить зорі в небі. Щасливий тому, що має свою зорю, яка 

світить йому все життя.  

Мені хочеться згадати відомі слова В. Маяковського «...Прислухайтесь, якщо 

зірки запалюють, значить це комусь потрібно». Так, справді потрібно. Піднесіть, будь-

ласка, руку, хто ніколи не бачив зоряного неба? Таких серед нас немає. І, мабуть, не 

знайдеться жодної людини, яка б не любила дивитися в зоряне небо. Існує повір'я, що 

коли народжується людина, у небі спалахує зірка. Також, вдивляючись у високе зоряне 

небо, ви, можливо, намагаєтесь відшукати там себе, інколи навіть не усвідомлюючи, 

що зі своїм народженням кожен отримує безцінний дар - життя. 

 1. Вправа «Привітання» (5хв.) 

Мета: знайомство учасників групи один з одним.  

Учасники сідають в коло. На бейджиках пишуть своє ім'я. По колу називають 

ім'я. та позитивну рису характеру на ту ж літеру, що й ім'я. 

2.Вправа «Символ життя» (30 хв.) 

(Запалюють свічку, яку передають з руку руки з коментарем.) 

- Уявіть, що ця запалена свічка - наше життя. Потримайте її в своїх руках, 

передайте тому, хто поруч з вами. Проаналізуйте свої відчуття.  

Запитання для обговорення: 

- Що Ви відчули, коли тримали свічку у своїх руках? 

- Чи хотілося Вам її віддати? 

- Чи виникав страх, що свічка згасне?  

Висновок: « Коли свічка знаходилася у ваших руках, лише ви вирішували, вона 

горітиме чи згасне. Так само вирішувати тільки вам, яким буде ваше життя». 
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Сьогодні ми вже використали один символ життя- це свічка, яка горить. Я 

пропоную вам зробити або зобразити свій символ.  

Об'єднайтеся у дві команди: ті, що витягли рожеві папірці, підходять до правого 

столу, а, ті, що витягли сині папірці - до столу, що стоїть ліворуч. Вам дається 10хв. 

Для того, щоб ви командами продумали й створили свої символи життя. Виконавши 

завдання, один представник з кожної команди має презентувати роботу команди.  

(На дошці прикріплюється плакат «Життя») 

- Скажіть, які асоціації виникають у вас зі словом «життя»? Ви будете 

висловлювати свої думки, а я запишу це на променях нашого сонця. (Пропозиції 

можуть бути такі: добро, любов, діти). 

Висновок: звідси випливає, що життя дуже багатогранне, це- яскравий світ, але 

для кожного він особистий та особливий. 

3. Вправа «Зоряне небо» (20 хв.) 

 Мета: зміцнення свого стійкого «Я», подальше саморозкриття, самопізнання; 

розвиток здатності розуміти свій стан і стан інших людей.  

Дітям роздають «формати для креслення» або малювання. У центрі аркуша треба 

намалювати сонце, а у центрі сонячного кола написати велику літеру «Я». Потім від 

цього «Я»- центру свого Всесвіту - треба накреслити лінії до зірок і планет. 

 

1. Моє улюблене заняття...  

2. Мій улюблений колір...  

3. Моя улюблена тварина...  

4. Мій найкращий друг...  

5. Мій улюблений звук...  

6. Мій улюблений запах...  

7. Моя улюблена гра...  

8. Мій улюблений одяг...  

9. Моя улюблена музика...  

10. Моя улюблена пора року...  

11. Що я найбільше люблю робити...  

12. Місце, де я найбільше люблю 

бувати...  

13. Мій улюблений співак...  

14. Мої улюблені герої...  

15. Я маю здібності до...  

16. Людина, якою я захоплююся...  

17. Найкраще я вмію...  

18. Я знаю, що зможу...  

19. Я впевнений у собі, тому що...  

 

Висновок: У всіх багато можливостей, багато того, що робить кожного з нас 

унікальним, і того, що нас об'єднує. Ми потрібні один одному, і кожна людина може 

досягти успіху і зробити так, щоб іншим людям було веселіше жити. 

 

4. Вправа» Як розпорядитися своїм життям» (35хв.) 

(На дошці висить плакат з малюнком дерева) 

Учитель. Як ви гадаєте, які найважливіші речі існують у нашому житті, на які 

варто витрачати свій час, сили, інші ресурси. ( Учасники висловлюють свої думки, 

ведучий записує це на кроні дерева. Це можуть бути такі слова: сім 'я, навчання, друзі) 

Така пишна крона можлива лише тоді, коли є не менш сильна коренева система - 

наші здібності й можливості. Знову ж таки, на ваш погляд, що потрібно для того, щоб 

реалізувати наші інтереси, бажання. (Учасники промовляють, а ведучий записує на 

корінні. Наприклад: знання, кохання, гроші) 

Висновок: тепер ви самі можете побачити, що одного без іншого не може бути, 

що роль нас самих у житті нашого дерева дуже велика, і що наші можливості багато в 

чому залежать від наших виборів і нашої поведінки 
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А зараз давайте зіграємо в гру «Як розпорядитися своїм життям» Вона допоможе 

кожному з учасників знайти відповідь на це запитання. (Роздається 10 папірців 

кожному учаснику). 

Напишіть на кожному папірці своє ім'я. Протягом наступних кількох хвилин ці 

10 папірців будуть уособлювати вас і гратимуть роль символічних грошей, тобто 

засобу, за який можна купити певний товар. Через хвилину перед кожним постане 

вибір: витратити чи заощадити свої папірці, тобто себе самого, частину себе. На 

продаж будуть виставлені різноманітні «товари» по парі. Правила гри не дозволяють 

купити обидва товари одночасно, тільки щось одне або нічого. Зрозуміло, що коли 

закінчаться ваші папірці, вже нічого не можна буде купити. Всі покупки можна 

зробити лише тоді, коли «товари» пропонуються на продаж. Не можна повернутися до 

попередньої пори, якщо на продаж уже виставлено наступну пару. (Пропонується 

«товар», який написаний на окремих аркушах. Ціна кожного товару вказується в 

кількості папірців, які треба віддати за нього покупцю.) 

 чудова квартира (1папірець); 

 новий автомобіль (1папірець); 

 повністю оплачена поїздка на канікули( терміном на один місяць) у будь-яку 

країну світу разом з другом (2 папірці);  

 повна гарантія того, що людина, з якою тобі хотілося б одружитися просто 

сьогодні, обов'язково одружиться з тобою в недалекому майбутньому (2 

папірці); 

 стати найпопулярнішою людиною серед своїх товаришів терміном  

на два роки (1 папірець);  

 мати одного справжнього друга (2 папірці); 

 закінчити престижний університет (2 папірці); 

 заснувати прибуткову компанію (2 папірці); 

 мати здорову сім'ю (З папірці);  

 здобути всесвітню славу (З папірці).  

Після завершення вибору з цієї пари оголосити: тим, хто обрав сім'ю, 

повертають 2 папірці назад, як винагороду.)  

 можливість змінити якусь одну рису зовнішності (1 папірець);  

 відчуття задоволення протягом усього життя (2 папірці);  

 п'ять років безмежної, фізичної насолоди (2 папірці); 

 любов та повага людей, що є для тебе найдорожчими (2 папірці);  

  Ті, хто обрав п 'ять років насолоди, повинні додатково сплатити один папірець 

(за певні речі ми маємо платити більше, ніж здається спочатку). 

 чиста совість (2 папірці); 

 здатність досягти успіху у тій сфері, де найбільше цього прагнеш (2 папірці);  

 створити диво для того, кого любиш (2 папірці);  

 можливість прожити заново або повторити одну дію з власного життя(2 

папірці);  

 сім додаткових років життя (3 папірці);  

 безболісна смерть, коли настане час (З папірці); 

 

Наші торги завершені, роздивіться ще раз свої покупки і скажіть:  

 Яка покупка подобається вам понад усе? 

 Чи шкодуєте ви, що не зробили якусь покупку?  
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 Чи хотілося б вам поміняти деякі правила гри? 

Висновок: правила гри можна змінити, але життя - це не гра. Не можна 

повторити вже зроблений вибір чи скасувати прийняте у минулому рішення. Не можна 

охопити абсолютно все чи скористатися кожною можливістю. Не можна передбачити, 

які можливості будуть у вас через тиждень або рік. Вам завжди бракуватиме часу, 

варіантів вибору, грошей, можливостей, тощо. Ви повинні будете платити за кожен 

свій вибір у житті - і часто ця плата буде перевищувати ваші сподівання. 

5.Вправа «Лист із майбутнього» (10хв.) 

Учитель. Уявіть собі, що ваше несвідоме переміщається на кілька років у 

майбутнє (наприклад, на 5, на 10) і з цього моменту майбутнього коментує ваше 

сьогодення життя, ваші проблеми, ваші недоліки. Воно відкриває вам, як ваше життя 

буде складатися далі. Ви зможете побачити, як ви вирішили свої проблеми, коли це 

відбулося або ж який шлях ви обрали для того, щоб обійти проблему, яку не можна 

вирішити.  

З майбутнього напишіть собі лист, що змальовує вам панораму вашого 

подальшого життя, де сьогоднішні проблеми давно пережиті, і у вас є твердий грунт 

завтрашнього дня. Поставте дату, незабудьте написати звернення і підписатися.  

У вас є на це 10 хвилин. 

6. Вправа «Куля мрій» (5хв.) 

 Учитель. Але все таки всі ми любимо мріяти, незважаючи ні на що, і всі ми 

хочемо, щоб наші мрії здійснювалися. (Підкидає різнокольорові повітряні кульки і 

пояснює.) Піймайте кожен свою кульку мрії та намалюйте або напишіть свою мрію на 

ній, користуючись маркерами або фломастерами. (Учні виконують) Давайте 

об'єднаємо всі кульки ваших мрій в один великий оберемок, нехай ваші побажання 

здійсняться. Сприймайте все своє життя як велику цінність, даровану вам Богом!  

7. Підведення підсумків. 

 

 

 
 

ВИХОВНА ГОДИНА 

 

Мета: виховувати у дітей 

людяність, гуманізм у стосунках, 

доброзичливість, повагу до 

людей, великодушність та 

скромність; навчати оволодівати 

мистецтвом спілкування та 

навичками взаємодопомоги, 

пробуджувати у дітей щирий 

інтерес до всього корисного, 

морального; бажання назавжди 

зберегти людську гідність. 

Форма проведення: 

філософський діалог. 
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ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

Учитель. Добрий день! Сьогодні ми з вами спробуємо перебрати на себе роль 

філософа. Ми міркуватимемо над темою «Бути на землі Людиною».  

Не одне покоління замислювалося над питаннями: 

 Хто така людина? 

 Для чого вона живе на землі? 

 Що значить бути справжньою людиною? 

Проблема Людини й людяності хвилювала людство в усі часи. 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 висловлюють свої міркування.) 

Учитель. Отож, бути людяним — це оволодівати мистецтвом спілкування та 

навичками взаємної допомоги, радіти успіхам ближніх; любити та жертвувати, 

плакати та сміятися, переживати та сподіватись. Як кажуть:  

 

Не віджени колючим словом 

Того, хто руку подає, — 

 

Так можна навіть випадково 

І щастя втратити своє. 

 

Для чого живе людина? Який же слід повинна залишити вона на Землі?  

Перш ніж ви почнете міркувати над цим запитаням, я прочитаю вам притчу 

В.Сухомлинського.  

Старий Майстер побудував кам'яний будинок. Став та дивується зі сторони. 

«Завтра в цьому будинку поселяться люди», — думав із гордістю Майстер.  

А в цей час біля будинку грався семирічний Хлопчик. Вік скочив на щойно 

цементований поріг і залишив на ньому слід своєю маленькою ніжкою.  

— Навіщо ти зіпсував мою роботу? — з докором запитав Майстер. Минуло багато 

років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто 

переїжджав із міста в місто, ніде довго не затримувався, ні до чого не прив'язувався 

— ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав Літній Чоловік своє рідне село на 

березі Дніпра. Захотілося йому відвідати свою Батьківщину.  

Приїхав Чоловік на рідну землю. Зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але 

всі тільки плечима знизують — ніхто не пам'ятає цього чоловіка.  

Зустрівся по дорозі старенький дідусь та й запитує:  

— Щось, можливо, ти залишив після себе? Чи є в тебе син чи донька?  

— Ні, не маю я ні сина, ні доньки, — відповів Літній Чоловік.  

— Можливо, ти посадив у нашому селі сад чи бодай деревце? 

— Ні, не посадив я саду... 

— Можливо, ти поле засіяв?  

— Ні, не працював я у полі... 

— А, можливо, ти вірші пишеш, пісні складаєш?  

—Ні, і цього я не вмію...  

— Тоді хто ти такий? Що робив ти все своє життя? — з подивом запитав 

дідусь. 

Нічого не зміг відповісти Літній Чоловік. І раптом він згадав ту мить, коли 

залишив свій слід на порозі одного будинку. Підійшов Чоловік до нього. Стоїть 

будинок, ніби вчора збудований, а на порозі — закам'янілий слідок його дитячої ніжки. 
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«Ось і все, що залишиться після мене на землі, — з гіркотою подумав Літній Чоловік. 

— Але цього так мало! Не так потрібно було прожити своє життя...»  

Ось така історія. Як ви гадаєте, у чому трагедія життя цієї людини?  

(Міркування учнів.)  

 

Учитель. І щоб ніколи не відчути гіркоти життєвого полину, не відчути у зрілі 

роки, що життя пройшло марно, потрібно самому собі дати відповідь: у чому сенс 

мого життя, що я хочу досягти, яким я повинен бути.  

З давніх-давен філософи оцінювали роль справжньої людини. Вони шукали 

людський ідеал. Таких філософів часто називали «диваками». Але такі диваки 

прикрашали світ.  

Вони блукають по житті, шукаючи відповіді на свої запитання, освітлюють 

дорогу вогнищем надії. І не будемо дивуватись, якщо такі диваки з'являються серед 

нас. А зараз ми спробуємо з вами стати співучасниками творення проектів бачення 

цінності людини.  

(Учні об’єднуються у  дві групи.) 

 Учитель. Перша група, дайте відповідь на запитання: Які риси ви цінуєте у 

своїх друзях, однокласниках? Складіть проект «Образ сучасника», а друга група хай 

дасть відповідь на запитання: Які риси я хотів би пронести крізь усе життя? Чого 

нового хотів би набути? Ви складаєте проект «Я у майбутньому». (Відповіді 

записуються на аркушах паперу та вивішуються на дошці. Коментарі.)  

Учитель. Нехай же на шляху зустрічаються тільки хороші, добрі люди і тоді 

кожен ранок для вас розпочнеться веселкою. Адже ви знатимете, що кожен день готує 

зустріч із цікавими людьми.  

Часто кажуть, що у кожної людини є дві дороги. Перша — вузька, безводна, 

засіяна колючками, повна небезпек. Тільки наприкінці вона стає рівною, з родючими 

садками. Друга дорога — поросла квітами, сповнена насолод, а наприкінці стає 

кам'янистою, небезпечною.  

 Яка вам більше подобається? Яку ви обрали б для себе? (Міркування учнів) 

Учитель. Вам подобається перша. Це добре. Але чому вона така важка?  

Ніщо в житті не дається без зусиль, важкої праці. Людина, яка з дитинства навчилася 

долати перешкоди, допомагати іншим, не піддаватися спокусам, перемагати власну 

лінь, може стати справжньою Людиною, домогтися в житті того, чого вона хоче. Є такі 

чудові слова:  

 

Витри піт солоний із чола,  

І трудись, забувши про утому, 

Бо людина ціниться по тому, 

 

Чи вона зробила, що могла. 

Скільки сил у неї вистачало,  

Щоб на світі більше щастя стало? 

 

Ми часто нарікаємо на дорогу, якою йдемо, на людей, які оточують нас. Ми 

забуваємо, що все починати потрібно із себе. Адже кожна Людина — це маленький 

світ, це велика Таємниця. Це — Непрочитана книга. Це — загадка. 

 

Учитель.  
Ти — сам загадка. Відгадай себе,  

І все, мабуть, тоді на місце стане. 

Червоне, біле, ніжно-голубе  

Відкриється за шторою туману. 

В твоїх очах світає небокрай, 

А дум плоди, мов яблука на вітах... 

Насамперед себе ти розгадай, 

Коли ти хочеш інших зрозуміти. 
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  Напевне, усі ви любите казки Г.К.Андерсена. У нього є чимало філософських 

казок, зокрема «Ромашка», «Ялинка», «Равлик та трояндовий кущ». На останній я хочу 

коротенько зупинитися.  

З ранньої весни до першого снігу цвів трояндовий кущ і був щасливий, даруючи 

радість усім навколо. У затінку його гілок причаївсь у черепашці равлик, 

розмірковуючи в самотній тиші про сенс життя. Він вважав себе особою духовно 

звеличеною. Зневажливо відгукувався про невтомну щедрість сусіда, хизуючись своєю 

відчуженістю од мирської суєти. 

Час забрав і того куща, і того равлика.  

 У чому ж справжня духовність людини — у самозакоханості, 

самозаглибленні чи в самовіддачі на благо ближнього? Жити для себе, замкнувшись у 

колі особистих проблем, чи жити відкрито, заради друзів?  

(Відповіді та міркування учнів.)  

Учитель. Велике мистецтво — розуміти ближнього, бачити у ньому добрі 

позитивні риси. А чи вміємо ми це робити? Чи вміємо сказати один одному щось 

приємне без лукавства, щиро?  

Зараз спробуємо це зробити. (Учням роздаються кольорові листочки, цвіт.)  

Учитель. Кожному слід записати п'ять позитивних рис свого однокласника. 

Вибираємо найяскравіші риси, які характеризують друга. Згодом ви матимете змогу 

прочитати відгуки своїх друзів про себе.  

Даруйте людям добро, радість, не чекайте віддачі. Робіть добро тим, із ким ви, 

можливо, зустрінетеся лише раз у житті. Пам'ятайте, що все повертається, як 

бумеранг.  

 

Я вірю в силу доброти,  

Добро завжди сильніше злого, 

Дає наснагу, щоб цвісти  

І світлу 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 

  

У різних життєвих ситуаціях залишайтеся на висоті. Ніколи не втрачайте віри. 

Життя смугасте і в ньому чергуються успіхи й невдачі, злети і падіння. У царя 

Соломона була така каблучка, на якій було вирізьблено «Усе минає». Пам'ятайте це. І 

радість невічна, і сум невічний. Пам'ятайте добро. Можна забути того, із ким разом 

сміявся, але ніколи не забувайте того, із ким плакали. Будьте вищі від усяких пліток, 

заздрощів, образ. Умійте прощати. Умійте прощати всім, а собі — ніколи.  

 

Пильнуйте за своїми думками,  

Вони стають словами.  

Пильнуйте за своїми словами,  

Вони стають учинками. 

Пильнуйте за своїми вчинками, 

Вони стають звичками. 

 

Пильнуйте за своїми звичками,  

Вони стають характером.  

Стежте за своїм характером,  

Бо він визначає вашу долю! 

Найкоротша відстань між людьми — усмішка.  

Тож частіше усміхайтеся. 

А тепер послухайте вислови і правила про людину. 

Що значить бути людиною:  

— Бути благородним. 

— Горіти заради іншого так, як горить свічка.  
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— Бути надією для будь-якого подорожнього. 

— Допомагати іншим, турбуватись один про одного.  

— Допомагати кожному в біді. 

— Своїми діями примножувати кількість щасливих людей на Землі.  

— Не бути слабкодухим, безпринципним. 

— Не бути байдужим. 

— Мати в душі святині та істини, яким уклоняються справжні люди всього 

світу.  

 

Скарбничка мудрості 

 Життя, так само, як і байку, цінують не за довжину, а за зміст (Сенека).  

 Від руки, що дарує троянди, завжди віє їх ароматом (Китайське прислів'я).  

 Усяку людину слід судити за її справами (Сервантес).  

 Генії шукають перешкоди, а перешкоди створюють (Р.Роллан).  

 Люди не народжуються, а стають тими, ким вони є (Гельвецій). 

 Тоді людина стане кращою, якщо ви покажете їй, якою вона є (А.Чехов).  

 Не бійся друзів — найгірше, що вони можуть зробити — це зрадити тебе.  

 Не бійся ворогів — найгірше, що вони можуть зробити — це вбити тебе.  

 Бійся байдужих. Через їхню мовчазну згоду у світі є і зрада, і вбивство 

(Р.Еберхарт). 

 

 
 

ВИХОВНА ГОДИНА 

 

Мета: розкрити зміст понять 

«дружба», «дійсний друг»; показати його 

відмінність від понять «приятель» і 

«знайомий»; прищепити учням повагу до 

цінностей дружби; сприяти розвиткові 

критичного ставлення до себе і своїх 

особистих якостей, терпимості й 

коректності в спілкуванні з друзями.  

Форма виховної години: бесіда з 

елементами дискусії. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

Вступне слово вчителя. Тема сьогоднішньої виховної години — «Люди сильні 

один одним». Перед нами є мета: спробувати розібратися в поняттях «дружба», 

«дійсний друг», показати відмінність від понять «приятель» і «знайомий», прищепити 

вам повагу до цінностей дружби; сприяти розвиткові критичного ставлення до себе, 

терпимості й коректності в спілкуванні з друзями. 

У житті кожного з нас є друзі, приятелі, знайомі. Спілкування з ними, як 

правило, приносить радість. Але в нашому оточенні є й такі люди, яких ми 

недолюблюємо, якими нехтуємо, і спілкування з такими людьми нас дратує. Іноді 

трапляється, що наш найближчий друг виявляється недругом. Як же уникнути таких 
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неприємних ситуацій? Напевно, самий вірний спосіб — розібратися у своєму 

оточенні.  

В Євгена Євтушенка є чудовий вірш: 

 

Люди сильны друг другом,  

Так, словно Севером — Юг,  

Так, словно пахарь — плугом,  

Так, словно пахарем — плуг.  

Люди сильны друг другом.  

Что равнодушья мерзей?  

Люди сильные испугом  

Вдруг потерять друзей. 

 

Як ви розумієте слова: «Люди сильні один одним»? Зразкові варіанти 

відповідей:  

 відносини між людьми зміцнюють почуття впевненості в собі; 

 спілкування допомагає нам учитися, працювати, жити;  

 це про дружбу, що позбавляє нас самітності, робить нас добріше  

і краще.  

 

Перша ситуація. Завдання: знайти серйозні аргументи й обґрунтувати думку, чи 

може самотня людина бути щасливою.  

Учитель. Є така казка в Салтикова-Щедріна «Премудрий Піскар». Я хочу 

нагадати вам зміст. 

 

«Жив-був Піскар. І батько і мати в нього були розумними. Усе життя вони 

прожили в річці і ні в юшку, ні до щуки в пащу не потрапили. Умираючи, старий 

Піскар говорив: «Дивися, синку, якщо не хочеш у житті пропасти, пильно дивися». 

Піскар-син запам'ятав повчання батька; він сказав собі: «Треба життя так 

прожити, щоб ніхто не помітив, а то пропадеш». Так він і зробив. Вирив собі нору, 

сховався в ній і лежить там цілісінькі дні і ночі, тільки тремтить. Прожив Піскар у 

такий спосіб більш ніж 100 років. Усе тремтів і тремтів, ні друзів у нього, ні рідних 

— нікого не було. Тільки прийшов час, і став премудрий Піскар помирати. Отут все 

життя миттєво перед ним пронеслося. Які були в нього радощі? Кого він утішив, 

обігрів, захистив? Кому добру пораду дав? Кому добре слово сказав? Хто чув про 

нього? Хто про його існування згадає? І на всі ці питання йому довелося відповідати: 

«Нікому, ніхто». Він жив — тремтів, і вмирав — тремтів». 

 

 Діти, як ви думаєте, яка мораль цієї казки? (Зразкові варіанти відповідей: 

самітність; кожний у своєму житті повинен когось утішити, захистити, дати притулок, 

дати добру пораду; безцільне життя; вузький світ особистих інтересів) 

Учитель. До деякої міри мораль казки відбиває слова французького 

письменника Ларошфуко: «Той, хто думає, що може обійтися без інших, сильно 

помиляється»..Не страшно, коли людина одна, набагато страшніше, коли вона самотня 

серед людей.  

Кожен з нас хотів би, щоб у ньому почували необхідність, потребу, щоб людина 

відчувала безпеку від свідомості того, що є друзі, на яких можна покластися. Гаряче 

бажання знайти свій світ — природне і необхідне, через це треба пройти, щоб стати 

дорослим.  
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Друга ситуація. Отже ми з вами з'ясували, що людині для повноцінного життя 

необхідне спілкування з близькими за духом людьми, пошук друзів. Давайте 

подумаємо, що таке дружба?  

Зразкові варіанти відповідей:  

— дружба — це відданість, розуміння, повага, вірність, щирість; 

— це відповідальність за іншого;— це повна довіра;  

— дружба виключає зрадництво. 

Учитель. Як підсумок нашої розмови можна сказати: «Дружба — це близькі 

взаємини, засновані на взаємній довірі, повазі, відданості, спільності інтересів. 

Справжній друг — це той, з ким нам добре, хто розділить наше лихо і порадіє нашій 

радості, від кого ми не чекаємо зради. Знайомий — людина, з якою ми можемо часто 

зустрічатися в школі, у дворі, на дискотеках, але не маємо близьких стосунків. До 

такої людини можна запросто звернутися або будь-куди разом відправитися. Приятель 

— це людина, з якою ми приємно проводимо дозвілля, але не відчуваємо потреби 

відкривати душу, бути з ним щирим, відкритим».  

 

Третя ситуація. Завдання: знайти причини-сварки між друзями.  

Учитель. Не раз ви, напевно, читали в молодіжних газетах і журналах 

схвильовані листи: «Не можу знайти друзів», «Чому я самотній?», «Чому друзі 

сваряться?». Питань багато, хотілося би знайти відповіді. 

Дружба — тендітна річ, як скло. Вона випробується не тільки лихом, а й 

повсякденними дрібницями. Навіть між кращими друзями виникають сварки. От, 

наприклад, що написала Аня Романова в газету: «Буває так, що дружиш із кимсь, а 

потім раптово щось ламається, розбивається — і від взаємної прихильності 

залишаються лише уламки. Звичайно, можна знову помиритися, попросити 

пробачення. А якщо образа занадто велика? Ти чекаєш, коли твій друг першим підійде 

до тебе, щоб вибачитися, а він не підходить. Його гордість не дозволяє йому цього. 

От так починає здаватися, що підходити друг до друга безглуздо, та й занадто 

пізно. Пізно? Ні, просити пробачення ніколи не пізно. Саме через те, що ми боїмося 

зробити перший крок, усе ускладнюється і дружбу вже не склеїти».  

Лев Миколайович Толстой вважав, що «коли сваряться, обоє винуваті», так що 

рішуче підходь миритися. А краще взагалі не сваритися.  

Як ви вважаєте, чому виникають труднощі між кращими друзями? 

Зразкові варіанти відповідей: 

 ваш кращий друг поводиться неоднаково з вами наодинці й у  

присутності інших людей; 

 ваш кращий друг іноді, не подумавши, допускає грубі зауваження,  

чіпляється до вас або своїми вчинками ображає ваші почуття; 

 ваш кращий друг ревнивий, уважає вас своєю власністю й  

ображається, якщо ви дружите з кимсь ще; 

 ваш друг не зберігає ваших секретів. 

Учитель. Ви праві, існує безліч причин сварок, між другими, іноді ми схильні 

формувати власне судження про будь-яку подію або людину, не вникаючи в суть 

речей. Виникає бажання засудити іншого, якщо його думка або захоплений не 

збігається з нашим, ми починаємо радити або нав'язувати друзям власну думку. З 

нього приводу чудово сказав Д. Карнегі: «Особисто я віддаю перевагу суниці з 

вершками, але знайшов, що по якійсь динній причині риба віддає перевагу хробакам. 

Тому, коли я йду на риболовлю, то не думаю про те, чого сам хочу. Я думаю про те, 
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чого хоче риба. Я насаджую на гачок як принаду не те. що люблю я. а черв'ячків і 

сушених коників...»  

Що це значить?  

Зразкові варіанти відповідей: 

 різні смаки в людей;  

 що добре мені, не обов'язково добре для іншого; 

 розходяться думки на однакові питання. 

Учитель.Так, правильно, якщо хочеш зберегти єною дружбу, пам'ятай, що твоя 

думка назавжди залишиться твоєю, а твій друг завжди буде думати по-своєму. І цей 

факт треба приймати як даність. Будеш намагатися нав'язувати іншому свою правду і 

не помітиш, як зруйнуються ваші дружні взаємини.  

 

Четверта ситуація. Завдання: навчитися приймати свідоме рішення в ситуації 

вибору.  

Учитель. Ми з вами розібралися, що дружба не відповідальність,  

свого роду іспит, а тепер я пропоную вам ситуацію в якій ви повинні зробити свій 

вибір; від прийнятих вами рішень буде, залежати ваша доля. 

Зачитується текст розповіді «Вечірка». 

 

Вам 14 років. Ви живете в старому будинку в центрі міста. Улітку ваші батьки 

разом з молодшою сестричкою зібралися на тиждень з'їздити до друзів в інше місто. 

Ви просите дозволити вам залишитися вдома. Спочатку вони говорять: «Ні в якому 

разі!», але потім виявляється, що ваші сусіди теж їдуть, і комусь треба буде 

поливати квіти і дбати про вашого собаку. Батьки здаються. Вони дозволяють вам 

залишитися за умови, що ви не будете нікого приводити додому за винятком кращого 

друга Андрія, якому батьки довіряють. Інша умова — ви повинні бути вдома не 

пізніше як о десятій вечора (ваш батько буде дзвонити вам майже щовечора, щоби 

переконатися, що у вас усе гаразд).  

Ви намагаєтеся сперечатися з батьками вони іноді занадто піклуються про вас, 

але ви щасливі, що вони все-таки вам довіряють, і мрієте довести, що ви цілком зріла 

людина.  

Ваша мама тримає квартиру в ідеальній чистоті. Ваші батьки не курять і не 

виносять запаху сигарет; п'ють вони дуже рідко, хоча ваш батько має кілька пляшок 

лікеру для гостей. 

Через кілька днів після того як усі виїхали, наш кращий друг Андрій намагається 

підбити вас па невелику вечірку. Усі друзі вже знають, що ваших батьків якийсь час 

не буде вдома і квартира у вашому розпорядженні.  

Ви не хотіли, щоб вони про це довідалися. Ви незадоволені вашим другом: адже 

він обіцяв нікому не розповідати про це. Але Андрій тільки сміється. Він вважає, що 

не можна так серйозно до всього ставитися. Протягом декількох днів ви 

намагаєтеся не думати про вечірку, але всі дзвонять вам і запитують, коли вона 

відбудеться. Ви розумієте, що вся компанія відвернеться від вас. 

 

Учитель. Що б робили ви в цій ситуації? Вам пропонується зробити вибір із 

двох можливих варіантів: 

1. Ви все ж таки вирішили провести вечірку, але за умови, що прийде  

тільки п'ять чоловік і пити або курити в квартирі не будуть. 

2. Ви вирішили, що вечірки не буде.  
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Якщо ви вибрали перший варіант, які можуть бути наслідки? Зразкові варіанти 

відповідей:  

 друзі вами задоволені — ви справжній друг;  

 друзі не виконали вашу умову — принесли із собою спиртне і палили в  

квартирі;  

 була розбита улюблена мамина ваза. 

 

Які будуть наслідки другого варіанту? 

Зразкові варіанти відповідей:  

 до вас втрачають інтерес;  

 ви стаєте чужим у компанії;  

 ви втратили друзів; 

 ви залишилися на самоті. 

 

Учитель. Однак давайте з вами подумаємо, що важливіше: не втратити довіру 

батьків чи не втратити друзів?  

Зразкові варіанти відповідей: 

— не втратити довіру батьків;  

— треба правильно вибирати собі друзів, і якщо таке трапилося, значить,  

це були не друзі, дійсні друзі не підводять і не змушують робити вибір між ними і ще 

будь-ким.  

 

П'ята ситуація.Завдання: перевірити, чи гарний ви друг?  

Учитель. Дружба — це не тільки великий дарунок, а й великий талант, велика 

праця. І не кожен здатний витримати такий іспит. Усі ми хочемо мати гарного друга, 

на якого можна покластися. Але чи відповідаємо ми тим вимогам, що пред'являємо до 

друга?  

Перед вами тести. Вам треба чесно відповісти на його питання. 

Тест «Чи гарний ви друг»:  

1. Ви знаєте багато цікавих історій про одного зі своїх приятелів. Що ви  

зробите:  

а) розповісте їх іншим людям; 

б) розповісте, не назвавши імен; 

в) залишите історії при собі? 

2. Ваш друг часто бере щось у вас, але ніколи не повертає взяту річ. Зараз  

він хотів би взяти коштовну відеокамеру. Що ви будете робити:  

а) дасте її;  

б) скажете, що зараз камери у вас немає;  

в) відмовите, пояснивши причину? 

3. Друг випадково розбив ваш годинник. Ваші дії: 

а) скажете, що і без того збиралися купити новий;  

б) вимагатимете гроші;  

в) відмовитесь від нового годинника, але влаштуєте маленький скандал. 

4. Ваш друг підтримує відносини з людиною, яку ви не любите. У такому  

випадку:  

а) припините стосунки з другом; 

б) нічого не скажете і будете продовжувати дружні відносини; 

в) скажете другові, що він повинен вибрати між вами й іншим. 
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5. Почуваєте, що у вашого друга незабаром будуть великі неприємності. Тоді 

ви:  

а) порвете стосунки з ним, щоб не постраждати самому;  

б) відверто поговорите з ним;  

в) продовжите дружбу.  

6. Вважаєте, що дійсний друг повинен:  

а) ділитися з вами всім;  

б) говорити тільки те, що хоче; 

в) залишати свої думки і проблеми при собі. 

7. Вам відомо, що другові потрібні гроші, і у вас їх досить, щоб, йому їх  

дати. Ви говорите: 

а) «візьми їх, доставиш мені задоволення»;  

б) «згадай, скільки разів ти мені допомагав. Моя послуга ніщо в  

порівнянні з цим»;  

в) «переб'єшся! Мені вони й самому стануть у нагоді». 

8. Що ви зробите, якщо вам потрібно позичити гроші в друга: 

а) натякнете здалеку;  

б) попросите в борг;  

в) нічого йому не скажете.  

9. Ваш друг купив одяг, що, як вам здається, йому не пасує, тоді ви: 

а) скажете, що він виглядає смішно;  

б) скажете, що ця річ не для нього, і поясните, чому; 

в) нічого не скажете. 

10. Ви вважаєте, що ваш друг:  

а) більш розумний, ніж ви;  

б) менш розумний, ніж ви; 

в) ви обидва на одному інтелектуальному рівні. 

 

Таблиця підрахунку балів 

 

№ питання Кількість балів 

а б в 

1.  1 2 3 

2.  2 1 3 

3.  3 2 1 

4.  2 3 1 

5.  1 3 2 

6.  1 3 2 

7.  2 3 1 

8.  1 2 3 

9.  1 2 3 

10.  2 1 3 

 

 

Чи легко ви знаходите друзів? 

Без друзів важко жити на світі, але чи вмієте ви їх вибирати? Чи легко вам це 

вдається? Щоб одержати відповідь на ці запитання, зверніться до тесту з польського 

журналу «Панорама» і зазначте ті риси, які б ви хотіли бачити у ваших друзів. Адже 

Результати: 

 

21—30 балів: ви справжній друг, 

будете робити так само.  

15—20 балів: у вас є друзі, але, як 

більшість з нас, ви іноді не виказуєте в 

стосунках належного розуміння. Коли не 

знаєте, як реагувати, спробуйте поставити 

себе на місце іншої людини.  

10—14 балів: ви схильні більше 

звертати увагу на себе, ніж на інших. Ця 

ваша риса — бар'єр перед справжньою 

дружбою. Щоб стати гарним другом, 

потрібно виявляти більше інтересу до 

інших людей.  
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скажи мені, хто твій товариш, і я скажу, хто ти. Тільки не  

думайте, що цей тест (як і всі тести взагалі) — дійсно науковий засіб знайти правильне 

рішення. Не забувайте, що тест — це врешті-решт тільки жарт. 

Але ж у всякому жарті є частка істини, чи не так?  

Цей тест складається з трьох завдань. За вирішення кожного з них дається певна 

кількість очок. Врахуйте, що гра полягає не в тому, щоб набрати якомога більше очок, 

а в тому, щоб на всі запитання відповісти швидко, відверто й щиро.  

У цьому колі містяться ті переваги, які б ви хотіли бачити у ваших друзів. Вибрати з 

них потрібно лише дві, які понад усе вам імпонують. За щирість нараховується 25 

очок; вірність — 20, спритність — 10, красу — 6, розум — 8, скромність — 15, 

цікавість — 5 очок. 

Запам'ятайте одержану суму від першого завдання.  

Вирішіть, куди має скотитися кулька — вліво чи вправо. 

Якщо ви вважаєте, що вона скотиться по лівій драбинці, зарахуйте собі п'ять 

очок, а якщо по правій — 20. 

Тепер дайте відповідь на кілька запитань.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А тепер підрахуйте, скільки очок ви набрали.  

Якщо сума очок не більше 140, то треба сказати, що товариші даються вам з 

великими труднощами. І зовсім не тому, що ви не можете бути хорошим товаришем, 

просто ви не вірите у можливість зустріти справжнього друга. Більше довіряйте 

людям! 

141—180 очок. Ви добре знаєте людей і вмієте завоювати їхню дружбу. У вас є 

друзі, на яких ви можете покластися, у той же час і самі ніколи не підводите друзів. І 

нехай вам не завжди щастить у житті, ви ніколи не сумуйте, адже у вас є надійні друзі.  

181 очко і більше. Для вас вибрати друга — це не проблема. У вас їх так багато, що не 

злічити. Ви без труднощів їх знаходите. Але, без сумніву, ви швидко зраджуєте їм і 

легко їх втрачаєте.  

 

Щоб знайти собі друзів, потрібно самому стати справжнім другом. Дейл Карнегі 

у своїй всесвітньо відомій книзі «Як придбати друга і впливати на людей» дає такі 

поради:  

 

№  

питання 

Кількість балів 

Так Ні 

1.  5 15 

2.  20 2 

3.  4 12 

4.  15 8 

5.  12 6 

6.  5 15 

7.  3 12 

8.  1 20 

9.  20 6 

10.  5 10 

Отже:  

 

1. Чи підводив тебе коли-небудь друг?  

2. Чи вважаєш ти себе добрим знавцем людей?  

3. Чи із задоволенням ти подорожуєш?  

4. Чи полюбляєш ти товариство?  

5. Чи знаєш ти всіх мешканців свого будинку?  

Чи вважаєш ти такі твердження правильними:  

6. Тварини — кращі друзі людей.  

7. У біді покине тебе і товариш.  

8. Дружба — не прибуткова.  

9. Не потрібно від друзів вимагати багато.  

10. Чим більше друзів, тим краще.  
 

За кожну відповідь нижче 

вказано бали:  
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1. Виявляйте щирий інтерес до людей, виключну увагу до того, хто з вами  

розмовляє, — той забезпечує успіх. 

2.  Частіше посміхайтесь.  

3. Пам'ятайте, що кожна людина вважає своє ім'я найкращим. її  

цікавить своє власне ім'я більше, ніж решта імен, разом узятих. Пам'ятайте ім'я 

людини, з якою розмовляєте, вимовляйте його легко, невимушено, це вам замінить 

будь-який комплімент або лестощі. Але забувши або перекрутивши ім'я співбесідника, 

ви опинитесь у досить невигідному становищі.  

4.  Вмійте уважно слухати співбесідника, заохочуйте його говорити про  

себе.  

5. Починайте розмову на тему, що цікавить вашого співбесідника.  

6. Прагніть дати людині можливість відчути її вищість. Робіть це щиро. 

 

 Варто врахувати слова Авраама Лінкольна: «Недаремно кажуть, що  

крапля меду приваблює більше мух, ніж галон жовчі. Так і з людьми. Якщо хочете, 

щоб вашу точку зору прийняв хтось інший, доведіть йому, що ви його щирий друг. Це 

та крапля меду, яка приваблює всіх. Це найкоротший і вірний шлях до людського 

розуму».  

 

Висновок 

Учитель. Ми завжди, у будь-якій ситуації, повинні пам'ятати про те, що 

відповідальність за наші вчинки буде лежати на нас. Тому задумуйтеся над тим, як 

зробити в житті правильний вибір. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Наша адреса:  

 

Сумська обл., м. Тростянець,  

вул.  Червоноармійська, 53/в,                                                                                                
тел.: 5-19-02, 5-18-82, 5-16-91,                                

факс: 054-58-5-18-82,                                                                                

e-mail: viddil.osvitu@mail.ru 

http://education-trost.at.ua 
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