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У цьому числі «ПВ» ідеться про новий інтегрований курс
«Громадянська освіта» для 10 класів загальноосвітніх
навчальних закладів. Запропоновано матеріали за основними
розділами програми цього курсу, а також з досвіду роботи
учителів області щодо розвитку та соціалізації особистості,
формування її національної самосвідомості, громадянської
позиції та світоглядних орієнтирів
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демократичне суспільство та його цінності
Світлана МАРКОВА,
докторка історичних наук, доцентка, почесна професорка МКА,
доцентка кафедри теорії та методик викладання
суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО

Українське парагромадянське
селянське суспільство
на початку ХХ століття:
самоврядні інституції
У статті на основі аналізу історичного матеріалу
визначено та проаналізовано організаційні форми самоврядування українських селян в умовах активізації суспільно-політичного життя та аграрних перетворень на
початку ХХ ст. Підтверджено, що життя українських селян, зокрема поступова капіталізація, попри циклічні коливання та аграрне перенаселення в багатьох регіонах,
станом на 1917 р. мало низку позитивних тенденцій.
Сільська громада була ключовим багатофункціональним
соціальним інститутом українського парагромадянського селянського суспільства, важливою одиницею
взаємодії між селянами. У роки визвольних змагань на селі
функціонували різні структурні утворення, реорганізовані земські органи влади, загальноселянські організації
“селянські спілки”, сільські комітети, ради селянських депутатів, громади та сходи. Саме Директорія ключовою
одиницею самоврядування на селі визначила громади, а
віче-сход – її розпорядчим органом. У розрізі загальних
процесів суспільної еволюції, зокрема функціонування
самоврядних інституцій на селі, можемо говорити про
формування важливих елементів парагромадянського
селянського суспільства.
Більшовики намагалися активно використовувати
громадсько-політичні організації як політичний елемент здійснення своєї диктатури. Селянам-господарям
протягом 1920-х рр. частково ще вдавалося впливати
на вибори. Базовою організаційною формою диктатури
пролетаріату на селі мали стати сільські ради, які до
1927 р. більшість людей ідентифікували як місце “видачі
Формування інститутів громадянського суспільства в
Україні унеможливить відтворення диктаторських репресивних практик управління державою. Актуальність дослідження пояснюється відсутністю достатньої кількості інформації
з проблем, пов’язаних із знищенням елементів громадянського суспільства на селі або парагромадянського селянського суспільства на початку ХХ ст. Парагромадянське
селянське суспільство можна ідентифікувати як систему
соціально-територіальних зв’язків і відносин між селянами,
що склалася в процесі історичного розвитку, підтримувалася
за допомогою звичаїв, традицій, норм звичаєвого права, законів, спільних інтересів, була інституціоналізована перш за
все через громаду, сход, віче-сход, толоку, “сімейну спілку”
і характеризувалася громадським самоврядуванням, громадською взаємодопомогою, діяльністю громадських добро-
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довідок”. Збільшення повноважень сільських рад після
1928 р. змінило ситуацію, сільради як низові органи
влади еволюціонували від органів місцевого самоврядування в 1917–1920 рр. до органів диктатури пролетаріату та повністю керованого партією органу
на початку 1930-х рр.
Громада та сход відігравали важливу соціально-економічну роль на початку 1920-х рр. Про це
свідчить частота скликань сходів, їхня чисельність, акцентування уваги більшовиків на роботі
партійців із селянами після або під час проведення
сільських сходів. Органами “керованої народної демократії”, окрім сільських рад, слугували й громадські
об’єднання (класові спілки), зокрема селянські товариства – комітети взаємодопомоги. На СТВ, які
користувалися підтримкою значної частини селян,
наприкінці 1920-х рр. було покладено не властиві їм
функції, які вже виконували сільради та комнезами,
що призвело до втрати підтримки таких товариств
з боку більшості селян.
Становлення комуністичної системи завадило
трансформації українського парагромадянського
селянського суспільства у громадянське, призвело до
відриву України від європейської моделі політичного й
економічного розвитку, законсервувало процес появи
громадянського суспільства в Україні на довгі роки.
Ключові слова: селянство, громада, сход, вічесход, селоспілка, парагромадянське селянське суспільство, одержавлення.

вільних організацій (кооперативи, селянські спілки, земельні
товариства та ін.), виступала дієвим засобом соціалізації
молоді. Таке суспільство виявилося спроможним чинити
супротив комуністичному режимові у роки тотального одержавлення села, було знищене лише у роки колективізації та
Голодомору 1932–1933 рр.
Напередодні революційних подій 1917 р. частка сільського населення України коливалася в межах 90 %; землезабезпечення залежало від регіону; питання ціни на землю корелювалося зі збільшенням чисельності населення,
яке потребувало розширення посівних площ; специфіка
землеволодіння і землекористування українців також залежала від рис національного характеру; більшість сімей
займалася різноманітними видами діяльності, до яких належали і сільське господарство, і домашнє виробництво;
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внутрішні стратифікаційні суперечності на селі насамперед
корелюють із регіональною специфікою землеволодіння та
землекористування, нормами звичаєвого права; українські
селяни погано орієнтувалися в ринкових відносинах, проте активна купівля, оренда землі, позитивне ставлення до
індивідуально-приватної власності дозволяють говорити
про якісні зміни у формуванні економічних засад парагромадянського селянського суспільства.
Система родинних зв’язків залишалася основою соціальної структури та стратифікації, мала певну специфіку, репрезентовану через «індивідуалізм сімейної спілки». Значна частина земель знаходилася у володінні селян, була поширена
ідея земельного володіння на засадах цілковитої власності.
Т. Єфименко писала про те, що в Україні общинна форма
землеволодіння перероджується у громаду, яка залишає
домогосподарям повну свободу, бо «громада вважає себе
не правомочною посягати на величину особистої власності
кожного господаря» [10, c. 652–653]. Б. Грінченко наводить
такі дефініції громади на початку ХХ ст.: громада (громадка,
громадонька) – спільність рівноправних осіб, мир, зібрання,
«мирська сходка», «общество» [23, c. 329–330].
Українська громада пройшла еволюцію від міських
громад давньоруських міст, громад князівських сіл, громадволостей, дворищних громад, дольових та подворищних
громад багатодвірних сіл тощо. Сільські українські громади
відрізнялися від російських общин, бо створювалися на
перетині різних правових культур, зокрема, формувалися
на підвалинах вічового демократизму, “мєстського права”,
магдебурзького права, традицій місцевого самоврядування
козаків. Відтак можна говорити про них як про самоврядні
демократичні селянські інституції, що виконували важливі
функції соціалізації селян, не посягали «на величину особистої власності кожного господаря», їх діяльність значною
мірою визначалася потребами місцевого селянського соціуму. Громади також контролювали дотримання звичаєво-правових норм, пов’язаних з найманням працівників, зокрема з
умовами праці та платні за неї.
Основним органом самоврядування на селі був сход, що
складався з селян-домогосподарів і репрезентував «волю громади». У Правобережній Україні, де у селян існувала подвірна,
а не общинна традиція користування земельними угіддями,
розподіл землі здійснювався на сільському сході, з правом
апеляції щодо його рішення до волосного суду, мирного посередника та губернського з селянських справ присутствія [2,
c. 217]. Сход обирав посадових осіб, зокрема сільського старосту, збирача податків, наглядача хлібних запасів. У деяких
громадах встановлювався почерговий порядок відбування посади старости усіма селянами. Саме сходи найчастіше чинили
опір всебічному підпорядкуванню адміністративним органам,
відстоювали «сукупну волю» громади [15, c. 92].
У 1902–1907 рр. на сходах ухвалювали вимоги до
землевласників, обирали представників для переговорів
із поміщиками, управителями, брали розписки від землевласників, що ті будуть дотримуватися вимог, вночі
призначали обходи і стежили, аби селяни крадькома не
ходили в економії працювати, за відмову страйкувати
разом (ініціаторами страйків переважно були колишні
кріпаки, що не мали достатньої кількості землі) могли
односельцям бити вікна, нищити хліб на полі, витоптувати городи. Щоб протриматися до кінця страйку на сходах
приймали рішення про взаємодопомогу грішми та хлібом.
Н. Мірза-Авакянц писала, що в революційний період час-

то кожне село «провадило справу цілком самостійно» від
інших сусідніх сіл, особливо у Лівобережжі та в Південній
Україні [18, c. 46–48]. Активізація діяльності сходів корелювалася з приростом населення, збільшенням дворів та
частки молоді на селі.
У роки визвольних змагань частина селян продовжувала
вважати, що саме сільські сходи мали вирішувати всі нагальні потреби та були основними структурними одиницями
самоврядування. Відповідно до ІІІ Універсалу УЦР мало
бути розпочато реформу місцевого самоврядування. У
проекті Української Конституції волостям і громадам надавалися широкі права самоуправи [29, арк. 2–6]. Виконавча
влада в УНР мала походити «тільки з народного вибору – з
виборів громад, волостей земель і всього народу, дістаючи
від вибраних ними органів свою повновласть і перед ними
відповідаючи» [25, арк. 175]. Громади мали контролювати
внесення податків, ухвалювати рішення в першій інстанції
про позбавлення земельної ділянки тих, які не приступили
до засіву, мали обирати виконавчі комітети, міліцію тощо.
На сільські громади та добровільно утворені товариства
хліборобів покладали відповідальність за порядкування
землею [8, арк. 3].
Протягом 1919–1920-х рр. Директорією було створено
комісію при Міністерстві внутрішніх справ «по виробленню Статуту про організацію губерніальної, повітової і
волосної влади» та прийнято закон «Про верховне тимчасове управління», відповідно до яких скасовувалися
стани, основою державності проголошувалися громади.
Громаду ідентифікували як одиницю самоврядування, а
віче-сход – як розпорядчий орган громади (сход громади
складався з усіх мешканців, які перебували на терені громади не менше одного року, були громадянами УНР та
віком не менше 20 років). Кожна заселена місцевість, яка
мала 30 дворів або 150 душ населення, складала громаду і повинна була мати установлене законом громадське
управління, що утримувалося коштом громади, місцевості
з меншою кількістю мали долучатися до суміжних громад.
Населенні пункти, що налічували 1000 душ, поділялися на
2 або більше громад.
Громади мали виконувати такі функції, як обслуговування загальнодержавних потреб, допомога у веденні
власного громадського господарства, можливість відстоювання власних інтересів через громаду. Вони мали
опікуватися справами благоустрою, економіко-господарськими, культурно-просвітніми, продовольчими, освітніми, облаштуванням громадських садків, ставів, криниць,
каналізацій, допомогою місцевому хліборобству тощо.
Громадське управління складалося зі старости громади,
який мав стояти на сторожі прав громадян, його заступника, скарбника-збирача, громадського писаря, десятників
(вони мали призначатися на кожні 25 дворів, виконувати
натуральні повинності). Старосту, заступника старости,
скарбника-збирача мали обирати на сході громади таємним голосуванням терміном на 1 рік, неписьменні особи
могли бути обрані лише у крайніх випадках (селяни цінували «грамотного старосту») [30, арк. 2–47].
Громада та сход ще відігравали важливу соціально-економічну роль на початку 1920-х рр. Про це свідчить частота скликань сходів, їхня чисельність, акцентування уваги більшовиків
на роботі партійців із селянами після або під час проведення
сільських сходів. У першій половині 1920-х років сходи частіше
збиралися ніж сільради, приблизно 25–30 разів на рік (сільра-
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ди 7–8 разів), на них приходило від 150 до 200 осіб. Владою
було активізовано роботу з залучення «співчуваючих» селян,
зокрема середняків (сільських господарів) до партійних заходів, «активізовано роботу куткових організаторів», які мали у
вихідні та святкові дні «чекати селян після сходів» і проводити
з ними «відповідну роботу» [14, c. 34].
Ради селяни сприймали, як українські історичні форми
народоправства (віче, козацька Рада, сход), що характеризувалися рівністю та демократизмом (на противагу земствам).
Так, у вересні 1917 р. під час виборів у волосні земства на Поділлі були села, де половина мешканців не йшли на дільниці
через неприйняття самої інституції «земства» [26, арк. 63].
Радами селянських депутатів у 1917 р. переважно керували
українські есери та селянські спілки [1, c. 85]. У червні 1917 р.
на Київському губернському українському з’їзді присутні зауважували, що у селах масово йдуть перевибори рад і комітетів
[27, арк. 3]. Невідомий автор у 1919 р. писав про «наплив до
рад есерів, анархістів, меншовиків, про намагання більшовиків
розпускати ради, створені Центральною Радою (чи не найбільше рад більшовики розпустили на Полтавщині)» [28, арк.
20; 28; 31]. Кількість сільських рад у 1918–1919 рр. в Україні,
за різними джерелами, коливалася в межах 700.
Про створення більшовицьких сільрад можемо говорити
лише починаючи з 1920 р. після того, як більшовикам вдалося легітимізувати свою владу на більшій частині України
та закріпити в Конституції УСРР положення про проведення
виборів до постійних органів нової влади – рад. Селянамгосподарям протягом 1920-х рр. частково ще вдавалося
впливати на вибори на місцевому рівні. Станом на 1 січня
1924 р. в УСРР було зареєстровано 9 287 сільрад, у 1926 р.
їх кількість зросла до 10 366, у 1929 рр. – коливалася в межах 11 тисяч. Пасивність сільрад до 1927 р. пояснювалася
наявністю земельних громад, які користувалися авторитетом на селі. На найвищому рівні навіть пропонувалося зробити сільради органами управління земельних товариств.
«Положення про сільські Ради» (прийняте ВУЦВК 12
жовтня 1927 р.) значно розширило права сільрад у галузі
землекористування та землеустрою, віднесло до їх компетенції розгляд суперечок між трудовими землеробськими
господарствами та їх членами, що раніше вирішувалися
судово-земельними комісіями і судами. Сільради дозволяли
обмін земельними ділянками, давали висновки на оцінку
будівель і господарчих покращень [21, c. 18–19]. Вони мали
вирішувати надзвичайно важливе питання для селян – про
поділ трудових рільничих господарств (дворів), адже дроблення селянських господарств у 1928 р. набуло масового
характеру, оскільки допомагало зменшити податковий
тягар. Відповідно до згаданого положення сільрадам юридично підпорядкували земельні громади. В адміністративній
галузі сільради з січня 1927 р. отримали право видавати
постійним мешканцям сіл особові посвідчення терміном до
3 років [9, c. 6; 8]. Серед голів українських сільрад частка
сільських господарів коливався у межах 87 %. З усіх республік СРСР в УСРР була найменша кількість робітників, яких
обрали головами сільрад. В УСРР був найменшим відсоток
звільнених від податку голів сільрад, що могло засвідчувати
про невелике розшарування серед сільського населення
республіки. Збільшення повноважень сільських рад після
1928 р. змінило ситуацію, сільради як низові органи влади
еволюціонували від органів місцевого самоврядування в
1917–1920 рр. до органів диктатури пролетаріату та повністю керованого партією органу на початку 1930-х рр.
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У 1917 р. М. Ковалевський задекларував необхідність
створення селянських спілок в Україні. Створена у 1917 р.
Українська Селянська спілка мала функціонувати як масова
професійно-класова селянська організація, що об’єднувала
незаможне селянство України й виступала за ліквідацію
приватної власності на землю. Всеукраїнську Селянську
спілку було утворено у квітні 1917 р. у Києві на з’їзді діячів
українського села, на якому було представлено 18 місцевих
селянських спілок [13, c. 528]. На І Всеукраїнському селянському з’їзді було обрано Центральний комітет Селянської
спілки [4, c. 187; 370]. Головою ЦК Селянської спілки було
обрано М. Ковалевського, до його складу увійшли М. Стасюк, П. Христюк, І. Пугач та ін.
Селяни об’єднувалися у селянські спілки з метою
захисту своїх інтересів, можливості придбання сільськогосподарського реманенту, закупівлі насіння, щоб можна
було «прожити з малого шматка землі». Спілки також
мали розв’язати важливу проблему підвищення продуктивності праці в умовах малоземелля. Селоспілка повинна була створюватися на сільському сході. З-поміж себе
селяни обирали організаційну комісію у складі 5 осіб,
комісія збирала гроші та реєструвала статут [22, c. 6–7].
На осінь 1917 р. в Україні функціонувало близько 12 тис.
волосних та сільських комітетів Селянської спілки [16, c.
15]. У 1919 р. Українська Селянська спілка мала осередки в більшості українських сіл та певні повноваження, які
б стабілізували ситуацію з перерозподілу та захоплення
земель селянами.
Створення та активна діяльність селоспілок дозволяють виокремити їх як важливий елемент парагромадянського селянського суспільства. У другій половині 1920-х
р., на думку М. Журби, «в багатьох випадках спонукальним
мотивом до організації «Селянської спілки» виступало незадоволення селян привілейованим становищем робітничого класу, як у плані пріоритетного забезпечення соціальних потреб, так і політичних переваг» [11, с. 108]. Спілка
висувала не лише економічні, але й політичні вимоги до
нової влади, серед основних були: «відміна прямих та опосередкованих податків із підприємств, котрі обслуговують
селянські господарства (млини, кузні, механічні майстерні),
утримання шкіл та вчителів за державні кошти, звільнення
селян від поборів, безкоштовне землеоблаштування, зменшення до голодної норми заробітної платні робітникам
та службовцям», також висували політичні вимоги щодо
«широкої участі у міській владі безпартійних селян, скликання безпартійної загальнореспубліканської конференції
селян із прямим і таємним голосуванням» [5, арк. 50]. Протягом 1924–1927 рр., за далеко не повними даними, було
задокументовано до 4 тис. фактів агітації за організацію
селянських спілок. У вересні 1926 р. ОДПУ зафіксовало
19 випадків вимагання організації селянських спілок, у
жовтні – близько 50, у листопаді 63 [12, с. 103–104]. 13
травня 1927 р. політбюро ЦК КП(б)У запропонувало В.
Балицькому «розробити» декілька гучних справ, які б
мали суспільно-політичний резонанс. Від нього зажадали
проект судового рішення з приводу «мужицької партії» [17,
с. 97]. Радянська влада боялася, що масове поширення
селянських спілок загострить питання легітимності влади.
В українських селах з 1921 р. почали діяти комітети
взаємодопомоги (КВД), реорганізовані на початку 1925 р.
в селянські товариства взаємодопомоги (СТВ). З 1924 р.
побудова КВД здійснювалася на основі колективно-добро-
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вільного членства. Постановою ВУЦВК і РНК від 22 жовтня
1924 р. за селянськими товариствами взаємодопомоги закріплювали землі загальною площею 50 тис. дес. землі [7,
арк. 7]. СТВ утворювалися за постановою загальних зборів
(сходу) громадян певного села, не позбавлених виборчих
прав. Товариства користувалися правами юридичних осіб
(мали право набувати та продавати майно, складати угоди,
позиватися до суду). Органами управління селянських товариств взаємодопомоги були загальні збори товариства,
в районі – збори уповноважених і комітет товариства (виконавчий орган, який обирали на загальних зборах членів товариства). Сільради мали скликати загальні збори виборців
для організації СТВ, а товариства, натомість, обов’язково
надсилати свої протоколи у сільради. Обиралися і комітети,
і ревізійні комісії, частково дублюючи структуру сільрад.
Товариства мали свої грошові та натуральні фонди. Кошти
складалися переважно із членських внесків, добровільних
надходжень і доходів від майна, що їм належало, закріпленої за ними землі та ін. У 1925–1926 рр. 24 % членів КВД
стали членами сільрад, майже 50 % – головами сільрад.
Сільські товариства взаємодопомоги проводили роботу
з кооперування бідноти, батраків, середняків у тимчасових
артілях та колективізації (перетворення індивідуальних
господарств у великі колективні) [6, арк. 18]. Інколи вони, навпаки, здавали землю і техніку в оренду, роздавали бідноті
насіннєві фонди або продавали весь врожай. На сторінках
радянських газет можна натрапити на думки дописувачів,
що СТВ, зокрема Київщини, Дніпропетровщини, почали
відігравати в галузі підвищення сільського господарства та
врегулювання економічного життя селянства відчутну роль.
Більш активно СТВ діяли у Степу, Лівобережжі, менше – у
Правобережжі та Поліссі. У 1927 р. було ліквідовано районні
селянські товариства взаємодопомоги. На початку 1928 р.
було тимчасово припинено перевиборчу кампанію, що її
мали провести СТВ. У 1929 р. СТВ було заборонено надавати допомогу одноосібникам і «глитаям»; навколо кожного
трактора вони мали організувати колективне об’єднання
наймицько-бідняцьких та середняцьких господарств. На
СТВ, які користувалися підтримкою значної частини селян,
наприкінці 1920-х рр. було покладено не властиві їм функції,
які вже виконували сільради та комнезами, що призвело до
втрати підтримки таких товариств з боку більшості селян.
Важливою громадською інституцією на початку ХХ ст.
була толока (як різновид повинності була ліквідована в
першій половині ХІХ ст.). До толоки ставлення селян було
позитивним завжди, адже без сторонньої допомоги не обходилася переважна більшість господарств (Без толоки, як
без руки, – ні хати не зробиш, ні сіна не скосиш). Толокою
допомагали потерпілим від стихійного лиха, будували хати,
удобрювали землю, копали ставки, криниці, мостили дороги. Б. Грінченко визначав толоку як «роботу компанією не
за плату, а за угощеніє» [24, c. 272–273].
Отож, зафіксовані у перші десятиліття ХХ ст. форми
громадсько-політичної та економічної активності українських селян, розширення інститутів самоврядування на
селі, утворення селянських громадських спілок дозволяють констатувати функціонування важливих елементів
парагромадянського селянського суспільства. Формування
одержавленого суспільства передбачало формування одержавленої особистості – людини, позбавленої сумніву в тому,
що лише керівна політична сила може бути виразником
суспільного блага.
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демократичне суспільство та його цінності
Наталія РАТУШНЯК,
старший викладач кафедри теорії та методик
суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО

Актуальність
та основоположні засади
курсу громадянської освіти
Важливість громадянської освіти школярів/школярок
зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян
демократичних цінностей і національних ідеалів, участю
України в загальносвітових політичних, економічних і
соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування
громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного
аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі
в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства. Таким чином,
одним із основних соціальних замовлень у школі є формування і розвиток здатності школярів до життя і діяльності
у правовій демократичній державі.
Фундаментальними цінностями сучасного світу є
демократія, свобода, повага до прав людини, солідарність та участь. Базова умова демократичного розвитку
суспільства – це наявність громадян, котрі володіють
уміннями здійснювати зважений і раціональний вибір,
критично мислити та аналізувати інформацію, розуміють
значення права, толерантно ставляться до думок інших,
активно цікавляться суспільним, політичним та економічним життям.
Освітня модель, що передбачає розвиток демократичних цінностей, поведінкових настанов, практичних навичок, знань, оволодіння якими дає змогу кожній особистості
дієво долучатися до демократії, уналежнює компоненти,
задекларовані Рамкою компетентностей для культури
демократії Ради Європи, як-от:
– цінності: повага людської гідності й дотримання прав
людини; повага культурної багатоманітності; утвердження
демократії, справедливості, рівноправності та верховенства права;
– поведінкові установки: відкритість щодо інших
культур, світогляду і звичаїв; повага; громадянська самосвідомість; почуття відповідальності; почуття власної значущості; стійкість перед невизначеністю;
– практичні навички: здатність до самоосвіти; вміння
аналітичного й критичного мислення; вміння слухати;
спостережливість; співпереживання; гнучкість і адаптація;
комунікабельність; лінгвістичні здатності; вміння спілкуватися різними мовами; готовність до співпраці; здатність
розв’язувати конфлікти;
– знання та їхнє критичне осмислення: самопізнання і
критична самооцінка; знання і критичне осмислення мовних стилів у спілкуванні; пізнання світу та його критичне
осмислення.
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Трендом сучасного навчання є креативність. Яким
чином її використати в освітній діяльності?
Саме для цього призначений цей курс, щоб ви творили
і досягали навчальних цілей. Бо наші діти – це діти ХХІ
століття, діти «Z», діти не перехідного покоління, а зокрема
нове покоління. Вони мають нові можливості навчатися.
Наприклад, кюар-коди, онлайн-платформи, інтерактивні
ігри. Власне, вони хочуть навчатися по-іншому. Саме з
такою метою Всеукраїнська Асоціація викладачів історії
та суспільних дисциплін «Нова Доба» розробила онлайнплатформу, сайт – http://citizen.in.ua. Це є інтерактивний
ресурс, який спрямований на надання інформаційної та
методичної підтримки учням й педагогам, котрі працюють
за підручником «Громадянська освіта» (10 клас).
Його основні цілі полягають у наступному:
Можливості для школярів
Онлайн-підручник/посібник з громадянської освіти.
Текст, дод. інформація по кожній темі (тексти, відео, життєві кейси);
Онлайн-спільнота школярів з різних регіонів України:
симуляції, ігри, опитування, петиції, вибори, флешмоби
(на громадянську тематику) тощо.

Особисті кабінети учнів / Портфоліо громадянських
активностей учня: фіксація конкретних практичних справ
у ході громадянської активності а також спільні блоги,
форуми, дискусії.
Оцінювання через автоматичну фіксацію досягнень
учня: фіксація активності учнів по кожній темі, Триєдиний
компетентнісний підхід до підсумкового оцінювання роботи учнів по кожному розділу: онлайн тестування, аналіз
ситуації, практичне завдання (есе), а також мотивація
школярів (через автоматичний набір балів) за залученя
до активностей «Спільноти».
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Можливості для учителів
Учительська онлайн. Дружня Спільнота вчителів громадянської освіти. Вхід лише для зареєстрованих «Як
учитель».
Блок школи. Інформація про навчальний заклад на
карті України.
Журнал досягнень учнів класу. Активність кожного зареєстрованого учня фіксується (нараховуються певні бали)
в загальному «електронному класному журналі» (по темах
та розділах), котрий доступний для перегляду педагогові.
Актуальна інформація: методичні матеріали, інформація про вебінари, навчальні семінари, конференції для
педагогів тощо.
Тут є також «Майстерня громадянина», яка її роль?
Вона дає можливість підсумувати усі оцінювання,
судження і застосувати їх практично. Для цього можна
запросити інших учнів, адміністрацію закладів освіти, вчителів, батьків. Там є заняття, присвячені шкільному самоврядуванню, як створити шкільну молодіжну організацію.
Оцінювання має бути мотивуючим.
Тому вчителям, які викладають інтегрований курс «Громадянська освіта» у 10 класі, пропоную під час вивчення
розділу «Демократичне суспільство та його цінності» використати вправу «Обмін цінностями».
Вправа «Обмін цінностями»
Мета: Усі ми маємо цінності. Цінності живлять наші
надії і наші уявлення про те, що ми можемо здійснити
у суспільстві. Наші цінності різняться через наші переконання та досвід. Оскільки цінності частково визначають наші думки та поведінку, можемо проаналізувати,
як наші цінності допомагають нам стати найкращою
можливою версією себе. Зрозуміло, що просто сказати
людям, які цінності вони повинні мати, – це не найкращий спосіб допомогти їм навчатися або змінюватися.
Ось чому ця вправа спрямована на те, щоб допомогти
учням подумати про свої цінності шляхом залучення
їх до гри, у якій вони мають здійснювати вибір, і потім
його пояснювати.
Цільова група: учні 10-11 класів, студенти педагогічних
вузів, педагогічні працівники закладів освіти.
Тип вправи: Основна
Методика проведення
Вступ
Зробіть короткий вступ, у якому озвучте деякі зазначені
вище ідеї про цінності й те, як вони впливають на наші дії
в суспільстві. Надайте інформацію про подальші етапи
цієї вправи.
Перший етап (гра в карти – 10 хв)
1. Роздайте кожному учаснику шість карт з підготованих матеріалів. Ви можете придумати карти відповідно до ваших цілей. Карти, які ми використовуємо
тут у прикладі, підходять для роботи з учителями, але
ви можете адаптувати карти для роботи з молодими
людьми різного віку.
2. Скажіть учасникам, що у них є 10 хвилин, аби обмінюватися картами між собою і зібрати «найкращу можливу
комбінацію» (набір карт, який, на їх думку, їм найбільше
підходить): їм потрібно зібрати найважливіші для них карти
/ цінності.

3. Учасники ходять по кімнаті та обмінюють карти з
іншими учасниками, щоби зібрати шість бажаних карт.
Деякі учасники можуть залишитися з картами, яких вони
не хочуть, а інші будуть задоволені зібраною комбінацією.
Другий етап (дебрифінг у парах – 10 хв)
Після гри учасники об’єднуються у пари і неформально
обговорюють, що їм сподобалося/ не сподобалося під час
гри, переживання, які вони відчули тощо.
Третій етап (індивідуальна рефлексія – 15 хв)
1. Об’єднайте всіх учасників у мікрогрупи з чотирьох
осіб і розподіліть ролі.
2. Попросіть підготувати по два «плакати» на групу: їх
слід намалювати на аркуші формату А3, згідно з наведеним нижче зразком.
3. Перший плакат – запропонуйте індивідуально написати у своєму куті першого плаката чотири твердження,
які відповідатимуть на наступне питання:
Які ставлення та дії допомогли успішно виконати завдання? (Можливі такі відповіді: переговори, переконування, задавання питань, слухання тощо). Кожен учасник
записує свою відповідь.
4. Другий плакат – попросіть учасників індивідуально
написати в своєму куті другого плаката два твердження,
які відповідають на таке питання:
Як ви обрали свої цінності? Яка ви уявляєте «найкращу
комбінацію»?
Четвертий етап (групова рефлексія шляхом ротації
– 50 хв)
1. Поясніть групі, що зараз вони ділитимуться своїми
особистими міркуваннями, використовуючи кооперативну
схему навчання.
● Кожен учасник бере перший плакат і читає твердження сусіда з права. Учасник 1 читає твердження 1, тоді учасник 2 читає твердження 2 і так далі, доки усі твердження
не будуть прочитані в групі.
● Тепер запропонуйте групам обговорити те, що вони
запишуть посередині плаката: їм треба записати чотири
речення, що відображатимуть груповий консенсус, який
випливає з індивідуальних висновків кожного учасника.
Кожен учасник групи має маркер іншого кольору і записує
ним одне з чотирьох речень. Таким чином, посередині
плаката будуть усі чотири кольори.
2. Тепер їм слід зробити те саме з другим плакатом.
П'ятий етап (дебрифінг – 15 хв)
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1. Прикріпіть плакати до стіни.
2. Групи підходять до своїх плакатів і по черзі пояснюють записані результати (ставлення, записані на плакаті
1, та вибори, записані на плакаті 2) іншим групам: кожен
учасник вголос зачитує свої твердження.
3. Попросіть учасників відкоментувати досягнення
консенсусу.
● Чи ви використовували компроміс чи консенсус?
● Чи практикували ви активне слухання?
Шостий етап (оцінювання – 20 хв)
1. Проведіть підсумкову дискусію, використовуючи деякі з наведених нижче питань (не ставте питань, які були
обговорені під час четвертого етапу).
● З якими цінностями ви завершили гру? Чи можете їх
класифікувати?
● Чи можемо ми змінювати цінності? Чи може наш досвід призвести до зміни цінностей?
● Чи можливо змусити прийняти якісь цінності?
● Яка була головна мета цієї вправи?
● Чи впливають ваші цінності на вашу роботу в класі?
● Як ми повинні працювати з цінностями в класі?
● Що таке «правильно», а що таке «неправильно»?
● Як можете пропрацювати ці теми у вашій педагогічній
діяльності?
● Які ще питання піднімає ця вправа?
● Які можливі наслідки цієї вправи для вашої педагогічної діяльності? (для вчителів).
● Які виклики можуть виникнути у вашому класі?(для
вчителів)
2. Попросіть учасників індивідуально записати відповіді
на такі питання:
● Що головного ви винесли з цієї вправи?
● Назвіть щось одне, що вас стимулювало, зацікавило
або здивувало.
Планування
Підготуйте карти з цінностями, відповідно до ваших
потреб та навчальних цілей групи, з якою ви працюєте.
Ресурси та обладнання
Папір формату A3, маркери 4 різних кольорів, карти
(Додаток до вправи 1).
Поради та можливі труднощі
1. Учасники можуть залишитися невдоволеними, якщо
не зможуть отримати комбінацію карт, яка б їх влаштовувала. Розвіяти розчарування можна, якщо попросити усіх
ставитися до гри з гумором.
Додаток до вправи 1
Свобода, iPad
Щастя, Здоров'я
Повага, Багата школа
Телевізор із плоским екраном, Демократія
Творчість, Висока зарплата
Красиве тіло, Обдаровані учні
Учень з інвалідністю, Любов
Інтерактивна дошка, iPhone
Прихильний директор школи, Нова реформа освіти
Час, Гарний одяг
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Використані джерела
1. Всеукраїнська Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» [Електронний ресурс].–
Режим доступу: https://www.novadoba.org.ua/gromadskaosvita-ua
2. Громадянська освіта: навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних
закладів / [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://
mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
3. 3D демократія: думаємо, діємо, дбаємо. Курс громадянської освіти / [Електронний ресурс].– Режим доступу:
https://citizen.in.ua
4. «Демократичне врядування в школах» укр/рос/англ
/ [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukr.theewc.
org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-nimateriali
5. Освіта для демократичного громадянства: посіб.
для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти з прав людини (вдосконалена версія
– вересень 2007) / [Р. Голлоб, Е. Хаддлестон, П. Крапф та
ін.] ; пер. з англ. та адапт. Л. М. Ващенко ; за ред. Е. Хаддлестона ; заг. ред. укр. версії : Н. Г. Протасова. - К. : НАДУ,
2009. - 92 с. // [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://osvita.khpg.org/files/docs/1366804266.pdf
6. «Компас» укр/рос/англ / [Електронний ресурс].–
Режим доступу: http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/
Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
7. «Компасіто» укр/рос/англ / [Електронний ресурс].–
Режим доступу: http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/
Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
8. Керівні принципи освіти в галузі прав людини для
систем середньої школи (2012), розроблені Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ – доступний
українською мовою онлайн за посиланням: http://www.
osce.org/odihr/93969
9. Том I з ОДГ/ОПЛ «Навчаючи демократії» укр/рос/
англ / [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukr.
theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/
Navchal-ni-materiali
10. Том II з ОДГ/ОПЛ «Зростаємо у демократії» укр/
рос/англ / [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://
ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/
Navchal-ni-materiali
11. Том III з ОДГ/ОПЛ «Живемо в демократії» укр/рос/
англ / [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukr.
theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/
Navchal-ni-materiali
12. Том IV з ОДГ/ОПЛ «Беремо участь у демократії» укр
/ [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukr.theewc.
org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-nimateriali
13. Том VI з ОДГ/ОПЛ «Навчання демократії» укр /
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ukr.theewc.
org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-nimateriali

демократичне суспільство та його цінності
Таміла МИХАЙЛІВ,
учитель історії та правознавства Хмельницького технологічного
багатопрофільного ліцею із загальноосвітніми класами
імені Артема Мазура, вчитель-методист

Громадянська
компетентність школярів
Одним із найактуальніших завдань сучасної освіти і
виховання в Україні є створення умов для формування
людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих
можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти,
що має на меті підготовку молоді до активної участі в житті
демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності [4].
Громадянська компетентність, на думку О.І.Пометун,
– це одна з ключових компетентностей особистості, яка
охоплює її здатність до політичного аналізу і судження,
здатність і навички пошуку й усвідомлення інформації,
використання медіа-засобів і комунікації для участі в публічних дискусіях і процесах прийняття рішень, здатність
демократичного прийняття рішень і дії [4].
Громадянська компетентність, як ключова, має міждисциплінарний характер і спрямовується на соціалізацію
особистості, набуття громадянських якостей, навичок
співжиття і співпраці в суспільстві, дотримання соціальних
норм і правил.
Під компетентністю людини розуміють структурований
(організований) набір знань, умінь, навичок і ставлень,
що дають їй змогу ефективно здійснювати діяльність
або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання
проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії
або виду діяльності. Такі набори знань, умінь, навичок і
ставлень набуваються як протягом життя, так і у процесі
навчання. Сформована компетентність дозволяє людині
визначити, (розпізнати) й ефективно, успішно розв’язати
проблему, що є характерною для певної сфери чи виду
діяльності [4].
Під час навчання у загальноосвітній школі в учня має
бути сформований певний рівень готовності до дорослого
життя, певна сукупність характеристик, так би мовити,
життєва компетентність, що має забезпечити молодій
людині здатність орієнтуватись у сучасному суспільстві,
швидко реагувати на запити часу, ефективно та успішно
самореалізуватись за шкільними дверима [4].
Завдання школи – готувати громадянина як соціально
компетентного, активного, відповідального суб’єкта суспільства, в якому поважаються цінність і гідність кожної
особистості, а розбіжності між індивідуумами і соціальними групами вирішуються справедливо і конструктивно.
Тому вважаю, що проблема соціалізації учнів є актуальною і потребує комплексного розв’язання.
Повноцінне формування компетентностей можливе
лише за умови запровадження компетентнісного підходу до

навчання, під яким розуміється спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток компетентностей особистості,
відбір відповідного змісту навчання, варіанту його організації
та способу оцінювання результатів і якості [3;с.201].
Під громадянською компетентністю розуміють здатність
людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати
громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства. Для того, щоб
поставити перед учителями та адміністраторами освіти
чіткі і зрозумілі завдання з розвитку громадянської компетентністі, необхідною є чітка відповідь на цілу низку питань
як стосовно змісту освіти, так і організації навчального
процесу і шкільного життя загалом [4].
Соціалізація – це процес становлення особистості,
поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання
соціально значимих характеристик свідомості й поведінки,
які регулюють її взаємини із суспільством. Соціалізації
учнів сприяє вивчення курсу громадянської освіти. Цей
курс розвиває емоційно-ціннісне ставлення до життя,
формує активну позицію особистості, сприяє набуттю
досвіду, ефективного спілкування, розвиває уміння і навички конструктивно - критичного мислення, ініціативи,
самостійності, навичок колективної діяльності і прийняття
колективних рішень.
Зміст громадянської освіти, що забезпечує формування
громадянської компетентності особистості, є сукупністю:
• громадянознавчих знань, що містять: а) філософськокультурологічні та морально-етичні; б) політологічні; в)
правові; г) економічні; д) соціальні;
• громадянських умінь, що необхідні для ефективної
соціалізації учня у політичній, правовій, соціальній, економічній та ін. сферах суспільного життя та пізнання навколишнього світу протягом життя;
• громадянських цінностей, ставлень, установок, серед
яких можна виокремити загальнолюдські, демократичні,
національні.
Таке бачення змісту громадянської освіти дозволяє
говорити про її інтегрований характер. Отже, розвиток компетентісного навчання школярів стає найактуальнішим за
часів інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти
без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без ефективного вирішення
проблем, значна частина яких є непередбачуваними [4].
Формування громадянських компетентностей школяра,
на наш погляд, має відбуватися в умовах активного навчання. Соціалізацію розглядають як взаємодію людини з
навколишнім середовищем, що триває все її життя, шляхом адаптації в кожній зі сфер її життєдіяльності.
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Соціалізація особистості в системі сучасної школи – це
створення моделі учня, здатного до найбільш повного розвитку, прагнення до духовного та фізичного саморозвитку,
самовдосконалення та самореалізації через організацію
діяльності, спрямованої на розвиток основних життєтворчих компетенцій, формування ціннісних орієнтирів школяра. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь,
виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці,
взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу. Розвиток знань, умінь, навичків
учнів є складовою компетентності. Його основні операції
(аналітичність, асоціативність, логічність, системність,
самостійність та ін.) допомагають учням здобувати знання, формувати уміння і навички, виробляти особистісні
ставлення, тобто роблять їх компетентними.
Виходячи з вимог формування компетентностей засобами змісту начального предмета, доцільно визначити, що
оволодіння певними знання, предметними та загальнопредметними уміннями і навичками, способами діяльності
дає можливість розширити громадянську компетентність
учня.
На сучасному етапі розвитку України відповідно до
означених демократичних орієнтацій важливо, щоб усі члени суспільства мали уявлення про права людини в громадянському суспільстві. У руслі вищеозначеного важливим
є донесення до свідомості дітей первинних уявлень про
права кожної людини. Правовиховна робота зі школярами
має вирішувати цілий комплекс завдань громадянського
виховання з формування уявлень про нашу державу, її
закони, права і обов’язки людей, правила і норми їхнього
співжиття в соціумі [2].
В учня має бути сформований певний рівень готовності
до дорослого життя, певна сукупність характеристик, так
би мовити, життєва компетентність, що має забезпечити

молодій людині здатність орієнтуватись у сучасному суспільстві, швидко реагувати на запити часу, ефективно та
успішно самореалізуватись за шкільними дверима.
Національне відродження України гостро ставить
проблему громадянського виховання особистості, тому
важливого значення в системі роботи освітніх закладів
набувають історично-культурні, трудові, морально-етичні,
природні цінності, які містить довкілля регіону, свідома
опора на прогресивні традиції народної педагогіки, спадщину видатних педагогів та сучасні концептуальні засади
громадянського виховання в Україні [1].
Використані джерела
1. Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти. (Підсумковий
документ робочої групи з розробки планів і програм проекту «Громадянська освіта – Україна» // Історія в школах
України. – 2006. –№ 8. – С. 44.
2. Ковальчук І. П. Шляхи формування громадянської
компетентності молодшого школяра в сучасній освіті крізь
призму педагогічних ідей В. О. Сухомлинського. [Електронний ресурс] / І. П. Ковальчук. – Режим доступу: www.
yandex.ua/clck/jsredir].
3. Коберник Г.Формування громадянської комп ете н т н о с т і ш к ол я р і в у п ед а го г і ч н і й с п а д щ и н і
В.О.Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми
сільської школи. - Випуск 55. - 2016.- С. 200-2007.
4. Пометун О. Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів [Електронний ресурс] / О. Пометун. – Режим доступу: http://www.
civiced.org.ua/.../OP_article_UKR.doc].

Тетяна КРАВЧУК,
учитель історії Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ст. Полонської ОТГ,
старший вчитель

Формування демократичних
і патріотичних цінностей
на уроках історії

На сучасному етапі становлення правової демократичної держави та інтеграції України до загальноєвропейського співтовариства дедалі гострішою стає проблема
виховання в суспільстві духовної, високоморальної
особистості – творця власного майбутнього, гуманіста,
громадянина – патріота України. Адже зміцнити і розвинути демократичну правову державу, яка ввійшла б повноправним суб’єктом до європейської спільноти, можуть
громадяни, які люблять свій народ, свою державу, готові
самовіддано її розбудовувати й захищати; які мають людську гідність, національну самосвідомість, гуманістичну
моральність, знають свої права і свободи та вміють циві-
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лізовано відстоювати їх, підтримуючи громадянський мир
і злагоду в суспільстві. Таких громадян можна виховати
за умови розвитку національної освіти, в якій система
виховання та навчання ґрунтується на ідеях української
національної історії, багатої культури, народних звичаях
та глибокому знанні рідної мови, літератури, поваги до
національних символів.
Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета
– виховання свідомого громадянина, патріота, набуття
молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин.

демократичне суспільство та його цінності
Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того,
що набуває сьогодні особливого значення. Головною запорукою процвітання держави є національно-патріотичне
виховання молоді, частина якої щороку поповнює лави
державних службовців. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, суспільне життя, етико-моральні засади.
Щоб ці реформи не призводили до краху, національнопатріотичне виховання повинно супроводжувати молодь
впродовж усього їхнього шкільного й студентського життя.

Введення підростаючого покоління в систему цінностей
демократичного (громадянського) суспільства передбачає формування у нього основ громадянської культури.
Громадянська культура – це глибоке усвідомлення своєї
належності до певної держави, почуття громадянської
гідності, відповідальності й обов’язку, здатність рішуче
відстоювати суспільно-державні цілі в складних ситуаціях.
Визначальними характеристиками громадянської культури
є: патріотизм, правосвідомість, політична освіченість, моральність, трудова активність.
Суттєвий вплив на патріотичне виховання мала козацька педагогіка. Українці – єдина в світі козацька нація.
Козацтво є дисциплінованою організацією самого українського народу, споконвічною формою його самоорганізації і самозахисту в лихоліття на засадах стародавнього
звичаю – Волі, як відкристалізованого етнічного розуму. У
козацькі часи нашому народові були притаманними високий рівень шляхетності, моральності, духовності, доблесті
і звитяги, знання і бездоганне дотримання національних
традицій і звичаїв.
Історія України – це не тільки події, а й історичні
постаті. На прикладах життя, діяльності й боротьби
за державу українських князів, козацтва, видатних
гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи, П.Орлика; всього українського народу та його видатних представників – Т.Шевченка, В.Винниченка, М.Міхновського,
М.Грушевського, С.Петлюри, С.Бандери та багатьох інших,
я висвітлюю національну гідність нашого народу, його
прагнення мати власну державу. Учні отримують завдання
підготувати повідомлення, реферати, статті та презентації
про видатних борців за українську державність, з якими
вони виступають на уроках. При засвоєнні матеріалу учні
дискутують, ставлять питання. Це означає, що їх душі і
серця захоплюють факти боротьби за українську державність, вони сповнюються почуттями гордості за героїв цієї
боротьби; пишаються історичним минулим та героїчним
сьогоденням українського народу. Таким чином, на уроках

історії відбувається виховання громадянської свідомості,
гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і
загальнолюдських цінностей, утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра і справедливості.
На уроках історії закладаються підвалини історичних
уявлень майбутніх громадян про давнє минуле власне
українського народу, його мови, культури, ментальних рис
характеру, державно-політичного життя як невід’ємної
складової формування європейської цивілізації. Тут учні
мають отримати базові наукові знання, що слугуватимуть
фундаментом формування їх історичної свідомості, патріотизму. Український патріотизм – явище, яке відображає все
незаперечно цінне в історії української державності, визнає природну закономірність довготривалого історичного
розвитку української нації, народу аж до створення своєї
державності. Під час уроків історії вчитель має донести
до учнів ідею української державності як консолідуючого
чинника розвитку суспільства й нації в цілому.
Існування України сьогодні – це результат тисячолітньої
боротьби українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна стати запорукою успішного
культурного і політичного розвитку суспільства.
На уроках відбувається виховання громадянської
свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердження
ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості.
Вчитель має домогтися усвідомлення учнями спільності
інтересів усіх етносів українського народу в розбудові
України, формування міжнаціональної толерантності,
необхідності розвитку духовної, фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури тощо.
При цьому одним із завдань учителя є максимальне
використання потенціалу творчих здібностей та обдаровань учнів. Інтелектуальні ігри, дискусії, диспути, засідання
«круглого столу», тематичні діалоги, ділові ігри та інші інтерактивні форми роботи емоційно збагатять уроки. Рекомендується широко використовувати документи, спогади,
кіно- і фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, які допоможуть створити на уроках відповідну емоційну атмосферу, підсилять виховний вплив навчального матеріалу.
Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до
виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.
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права і свободи людини
Інна БОМБЕРГЕР,
кандидат юридичних наук, учений секретар Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Соціально-правова держава
як головна передумова ефективної
реалізації прав людини

1. Вступ
Сучасні перетворення українського суспільства,
держави і права потребують переосмислення поняття і
призначення самої держави. У Конституції України проголошено пріоритет інтересів особистості перед державою,
найвищою цінністю визнається людина, її права і свободи.
Відтак Україна визначається як соціальна держава, серед
завдань якої є створення належних умов для життя і розвитку людини. Реалізація цих положень зумовлює потребу
теоретичного аналізу становлення, сутності та особливостей соціально-правової держави.
Незважаючи на те, що останнім часом з’явилося чимало наукових досліджень із проблематики соціальної держави, теорії соціальної держави не створено, а з окремих
дуже важливих теоретичних питань, що стосуються, насамперед, поняття, сутності, побудови моделей соціальної
держави та її трансформації в умовах глобалізації, ведуться дискусії. Сам термін «соціальна держава» у праві використовують або для загальної характеристики сучасної
держави, або для однієї з характеристик конституційних
засад громадянського суспільства і правової держави.
Постановка проблеми. Варто погодитися з тим, що ми
стаємо очевидцями якісно нової соціальної політики. Питання соціального характеру завжди є серед обов’язкових
компонентів політичного курсу країни. Важливим завданням сучасної науки має бути власне аналіз стану соціальної сфери, соціальної динаміки, дослідження механізму
формування соціальної політики держави, виявлення
тенденцій і суперечностей у дії цього механізму. Особливий інтерес викликає процес розробки і прийняття нормативно-правових актів, інших документів, виявлення сил,
які впливають на формування офіційної політики держави.
З огляду на викладене, можна стверджувати про актуальність такого явища, як соціально-правова держава.
Відповідно, є потреба в теоретичній розробці питань,
пов’язаних з поняттям соціально-правової держави та її
діяльністю в умовах політичних й економічних трансформацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціально- правової держави та громадянського
суспільства досліджували В.Авер'янов, О.Андрійко,
В.Андрущенко, Ф.Кирилюк, М.Козюбра, А.Колодій,
В.Кремень, А.Москаленко, Є.Назаренко, Н.Ніжник,
В.Опришко, П.Рабінович, О.Семків, О.Скакун, М.Цвік,
В.Шаповал, Ю.Шемшученко, І. Яковюк та ін.
Мета статті. Метою статті є дослідження сутнісних рис і
ознак соціально-правової держави, аналіз особливостей її
розвитку в умовах політичних та економічних перетворень
в Україні.
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2. Методика дослідження
Методологічну основу дослідження становлять положення
загального діалектичного і загальнонаукових методів. У процесі розробки теми дослідження використано спеціально-наукові
методи і підходи: системний підхід, методи аналізу, синтезу,
порівняльно-правовий, логіко-правовий.
3. Результати дослідження
Сучасне розуміння соціальної держави набуло розвитку в
низці концепцій, матеріалізувалося у конституційному принципі, законодавчо закріпленому у конституціях ряду країн, у
діяльності державних інститутів. Зародження ідеї соціальної
держави пов’язане з природно – правовими традиціями античного періоду, з уявленнями Сократа, Арістотеля, Платона та
інших мислителів про ідеальний державний устрій, здатний
забезпечити загальне благо всіх громадян [1, с.26].
Доба Передвідродження та наступний період значно збагатили і розвинули ідею соціальної держави. Її просвітниками
були Ніколо Макіавеллі, Еразм Роттердамський, Гуго Гроцій,
Шарль - Луї Монеск’є, Жан – Жак Руссо, Імануіл Кант, Томас
Гобс, Джордж Локк, Ієремія Бентам. Їхні ідеї соціальної держави невіддільні від ідеї розвитку взагалі.
Важливим етапом виокремлення поняття «соціальної держави» від інших понять державності стали ідеї Томаса Пейна,
Томаса Джефферсона, Джорджа Медісона. Дальший розвиток
ідейної основи соціальної держави пов'язаний зі зростанням
соціальної ролі держави в регулюванні суспільних відносин.
В останні десятиліття ХІХ століття ідея соціальної держави
сприяла формуванню оптимальної соціально-реформістської
моделі облаштування суспільства на основі вдосконалення існуючого ладу, побудови соціального суспільства та реалізації
концепції соціальної держави засобами соціально-економічної
і політичної реформ [2, с. 323].
Соціальна держава є надкласовою, у тому розумінні, що
вона спрямована на організацію нормального життя й розвитку всього суспільства, вона захищає права, волю, законні
інтереси всіх його громадян, народів, є знаряддям зняття соціальної напруженості в країні.
Соціальна правова держава – це сучасна політико-правова теорія, де слово "соціальна" несе велике смислове
навантаження: воно підкреслює, що держава бере на себе
турботу про матеріальний добробут громадян, здійснює
функцію регулювання економіки з обов'язковим урахуванням
екологічних вимог, забезпечує захист соціальних та індивідуальних інтересів, участь працівників у прийнятті рішень на
виробничому рівні з метою запобігання необмеженого панування підприємців та ін. Здавалося б, що "правова держава"
і "соціальна держава" несумісні, оскільки перша передбачає
певну свободу особи від держави, а друга, навпаки, – актив-
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ність держави в соціальному захисті особи. Друга половина
XX століття з'єднала ці поняття, збагативши кожне з них. Коли
говорять про побудову соціально-правової держави, мають на
увазі втілення в ній верховенства права і соціальної справедливості [4, с. 169].
Своє правове закріплення концепція соціальної держави
одержала в конституціях ряду країн Західної Європи (ФРН,
Іспанія та ін.) [5, с. 65].
Нині в більшості індустріальних країн політики вже не
піддають сумніву саму ідею соціальної держави, дискусія
точиться лише навколо "меж соціальної держави", тобто
спроможності держави фінансово забезпечувати соціальні гарантії та розвивати соціальну сферу. Сучасні західні держави
розрізняються, головним чином, за відносним ступенем опори
на ринок та державним регулюванням в реалізації концепції
соціально орієнтованої економіки. Саме за цим критерієм
більшість авторів класифікують соціальні держави [1, с. 35].
Ідея соціально-правової держави тісно зв'язана з соціальними, економічними і культурними правами. Незалежно від
того, закріплені ці права в Конституції чи ні, розвинуті держави
західного світу не можуть відкидати значимість цієї категорії
прав, що знайшли втілення в найважливіших міжнародноправових актах – Загальній декларації прав людини і Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права.
Ключовим принципом соціальних і економічних прав, навколо
якого вибудовується вся їх система, є положення, які сформульовані в п.1 ст.25 Загальної Декларації прав людини: "Кожна
людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу,
одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, що необхідний для підтримки здоров'я і благополуччя
його самого і його родини, і право на забезпечення на випадок
безробіття, інвалідності, удівства, настання старості чи іншого
випадку втрати засобів до існування з не залежних від нього
обставин. Цей принцип розвинутий у п.1 ст.11 Міжнародного
Пакту про економічні, соціальні і культурні права. Він спонукає
держави до соціальної орієнтації їх діяльності, забезпечення
"другого покоління" прав людини, без чого наприкінці XX в. неможливий нормальний розвиток суспільства [6, с.109].
Отже, формування соціально-правової держави – одне
з важливих досягнень людської цивілізації, нерозривно
пов'язаних з появою прав людини – цивільних і політичних.
Однак суттєвою властивістю розвинутої держави, що визнає
рівноправність індивідів, є його динамічність, здатність реагувати на проблеми, що виникають в суспільстві. Нові процеси
у сфері економічних, політичних, моральних відносин вимагають пошуку нових параметрів взаємин держави й особи.
Питання про взаємини держави і людини в умовах вільної
ринкової економіки споконвічно було у центрі протистояння
представників різних сторін економічної і політико-правової
думки суспільства, оскільки воно торкалось найважливіших
принципів буржуазного суспільства - волі і рівності. Стосунки
людини та держави повинні не тільки утримуватися; вони
повинні діяти, і цей обов'язок переводиться в юридичний
обов'язок забезпечити навчання і гарантувати працю; спробу
"морального виміру" економічних процесів, засновану на прагненні ліквідувати убогість і нерівність, установити соціальну
справедливість; визначення основних напрямків соціального
реформування суспільства, що створило "друге покоління"
прав людини - соціальних, економічних і культурних. Таким чином, установлювалися нові параметри відносин між державою
і людиною, пов'язані з обов'язком держави вживати заходів,
що сприяють забезпеченню справжніх прав людини. Саме так

виникає ідея соціальної держави, що одержала широкий розвиток і визнання в другій половині XX ст. [7, с. 305].
Поняття «соціальна держава» у наш час можна аналізувати на таких трьох відповідних рівнях: на науковому - як ідею та
її розвиток у цілій низці концепцій, на нормативному - як конституційний принцип, закріплений в основних законах дедалі
більшої кількості країн, на емпіричному - як реальну практику
діяльності державних інститутів щодо вирішення соціальних
проблем суспільства і соціальних груп [8, с.14].
Чіткому розумінню поняття «соціальна держава» перешкоджає низка обставин, з-поміж котрих дослідники виокремлюють складність цього явища, неоднозначність самого терміна
«соціальна», невизначеність завдань держави, яка за сучасними теоріями повинна не просто бути уособленням влади, але
таким інститутом, що існує саме для людей [8, с. 65].
Першим у незалежній Україні комплексним дослідженням
сутності, місця і ролі соціальної держави в теорії і практиці
державотворення є дисертаційне дослідження І.Яковюка
“Соціальна держава: питання теорії та шляхи її становлення”.
До найбільш змістовних ознак соціальної держави автор відносить такі [9, с. 26-27]:
1) соціальна держава є закономірним продуктом еволюції
громадянського суспільства в напрямку до громадянського
суспільства соціальної демократії;
2) вона завжди є якісною характеристикою правової держави;
3) проголошення держави соціальною виступає важливою
конституційною гарантією забезпечення і захисту соціальних
прав людини;
4) оскільки як мета діяльності, так і сама діяльність (соціальна політика) цієї держави визначаються правовими рішеннями, то її функціонування передбачає наявність розвинутого
соціального законодавства;
5) соціальна держава слугує забезпеченню громадянського миру і злагоди у суспільстві;
6) утвердження соціальної державності сприяє трансформації ринкової економіки у соціальну ринкову, служінню
власності інтересам як власника, так і суспільства.
Сучасній науковій думці більш властиве реалістичне тлумачення концепції соціальної держави. Як зауважує О. Кіндратець, варто говорити не про повне розв’язання конфлікту між
державою та суспільством, а про запровадження механізму
пошуку компромісів, певних правил та процедур узгодження
інтересів між цими двома сторонами при повному взаємному
визнанні леґітимності [10, с. 141].
Соціальна держава – це така держава, яка визнає людину
найвищою соціальною цінністю, створює індивідам рівні умови
для матеріального самозабезпечення, надає соціальну допомогу особам, які опинилися у скрутному становищі, з метою
забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє
матеріальні блага відповідно до соціальної справедливості,
метою якої є забезпечення громадянської злагоди.
Виходячи з такого визначення, можна аналізувати принципи соціальної держави. Принцип (від лат. principium – начало, основа) – у філософії те саме, що й основа, тобто те,
що лежить в основі певної сукупності фактів або знань[11, с.
137]. Отже, принципи соціальної держави – це ті відправні ідеї
існування соціальної держави, які виражають найважливіші
закономірності та підвалини такого типу держави; відрізняються універсальністю, вищою імперативністю й загальнозначимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови
(як орієнтири) і зміцнення соціальної держави.
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І.Яковюк виділяє наступні принципи функціонування
соціальної держави: принцип людської гідності; соціальної
справедливості; соціального партнерства або солідарності;
автономії суспільних відносин та процесів; субсидіарності;
соціальних зобов’язань [12, с. 27]. Уявляється, що наразі цей
перелік є найглибшим з наведених вище праць різних учених,
хоча і потребує вдосконалення.
Україна, перебуваючи нині у фазі розбудови, опинилась
у стані розбалансованості державних, суспільних і політичних інтересів, дестабілізації економіки, невизначеності й
неузгодженості розв'язання наявних проблем. Те, що зараз
відбувається в нашій державі, – процес не випадковий, а
обумовлений часом.
Соціальна політика Української держави реалізується
недостатньо ефективно. Особливо це яскраво проявляється
у проведенні політики зайнятості населення. У зв'язку з відсутністю належних прогнозів розвитку економіки і зайнятості
населення в різних сферах, неефективного проведення
приватизації, мільйони громадян України виїхали працювати
за кордон. Тому наразі важливо, щоб держава здійснювала
соціальне прогнозування, розробляла і приймала соціально
орієнтовані програми економічного розвитку, сприяла повній
і продуктивній зайнятості населення, більш продумано здійснювала нормативне регулювання використання трудових
ресурсів суспільства. Державна політика у сфері зайнятості
населення повинна бути зорієнтована на жорсткий контроль
державних структур за забезпеченням реалізації суб'єктами
трудових відносності.
Тому зусилля держави в період її трансформаційного
розвитку повинні бути спрямовані на гарантування належного рівня життя для всіх громадян, забезпечення балансу
інтересів між різними прошарками населення, при цьому
державну систему соціального захисту слід спрямовувати
на усунення кризових явищ в економічній сфері, недопущення різкої поляризації населення за прибутками. Ця
система соціального захисту повинна бути противагою
прагненню досягти економічного благополуччя деякою
частиною населення, насамперед олігархічними групами,
за рахунок "шокової терапії" і революційних "стрибків" в
економіці [13,с. 25].
В Україні діяльність держави в соціальній сфері має надзвичайно важливе значення для життя суспільства. Це зумовлено як різким падінням доходів переважної більшості населення при переході до ринкової економіки, так і традиційною
орієнтацією громадян на одержання соціальних послуг саме
від держави. Особливо гострим стає питання забезпечення
соціальних стандартів життя населення в умовах загострення
світової економічної кризи.
Головною метою соціальної політики в Україні на сучасному етапі є призупинення спаду життєвого рівня населення
та зменшення тягаря кризи для найменш захищених верств
населення.
В Україні ще не сформований стабільний правовий механізм регулювання соціальної сфери, соціальних відносин, соціальне законодавство ще не адекватне потребам соціальної
трансформації, що гальмує процес суспільних перетворень
у країні.
До чинників соціальної сфери життєдіяльності українського суспільства, соціальної та правової політики, які свідчать
про недостатній вплив держави на ті суспільні процеси, які
зумовлюють рівень забезпечення соціальної безпеки людини
і суспільства, слід віднести:

14

Педагогічний вісник Поділля №1 (2020)

- суттєве зниження життєвого рівня людей, зубожіння великої частини населення;
- значне розшарування населення за рівнем доходів, збільшення масштабів бідності;
- проведення економічної реформи без наповнення її
соціальним змістом, за рахунок соціальних чинників, слабка
соціальна спрямованість економічної політики;
- здійснення державної політики у соціальній сфері, яка не
наближає, а віддаляє країну від світових цінностей в соціальній сфері - добробуту, соціальної справедливості;
- повільні темпи формування нової соціально-класової
структури суспільства, насамперед середнього класу, процесів
соціальної мобільності;
- складність соціально-демографічної ситуації в країні,
що проявляється в зменшенні чисельності населення і його
природного приросту (рівень народжуваності в Україні є один
з найнижчих у світі);
- гострі проблеми формування ринку праці та зайнятості
пов'язані насамперед із високим рівнем безробіття, низькою
вартістю робочої сили;
- нерозв'язані проблеми системи соціального страхування,
насамперед системи пенсійного забезпечення, затягування з
проведенням пенсійної реформи;
- недосконалість системи соціального захисту, зокрема
соціальної допомоги, яка не забезпечує адекватної соціальної
підтримки громадян;
- погіршення стану здоров'я населення, збереження тенденції збільшення показників захворюваності, обмеженість
доступності кваліфікованої медичної допомоги для ряду соціальних груп суспільства (низький рівень очікуваної тривалості
життя – один із найнижчих у Європі) [14, с. 84].
Зміст і функціонування соціальної держави досі залишаються нез'ясованими. З такої точки зору соціальна політика
уявляється як комплекс заходів, які демонструють реакцію
уряду на кризову ситуацію, що виникає під впливом економічних чинників. Головна увага зосереджується на окремих
ланках соціальної сфери: пенсіях, грошових допомогах, індексації, мінімальних соціальних стандартах. Така соціальна
політика характеризується некомплексністю і безадресністю,
що знижує її ефективність.
Держава, фактично, намагається усунути прогалини у
правовому полі соціальної політики, часто без системи, не
комплексно і без урахування перспективи. Суспільство звикає
жити за мінімальними соціальними стандартами, призначення
яких – підтримка життєвого рівня у кризовий період.
Процес розбудови в Україні соціальної держави потребує
вирішення певних завдань теоретичного та прикладного
характеру. Насамперед, необхідним є концептуальне обґрунтування сутності соціальної держави, її мети і принципів
становлення. Умовою ефективної реалізації теоретично визначених напрямів розбудови соціальної держави в Україні є
забезпечення соціальної орієнтації економічної політики через
збереження і розвиток людського, трудового та інтелектуального потенціалу у виробничій сфері. Крім того, українська
модель соціальної держави повинна враховувати принципи
Європейської соціальної хартії, Європейського кодексу соціального забезпечення, Загальної декларації прав людини,
концептуальних основ гідної праці Міжнародної організації
праці [15, с. 27-32].
Загальновизнаними принципами соціальної держави виступають соціальна справедливість, солідарність
суспільства, соціальне партнерство. Держава має забез-
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печити соціальну справедливість, тобто рівні можливості
для реалізації трудового потенціалу і задоволення соціально-економічних потреб, соціальну солідарність —
спільну відповідальність громадян, засновану на особистій
відповідальності та згоді, єдності та спільності інтересів,
розвивати соціальне партнерство — цивілізовану систему
відносин у соціально-трудовій сфері, яка ґрунтується на
узгодженні та захисті інтересів працівників, роботодавців,
органів державної влади та місцевого самоврядування на
основі договорів, угод, досягнення компромісу, консенсусу з
актуальних проблем економічного та соціально-політичного
життя суспільства.
Розбудова в Україні соціальної держави можлива лише
за умови поєднання інтересів окремих громадян, підприємців
і держави на основі чіткого розмежування повноважень та
взаємодії органів державної влади, пріоритету договірних
(мирних) засобів вирішення конфліктів, дотримання орієнтирів
і зобов'язань, визначених у міжнародних договорах.
На нашу думку, правове забезпечення функціонування
соціальної держави потребує розробки та прийняття Соціального кодексу, Концепції демографічної політики, Концепції
людського розвитку, Національної моделі соціальної політики,
Національної програми охорони здоров'я, Закону України
«Про державне соціальне замовлення» тощо. Фінансове забезпечення передбачає розробку та впровадження механізмів
формування ресурсних джерел щодо забезпечення соціальної
виваженості державного бюджету України, соціального спрямування видатків, створення умов підвищення інвестицій у
розвиток людського капіталу. Адміністративно-організаційне
забезпечення потребує реалізації основних і додаткових
повноважень суб'єктами розбудови України як соціальної
держави.
Отже, формування соціальної, правової держави – це
складний і тривалий процес. Аби побудувати в Україні правову державу, треба насамперед, щоб ті вимоги, які складають
її зміст, а це: забезпечення панування права, захист гарантування основних прав і свобод людини і громадянина, поділ
влади та інші, були реально втілені в життя, що, своєю чергою,
вимагає завершення правової, політичної, економічної і соціальної реформ.
4. Висновки та перспективи подальших досліджень
Виходячи із зазначеного вище, можна дійти висновку, що:
1. Соціальна держава формується на певному історичному етапі еволюції суспільства, коли виникають відповідні
політичні й соціально-економічні умови. Процес виникнення і
становлення соціальної держави має довгу й складну історію.
2. Соціальна держава – це така держава, яка визнає людину найвищою соціальною цінністю, створює індивідам рівні
умови для матеріального самозабезпечення, надає соціальну
допомогу особам, які опинилися у скрутному становищі, з
метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє матеріальні блага відповідно до соціальної справедливості, метою якої є забезпечення громадянської злагоди.
3. Соціальна держава і правова держава – єдине ціле в
тому розумінні, що соціальна держава – це сторона правової
держави, тобто держава реальних прав людини, серед яких
є соціально-економічні права (право на працю, справедливі
умови праці, соціальне забезпечення, гідний людини прожитковий мінімум і ін.), забезпечення реальності яких – завдання
соціальної держави.

Будучи обмеженою правом, соціальна держава виявляє
активність у регулюванні соціально-економічних процесів,
соціального аспекту основних прав громадян, їх соціальної
захищеності відповідно до закону.
4. Соціальна держава – надкласова, оскільки вона спрямована на організацію нормативного життя і розвитку всього
суспільства, але захищає права, свободи, законні інтереси
всіх своїх громадян, народів, є знаряддям зняття соціальної
напруженості в країні.
Важливими передумовами визначення держави соціальною є такі принципи: підтримка рівноваги між демократичними
інститутами та сильною державною владою, плануванням і
ринком, приватною та державною власністю, економічною
ефективністю та соціальною справедливістю; соціальні
зобов'язання та гарантованість з боку держави мінімальних
життєвих можливостей, рівних можливостей для всіх громадян, людської гідності та відносної незалежності суспільних
відносин та ін.
Будучи обмеженою правом, соціальна держава виявляє
активність у регулюванні соціально-економічних процесів,
соціального аспекту основних прав громадян, їх соціальної
захищеності відповідно до закону.
Формування соціальної, правової держави – це складний і
тривалий процес. Для того, щоб побудувати в Україні правову
державу, треба насамперед, аби ті вимоги, які складають її
зміст, були реально втілені в життя, що, своєю чергою, вимагає завершення правової, політичної, економічної і соціальної
реформ.
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старший вчитель

Громадянином бути
зобов’язаний…
Виховання справжнього громадянина України в першу
чергу покладено на школу. Великий обсяг роботи, у даному
напрямку, активно здійснюється вчителями у позаурочний
час. Учні охоче беруть участь у виховних заходах: різних
конкурсах, відкритих столах, бесідах, дебатах. Враховуючи
велику кількість пам’ятних дат, до яких можна приурочити
позакласні заходи, варто не забувати, що вони потребують
попередньої підготовки вчителя, самопідготовки учня,
чіткої форми проведення та оцінювання роботи кожного з
учасників. Лише з урахуванням цього буде досягнуто належного результату у вихованні сучасної молоді.
Пропоную вашій увазі позакласні заходи для учнів
середньої та старшої школи, де визначена мета заходу, рекомендовані завдання учасникам, методичні рекомендації
щодо проведення та оцінювання роботи учнів.
Конкурс робіт «Загальна декларація прав людини
– реалізація в нормативно-правових актах України»
Мета: повторити, поглибити і закріпити знання учнів,
одержанні на уроках правознавства та «Громадянської
освіти», розвивати вміння працювати з нормативно-правовими джерелами, з правовою літературою, з інтернет-ресурсами, вміння чітко висловлювати свої думки,
виховувати бажання вивчати правові знання, виховувати
правосвідомість учнів, правомірну поведінку.
Обладнання: повідомлення учнів, мультимедійні засоби, плакат «Загальна декларація прав людини».
Хід проведення
Учні 9-11 класів отримують інформацію про проведення
заходу та про підготовку до нього. Їм пропонується обрати,
на власний розсуд, статтю із Загальної декларації прав
людини та з’ясувати, як вона реалізовується в нормативноправових актах України. Навести приклади дотримання,
порушення даної статті та зробити висновки. Вчительпредметник та вчителі-журі заслуховують всіх бажаючих,
переглядають роботи та визначають переможців.
Оцінювання робіт
1. Оформлення роботи
2. Оригінальність назви
3. Самостійність виконання
4. Розкриття теми
5. Висновки
6. Ведення дискусії:
a. правильність формулювання запитання опонентам
b. аргументованість відповіді на поставленні запитання
7. Загальний бал
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Конкурс рефератів на правову тематику
Мета та, що і на попередньому заході.
Обладнання: повідомлення учнів.
Хід проведення
Учні отримують інформацію про проведення даного
заходу та про підготовку до нього. Бажаючі можуть підготувати свої повідомлення і презентувати на усному журналі.
Вчитель та старшокласники-журі заслуховують всіх бажаючих, переглядають роботи та визначають переможців.
Оцінювання робіт
1. Оформлення роботи
2. Оригінальність назви роботи
3. Актуальність
4. Самостійність виконання роботи
5. Висновки
6. Ведення дискусії:
a. правильність формулювання запитання опонентам
b. аргументованість відповіді на поставленні запитання
7 Загальний бал
Конкурс робіт «Мої права та обов’язки»
Мета: повторити, розширити і закріпити знання учнів,
одержанні на уроках правознавства та «Громадянської
освіти», розвивати вміння працювати з нормативно-правовими джерелами, з правовою літературою, з інтернетресурсами, розвивати вміння чітко висловлювати свої
думки на письмі, будувати свої відповіді за принципами
аргументованості і доведеності; виховувати бажання вивчати, поглиблювати правові знання, виховувати правосвідомість учнів, правомірну поведінку.
Обладнання: повідомлення учнів, плакати з правами та
обов’язками людини і громадянина, мультимедійні засоби
при потребі перегляду презентації учнів.
Хід проведення
Учні 9-11 класів отримують інформацію про проведення даного заходу та про підготовку до нього. Бажаючі
можуть підготувати свої повідомлення і презентувати на
усному журналі. Вчитель та старшокласники-журі заслуховують всіх бажаючих, переглядають роботи та визначають
переможців.
Оцінювання робіт
1. Оформлення роботи
2. Оригінальність назви роботи
3. Актуальність

права і свободи людини

Хід змагання
1. Назва команди й емблема
(оцінка за оригінальність – 2 бали, за оформлення –
3 бали).
2. «Реставрація тексту» – заповнити схему «Види прав
людини» та схему «Державна влада» – на швидкість
(оцінка за правильну відповідь – по 1 балу за кожну
правильно заповнену клітинку).
3. «Юридична консультація» – вирішити юридичні
задачі, завдання для команди. Кожна команда по черзі
вибирає завдання, обговорює його та дає відповідь.
(2 хв. на задачу)
(оцінка за правильну відповідь – 5 балів).
4. Скласти логіку:
- команди складають логіку «Види нормативно-правових джерел»
(оцінка за правильну відповідь – 3 бали);
- по учневі від команди – на швидкість скласти логіку
«Адміністративний поділ України»
(оцінка за швидкість – 2 бали, за правильну відповідь
– 2 бали).
5. Відеозапитання – переглянути фрагмент фільму
«Нюрнберзький процес» і дати відповідь на запитання:
Про що цей фільм? Яке відношення має даний сюжет до
розвитку міжнародного права?
(оцінка за правильну відповідь – 5 балів).
6. «Дуель» завдання – по 3 запитання від команди одна
одній з теми «Права, свободи та обов’язки людини»
(оцінка за оригінальність питання – 1 бал, за правильність постановки – 1 бал, за правильну відповідь – 3 бали).
Назва змагання

Команда

Підзаконні акти

Інші нормативно-правові акти
Рішення органів самоврядування
Постанови і розпорядження уряду
Постанови Верховної Ради
Укази і розпорядження Президента
Звичайні
Закони

Мета: повторити та закріпити знання учнів, одержані
на уроках правознавства, розвивати вміння будувати свої
відповіді за принципами аргументованості й доведеності,
чітко висловлювати свої думки, працювати в команді; виховувати бажання вивчати, поглиблювати правові знання,
формувати правомірну поведінку учнів.
Обладнання: схеми «Види прав людини», «Державна
влада», юридичні задачі, логіка «Види нормативно-правових джерел», «Адміністративний устрій України», фрагмент фільму «Нюрбергський процес».

Схема для 4 завдання (потрібно розрізати)

Конституційні
Конституція

Схеми для 2 завдання (учні заповнюють)
Види прав людини

Державна
влада

«Правознавець» – змагання між командами
9-х класів

Додатковий матеріал
до конкурсу "Правознавець"

Види нормативно-правових актів

4. Самостійність виконання роботи
5. Висновки
6. Ведення дискусії:
a. правильність формулювання запитання опонентам
b. аргументованість відповіді на поставленні запитання
7. Загальний бал

Команда

Назва команди і емблема
«Реставрація тексту»
«Юридична консультація»
Логіка
Відеозапитання
«Дуель»
Загальний бал
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Задачі для 3 завдання
Яких прав та обов’язків учнів було дотримано чи
порушено?
Кожного року 1 вересня хлопчики та дівчатка, які досягли 6-7 років, йдуть у перший клас. Проте Олег, якому
7,5 року, так і не пішов до школи. Його не пустили батьки,
мотивуючи тим, що вони фермери, роботи багато, син має
їм допомагати, а від школи толку мало, та й розташована
вона далеко від їхнього дому.

4) Громадянка України народила в Україні дитину, батьком якої є її чоловік, громадянин Марокко, який навчається
в КПІ. Як буде вирішено питання із громадянством дитини?
5) Чи має право на українське громадянство дитина,
що народилась в Україні під час переїзду її батьків із Росії
на постійне проживання до Німеччини?
6) Чи має право на українське громадянство особа без
громадянства, дід якої народився на території Закарпатської України та емігрував до США у 1939 році?

Яких прав та обов’язків учнів було дотримано чи
порушено?
На уроці англійської мови учні переглянули фрагмент
художнього фільму англійською мовою, а потім прослухали
лінгафонний курс.
Яких прав та обов’язків учнів було дотримано чи
порушено?
Коли на уроці вчитель запитав вже 10 учня, і він, як і
інші його однокласники, заявив, що теж не вивчив урок,
учитель сказав, що перед ним – клас «баранів», «безтолкових дітей», «і він не знає, що вони роблять у 10-му класі,
і що їхнє місце на вулиці з мітлою».
Яких прав та обов’язків учнів було дотримано чи
порушено?
За рішенням дирекції школи у дні свого чергування
кожен клас повинен виділяти 8 учнів, які під час уроків
мають замітати та мити приміщення школи.
Яких прав та обов’язків учнів було дотримано чи
порушено?
Учень 10-го класу Павло виявив бажання взяти участь
у шкільній олімпіаді з біології, проте вчитель біології відмовив йому, мотивуючи тим, що у нього з предмета 9
балів, а участь в олімпіаді мають право, на його думку,
брати кращі учні.
Яких прав та обов’язків учнів було дотримано чи
порушено?
Після того, як учителі почали скаржитися на регулярне
запізнення учнів, директор школи одного ранку організував
«полювання», у результаті чого було виявлено 47 учнів, що
запізнилися на перший урок.
1) Особа без громадянства, яка проживає в Україні
протягом останніх чотирьох років, має власну квартиру,
отримує пенсію, вивчила українську мову, не притягувалась до юридичної відповідальності, подала заяву про
прийняття до громадянства України. Яку відповідь вона
отримає?
2) Громадянка України народила дитину в Польщі,
перебуваючи там у довгостроковому службовому відрядженні. Батьком дитини є особа без громадянства
(апатрид). Як можна вирішити питання з громадянством
дитини?
3) Сім’я Михайлових знайшла підкинуту дитину на
порозі власного дому й отримала дозвіл на всиновлення
маляти. Але їх цікавить, чи отримає дитина українське
громадянство, адже вона за зовнішністю не слов’янського
походження?
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Використані джерела
1. Загальна декларація прав людини
2. Конституція України
3. Конвенція про права дитини
4. Основи правознавства. Методичний посібник. Наровлянський О. 2008
5. Основи правознавства у визначеннях, таблицях і
схемах. Нартов В.В. 2015
6. Правознавство. Всеукраїнський конкурс «Учитель
року – 2007»
7. Правознавство. Збірник задач. Ратушняк С. 2014

особистість та її ідентичність
Валентина ТЕСЛЯР,
заступник директора з виховної роботи
Кам’янець-Подільського НВК №14

Національна
самоідентифікація
особистості учня

Старовинний Кам’янець-Подільський заворожує нас
історичною та культурною спадщиною, чудовим поєднанням минувшини та сучасності, місто-музей, квітка на
камені, місто семи культур, молодіжна столиця України,
острів скарбів, перлина Поділля — це унікальне місто з
неповторним колоритом, яке шанобливо зберігає пам'ять
про минуле та впевнено дивиться в майбутнє.
У кожного з нас є тут свій улюблений куточок, саме тут
здійснилась чиясь заповітна мрія, тут наші близькі та друзі. Як передати цю любов дітям, як зацікавити молодших
школярів вивчати історико-культурну спадщину, як сформувати потребу оберігати наші безцінні скарби та примножувати славу рідного міста? Саме ці завдання покликана
вирішити програма дитячого об’єднання юних кам’янчан
«Перлина Поділля», яка діє в Кам’янець-Подільському
НВК №14 та запропонована для впровадження усім школам нашого міста.
Нова українська школа вимагає нових підходів у вихованні сучасних учнів. У Концепції НУШ зазначено: «Випускник нової української школи – це цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення. Патріот
з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними
принципами і здатний приймати відповідальні рішення,
поважає гідність і права людини. Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами
сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя». Як досягнути цієї мети? На мою думку, одним
із найдієвіших способів є залучення школярів до дитячих
громадських організацій. І тут можна скористатися досвідом
«Перлини Поділля». Програма дитячого об’єднання відповідає вимогам сьогодення: враховує вимоги Концепції
національно-патріотичного виховання, Концепції НУШ,
програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів».
– Орієнтація на учня.
Програма враховує запити учнів молодшого шкільного
віку, дає можливість проявляти ініціативу, розвивати їхні
пізнавальні інтереси та життєві навички, сприяє соціалізації дітей.
– Виховання на цінностях.
Діяльність дитячого об’єднання сприяє формуванню
ціннісних ставлень і суджень, які стануть базою для щасливого життя та успішної взаємодії з суспільством.
– Креативний учитель.
Учитель вільний у своєму виборі й може разом з учнями обрати саме ті теми, об’єкти та форми роботи, які їх
цікавлять найбільше.

Оскільки виховний процес є невід’ємною складовою
освітнього процесу, вчитель може інтегрувати заходи у
навчальні предмети.
Класовод, вихователь мають можливість організувати
пошукову, дослідницьку, творчу, оздоровчу чи проекту
роботу, навчати працювати в команді, обирати сучасні
активні форми роботи з дітьми.
– Педагогіка партнерства.
Ефективність роботи об’єднання значною мірою залежить від співпраці з батьками: спільні екскурсії та заходи,
батьківські уроки. Важливою є співпраця з громадськими
організаціями, позашкільними навчальними закладами
тощо.
Нашим педагогічним колективом уже зроблено перші
кроки з упровадження програми. Триває робота щодо здійснення науково-методичного супроводу реалізації програми «Перлина Поділля». Створено посібники: Інна Гречанюк «З любов’ю про Кам’янець-Подільський» (історичний
нарис), І.К.Гречанюк, І.О.Гвоздій, В.С.Мельничук «Пошук
скарбів міста семи культур» (інтерактивний квест), Наталія
Циганко «Маловідомі легенди: далеке і близьке»(збірник
легенд), С.А.Скобаро «Казка на камені – місто мого дитинства» (мультимедійний посібник).
Вихователі ГПД систематизували матеріали до окремих тем, які провели з молодшими школярами, вибравши
тему та форми роботи за своїм баченням. Отже, локація
«Школа», ловіть лайфхаки від кожного з них:
• Спільна пошукова діяльність учнів та батьків,
об’єднання першокласників у групи за тематикою, навчання колегіально вирішувати завдання, складання пазлових
ілюстрацій (вихователь Балан К.С.).
• Створення яскравого тематичного освітнього середовища; педагогіка партнерства: залучення учнів, педагогів,
шкільного бібліотекаря, батьків до співпраці; робота учнів
у групах за інтересами (презентація книг про наше місто,
зйомка та представлення відеороликів, створення виставки малюнків та фото за темою, інформування учнів
про цікаві факти з історії та сьогодення тощо), тематична
рухавка, що розвиває уяву та створює позитивний настрій
(вихователь Морозовська С.А.).
• Заняття проводить класовод із вихователем у парі,
тему пов’язують з матеріалом, що вивчався під час уроків, педагоги навчають дітей малювати враження від почутого та побаченого (вихователь Гладюк Н.С., класовод
Горяніна М.О.).
• Проведення години спілкування з елементами тренінгу, створення атмосфери казковості, виконання вправ
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з логічним навантаженням і творчих завдань, складання
символу міста із пазлів, прослідковування настрою учнів
упродовж роботи (вихователь Молєва М.З.).
• Використання цікавих вправ та ігор, завдань розвивального характеру, які відомі учням під час роботи за
науково-педагогічним проектом «Інтелект України», створення ситуації вибору, застосовування сигнальних карток
(вихователь Скобаро С.А.).
• Актуалізація здобутих знань учнів під час пішохідних
екскурсій містом (перегляд та обговорення фотоматеріалів), зв'язок подій із життя дітей з матеріалом, що вивчається, знайомство з класичними музичними творами,
презентація наступних кроків по вивченню історії та сьогодення рідного міста, цікава форма узагальнення – виготовлення макета (вихователь Портна Л.П.).
• Використання ілюстративних, презентаційних та відеоматеріалів, залучення до дебатів, виконання творчих
робіт (вихователь Стасюк О.Д.).
• Пальчикові та рольові ігри, звукові вправи, використання поетичних і музичних творів (вихователь Верстюк О.В.).
Класоводи у співпраці вихователями та батьками
систематично проводять екскурсії на різноманітні локації
міста, працюючи за усіма напрямками програми, використовують сучасні активні форми роботи з дітьми.
• Сіті-квест, розроблений класоводом Хоміч Н.О., відкрив для учнів таємниці древнього міста.
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• Квест «Джерела та криниці старого Кам’янця»,
організований класоводом Малишевою Г.Л., сприяв
усвідомленню дітьми важливості водних ресурсів для
міста в усі часи та формування екологічної свідомості
школярів.
• Класовод Владишевська С.Ввдало організовує проектну діяльність з учнями за усіма напрямками програми, що
забезпечує високий рівень обізнаності молодших школярів
та їх високу громадську активність.
Результати першого року роботи педагогічного колективу за даною програмою засвідчили, що діяльність дитячого
об’єднання «Перлина Поділля» сприяє формуванню у молодших школярів поваги до історико-культурної спадщини,
потреби оберігати наші безцінні скарби та примножувати
славу рідного міста.
Використані джерела
1. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]-Режим
доступу:https:// www.kmu.gov.ua /.../ukrainska-shkola-compressed.pd...
2. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України [Електронний ресурс]-Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1243736-11?lang=ru
3. Кам'янець-Подільський Онлайн – Книги Електронний ресурс]Режим доступу: info.kp.km.ua/content/category/ lang,uk/

людина в соціокультурному просторі
Роман РУДИК,
учитель історії Грушківського ліцею Староушицької ОТГ
Кам`янець-Подільського району

Молодіжна субкультура:
коло інтересів
Проблема формування особистості підлітка залишається однією з найскладніших у вітчизняній соціальній
педагогіці. Її розв’язання потребує комплексного підходу,
оскільки результативність процесу формування особистості, його позитивні характеристики визначаються дією багатьох чинників: медико-біологічних, соціально-економічних,
психолого-педагогічних, соціальних, виховних, культурних.
Значною мірою на дії кожного з цих чинників позначається культура як історично визначений ступінь розвитку
суспільства та людини, що відображається на результатах
матеріальної та духовної діяльності. Існують різні способи
класифікації цього поняття, найбільш поширеним з яких є
диференціація культури на матеріальну та духовну.
Проте наприкінці ХХ століття виник новий термін на
базі поняття “культура”, що нині широко застосовується
в сучасній соціально-педагогічній науці. Йдеться про
“субкультуру” (підкультура) – поняття, яке характеризує
культуру окремої соціальної групи або класу, що відрізняється від панівної культури чи навіть протистоїть їй. Цим
поняттям позначають також і молодіжну субкультуру, що
суттєво впливає на повсякденне життя багатьох підлітків,
підпорядковуючи їхні дії і вчинки власним правилам [1].
У ході вивчення соціально-педагогічної літератури
нами встановлено, що субкультура – це сукупність специфічних соціально-психологічних ознак (норм, цінностей, стереотипів, смаків), які вливають на стиль життя
і мислення окремих груп людей та дозволяють їм усвідомлювати й утверджувати себе як несхожих на інших
представників соціуму. Відповідно до цього група формує
специфічні цінності та норми свого соціального буття.
Творцем і носієм субкультури є соціальна група, яка має
певні культурні ознаки, що відрізняють її від інших спільнот.
Актуальність поширення різних субкультур в Україні
визначається рядом соціальних, психологічних і культурних чинників, адже в останні десятиріччя відбувається
трансформація культурних явищ минулих століть у молодіжну субкультуру, яка змінила спосіб життя, світогляд,
музику, зовнішність.
Оскільки формування особистості в підлітковому віці
має свої специфічні ознаки, що передусім зумовлені віковими характеристиками даного періоду, то пріоритетного
значення набуває необхідність вивчення моделі поведінки
підлітків, їхніх цінностей, життєвих пріоритетів, стилів життя,
культури у їх маленькому окремому вимірі «субкультури».
Можна поділити молодіжні субкультури на такі групи:
• політичні й світоглядні, які засновані прихильниками
певних політико-право-етнічно-етичних переконань [4]
– націо-скінхед (бонхед) – прихильники критичного
ставлення до політики й суспільства;

– антіфа – міжнародний рух боротьби з фашизмом,
расизмом;
– бітніки – заперечують традиційну мораль;
– неформали – молодіжні організації, які по-різному
демонстрували свою незгоду з існуючими тодішніми соціальними нормами;
– нью-ейдж – загальна назва різних окультних рухів;
– нс-скінхеди – прихильники крайньої націонал-соціалістичної ідеології;
– стрейт-еджери – прихильники панк-ідеології, але які
відмежувались від панк-культури, за ознакою здорового
способу життя.
– хіппі – прихильники повернення людини до лона
природи;
– яппі – прихильники активного ділового, кар’єрного
способу життя;
• музичні, які засновані шанувальниками різних музичних жанрів:
– готи (субкультура) — шанувальники готик-рока, готикметала і Дарквейва [3];
– джанглісти — шанувальники шанувальники джангла,
драм енд бейса
– інді — шанувальники інді-рока;
– металісти — шанувальники хеви-метал і його різновидів;
– панки — шанувальники панк-рока і прихильники
панк-ідеології;
– ріветхеди — шанувальники музики в жанрі індастріал;
– рейвери — шанувальники рейва, танцювальної музики й дискотек;
– репери — шанувальники репа і хіп-хопа;
– традиційні скінхеди — аматори ска і реггі;
– емо — шанувальники емо-культуриі пост-хардкора;
• культурні, засновані шанувальниками, кіно, мультфільмів:
– отаку — шанувальники аніме (японської мультиплікації);
– історичні реконструктори;
– рольові об’єднання – шанувальники живих рольових
ігор [2];
– теріантропи – прихильники духовного ототожнення
себе з певними твариними;
– фурри – прихильники антропоморфних тварин;
• іміджеві, які засновані на шанувальниками різних
стилів одягу та модних брендів:
– кібер-готи – шанувальники кібертехнологій та кібермузики;
– моди – шанувальники модних брендів італійського та
англійського одягу;
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– нудисти – прихильники максимального наближення
людини до природи для оздоровлення тіла й душі шляхом
оголення тіла;
– тедді-бої – рух молоді робітничого класу на Заході
у 50-ті р.р. ХХст., які прагнули наслідувати й жити як «золота» молодь;
– мілітарі – шанувальники використання елементів
військового одягу в повсякденному житті;

• субкультури, сформовані завдяки хобі:
– байкери – шанувальники мотоциклів та швидкого руху;
– райтери – шанувальники графіті;
– трейсери – шанувальники паркура;
– «ультрас» – організована група підтримки спортивних
команд, здебільшого футбольних;
• хуліганські, які засновані прихильниками відходу від
традиційних загальносуспільних норм, ролей та статусів:
– руд-бої – молодіжних рух в часи безробіття на Ямайці
у 60-ті роки ХХ ст., які агресією й розбійними нападами
самоутверджувалися та заробляли собі на життя;
– гопники – об’єднання малоосвічених, агресивних
дрібних злодіїв;
– любери – прихильники культуризму, соціалістичних
поглядів;
– футбольні хулігани – молоді люди, які порушують
загальний порядок під час чи після футбольних матчів [1].
На нашу думку, причинами виникнення і поширення
субкультур є такі:
• криза суспільства, що веде до утворення нових молодіжних субкультур, які мають свій зміст і спрямованість.
Невдоволеність життям, нездатність суспільства задовольнити не тільки матеріальні, а й духовні потреби підлітків,
молоді, приймати їх такими, якими вони є;
• криза сімейного виховання, яка призвела до пригнічення індивідуальності та ініціативності підлітка і, як наслідок, до соціального і культурного інфантилізму, а з іншого
боку, – до прагматизму і соціальної дезадаптованості.
У складний період переходу від дитинства до зрілості виникає багато проблем, які підлітки не можуть
розв’язати, спираючись на власний досвід чи досвід
дорослих. Їм необхідна група однолітків, які зіткнулися з такими ж проблемами, мають такі ж цінності й
ідеали;
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• комерціалізація масмедіа. Молодіжна субкультура
часто повторює телевізійну та Інтернет субкультури;
• внутрішня одинокість, потреба у друзях, конфлікти у
школі і вдома, недовіра дорослим, протест проти брехні,
незнання як жити далі, спосіб утечі від дійсності;
• бажання бути оригінальним [5];
• невизнання всіх і жодних авторитетів, з одного боку,
підкреслена автономія і незалежність - з іншого, породжують
особливе явище, яке називається молодіжної субкультурою.
Труднощі соціалізації в підлітковому періоді, які ми виділили, пов'язані з трьома головними обставинами:
- розбіжністю між високим рівнем домагань (прагнення
стати героєм, прославитися) і низьким соціальним статусом;
- розбіжністю старого стилю батьківства, орієнтованого
на те, що для матері син і донька завжди залишаються дітьми, і нових потенційних можливостей підлітків;
- протиріччям між посиленою орієнтацією на самостійність і залежністю від думки і поведінки однолітків.
Можемо вважати, що всі молодіжні субкультури є деякими
адаптивними формами для досягнення стабільності у суспільстві (допомога у процесі переходу дітей у дорослий статус)
і періодом, коли молодим людям дається детермінування
прийняття ролей і норм дорослих і є можливість експериментувати зі своєю ідентичністю, пробувати альтернативні ролі і
способи життя.
Тому не слід розглядати субкультуру лише як негативне явище. Хоча можна виділити три ймовірних наслідки
впливу на формування особистості:
– позитивна тенденція (освоєння соціальних ролей у
групі однолітків, соціальне та культурне самовизначення
на основі соціальних проб і експериментування);
– соціально-негативна (наркотизації, прийняття ідеології екстремізму, залучення до кримінальної способу
життя);
– індивідуально-негативна (мораторій на соціальне та
культурне самовизначення, самовиправдання інфантилізму і ескапізму – «втечі» від соціальної реальності).
Тобто, з одного боку – це втеча від суворої реальності,
з другого – деяка проміжна сходинка між підлітковістю і
дорослістю. Та все ж у більшій частині випадків занадто
глибоке занурення в субкультуру несе негативні наслідки
і порушує соціально-комунікативну сферу особистості.
Педагогам, учителям та батькам необхідно усвідомити, що неформальні субкультури – це реалії нашого
часу. Якщо ваша дитина „неформал” – не варто її мучити
„переучуванням”. Необхідно пристосуватися до ситуації і
допомогти підліткові подолати важкий для нього час і повернутися у повноцінне суспільство.
Використані джерела
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3. Реальная культура : от альтернативы до эмо / Владимир Козлов. – СПб.
: Амфора. ТИД Амфора, 2009.- 352 с
4. Шульга Т. И. Подросток в кризисной ситуации / Татьяна Ивановна Шульга. – М. : Чистые пруды, 2009. – 32 с. – (Б-чка "Первого сентября". Школьный
психолог ; Вып. 25)
5. Субультура// http://ru.wikipedia.org

людина в соціокультурному просторі
Ольга МЕЛЬНИК,
учитель історії та правознавства Кам’янець-Подільського НВК №3
у складі ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцею

Соціалізація
як самоствердження
особистості

Із 2018/2019 н.р. в усіх школах України у 10 класі
була введена нова навчальна дисципліна «Громадянська освіта». Зміст громадянської освіти визначається
як інтересами особистості усвідомлювати власні та
суспільні потреби, розуміти механізми їхнього втілення
у життя, так і суспільним викликом потреби компетентного громадянина. Її метою є створення умов для
соціального та професійного самовизначення, набуття
соціального досвіду, що сприяє активній життєвій і
громадянській позиції випускника закладу середньої
освіти.
Мета реалізується у завданнях, як от:
• формування вільної особистості, що визнає загальнолюдські та національні цінності й керується
морально-етичними критеріями і почуттям відповідальності у власній поведінці;
• виховання поваги до людської гідності й дотримання прав людини, демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості,
рівності;
• формування громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну громадянську
позицію, здатність відповідально реалізовувати свої
права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство у розв’язанні суспільних
проблем;
• виховання громадянської свідомості особистості,
орієнтованої на демократичні пріоритети й злагоду в
суспільстві, почуття приналежності до свого народу,
спільних історичних, політичних і культурних цінностей
своєї держави;
• виховання толерантності, інклюзії та поваги до
культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими
людьми задля досягнення суспільно значущих цілей;
• розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності школярів,
гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності
до співробітництва, здатності розв’язувати конфлікти і
запобігати дискримінації.
• Концепція нового курсу була змінена. Коли в попередніх курсах, як правило, на перше місце ставилися
інтереси держави, суспільства і лише в кінці – громадянина, то тепер вказується, як із інтересів окремих
громадян вибудовуються спільні суспільні та державні
інтереси.
Як приклад – один з конспектів уроку.

Тема: «Як соціалізація допомагає нам
знайти своє місце в суспільстві»
Мета: поглибити знання про соціалізацію як процес
входження людини в культуру суспільства та їх взаємодію.
Цільові завдання:
- шляхом мотивації дати визначення поняття «соціалізація»;
- методом обговорення визначити, як соціалізація в сім’ї
закладає базу для життєдіяльності особистості в суспільстві;
- показати вплив шкільного самоврядування на формування громадської активності підростаючого покоління;
- пояснити, що результатом соціалізації у громаді є накопичення досвіду та навичок життя в суспільстві.
Очікуванні результати:
1. Зрозуміти й оперувати поняттям «соціалізація».
2. Давати характеристику родинної соціалізації, враховуючи власний досвід.
3. Аналізувати етапи шкільної соціалізації та її вплив
на формування громадянської активності.
4. Усвідомлювати, що соціалізація у громаді є джерелом життєвого досвіду.
Ключові поняття і терміни: соціалізація, громада,
шкільне самоврядування.
Міжпредметні зв’язки: родина, соціальна група, територіальна громада, самоврядування.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності
Дискусійне обговорення запитання
Що, на вашу думку, є визначальним у формуванні
людини: особисті здібності, середовище перебування чи
приклад інших?
Як вважаєте, суспільство формує молодь чи молодь
змінює суспільство?
Які чинники вплинули на формування особистостей
відомих українців?
Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно
захотілося повернутись назад у дитинство — догратися,
досміятися, добешкетувати… Вихід був один — стати дитячим письменником. Так я й зробив. І, пам’ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше.
Всеволод Нестайко (зі вступу до перевидання «Тореадорів з Васюківки»).
Я від дитинства знала, що моїм життям стане музика, це у мене в крові. Мама моя каже, що я співала від
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трьох років, «входила в образ» — заплющувала очі, починала хитати головою… Від раннього-раннього дитинства співала на усіляких сімейних святах для батьків та
їхніх друзів. Тато постійно приносив додому народну музику — кримськотатарську, іранську, азербайджанську…
			
Джамала, українська співачка
Під час обговорення вчитель підводить учнів до розуміння поняття «соціалізація».
ІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Поняття соціалізація.
Одному учню пропонується вийти до дошки і замалювати свою схему соціалізації, відтворюючи в ній власне
бачення соціалізації свого «Я». Шляхом обговорення
маємо дійти до висновку, соціалізація - це безперервний
процес, що триває упродовж життя людини. Від народження і дитинства, через юність, молодість – аж до зрілості та
старості ми перебуваємо у процесі соціалізації. Її характер
залежить від нашого віку, місця проживання, кола особистих зацікавлень та професійних потреб і навиків. Із часом
ми досягаємо найвищого рівня соціалізації.
2. Родинна соціалізація.
Єдиним суб’єктом соціалізації, який найбільше впливає
на людину, є сім’я, яка становить основу суспільства. В ній
формуються, дотримуються і передаються поміж поколіннями культурні традиції, цінності, звичаї, норми. Сім’я часто
об’єднує представників різних релігій, різного етнічного
походження, що привносять у неї елементи своєї культури,
традиції, звичаї. Саме в сім’ї ми формуємо основні життєві
цінності та принципи, які неодмінно впливають на характер
нашої ідентичності. Це перший і головний інститут соціалізації, через який ми засвоюємо основні соціальні знання та
цінності, набуваємо вміння, необхідні для майбутнього життя в суспільстві. Сім’я є тим середовищем, де ми можемо
отримати підтримку та пережити особисті періоди кризи. З
огляду на це, варто пам’ятати, що існують різні сім’ї і кожна
формує власний спосіб життя, свою мікрокультуру. Можна
зазначити, що сім’я – це мініатюрна модель суспільства,
клітина, з якої складається будь-яке суспільство.
Сім’я передає нам уявлення про всі основні сфери
життєдіяльності, виконуючи такі важливі функції:

Ознайомтеся з висловлюваннями відомих в Україні людей про сім’ю. Чи погоджуєтеся ви із наведеними тезами в
цитаті Євгена Глібовицького? Чому?
«Родина – це те, що має тебе щосекундно надихати
ставати кращою людиною. А багато сімей навпаки розслабляють, ти перетворюєшся на “диванну сотню”. Родина
у моєму баченні - це атмосфера самовдосконалення, це
підтримка. Проте в більшості українських сімей підтримка
стає фанатичною: “Я тебе підтримаю, бо ти моя родина”.
А підтримка, власне, має бути критичною. Тобто: “Я тебе
люблю, але воно було б краще, якби ти робив отак і отак”».
Євген Глібовицький, український журналіст («The
Ukrainians», 2014 р.).
Висновок: у наш час людина дедалі більше втрачає
почуття своєї цінності як такої. Та де ж іще можна знайти
цінності як не в сім’ї?
Сім’я є мікроколективом, який відіграє найважливішу
роль у становленні та вихованні особистості. Важливість
соціалізації в сім’ї важко переоцінити, і тому дітям, які
втратили сім’ю, держава має допомогти знайти прийомних
батьків.
3. Шкільне самоврядування та його вплив на формування громадянської активності.
Учитель розповідає про шкільне самоврядування, його
співпрацю з адміністрацією школи та межі його компетентності, та пропонує учням обговорити і скласти статут
класного колективу.
4. Соціалізація в громаді.
Дискусія в класі
Ситуація: люди потрапили на безлюдний острів.
Запитання
Як їм слід організувати своє життя, щоб мати більше
шансів вижити?
Висновок: лише за умов, що люди зможуть здійснювати
організовану спільну діяльність і здатні домовлятись в екстремальній ситуації, вони матимуть більше шансів вижити.
ІІІ. Домашнє завдання
Опрацювати відповідний матеріал підручника.
Визначити та пояснити сучасні загрози людській соціалізації.
Використані джерела

Репродуктивна
функція

Рекреативна
(відновлення)

Господарськопобутова

Психологічної
підтримки

Освітньо-виховна

Як ви розумієте значення перелічених вище функцій сім’ї?
Які додаткові функції сім’ї можете запропонувати?
Усі думки фіксуються на дошці.

24

Педагогічний вісник Поділля №1 (2020)

1. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Громадянська освіта(інтегрований курс, рівень стандарту):
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/П.В. Вербицька, О.О.Волошенюк, Г.О.Горленко та ін. – Київ: Літера ЛТД, 2018.
3. Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та
методика його навчання: Підручник для студентів/ Т.В.Бакка, Т.В.
Ладиченко, Л.В. Марголіна та ін. – Х.:Основа, 2009.
4. Практичний довідник учителя громадянської освіти /Олена Пометун, Тетяна Ремех – 2018.
5. http:www.citizen.org.ua – Канадсько-український проект «Розбудова демократії».
6. http:www.nova doba.org.ua – Всеукраїнська асоціація вчителів
історії та громадянської освіти.

взаємодія громадян і держави
Сергій СКРИПНИК,
старший викладач кафедри теорії та методик природничо-математичних
дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат педагогічних наук

Науково-методичні засади
упровадження концептуальних
положень сталого розвитку в освіті
Нагальною потребою XXI століття є формування такого
способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Науково-технічний прогрес, нові
технології самі по собі не здатні розв’язати це завдання,
насамперед подолати загрозу екологічної катастрофи, що
нависла над планетою. Потрібна нова філософія, нова
політика, нові моральні імперативи – зобов’язання кожної
людини і людства в цілому. Ідеться про систему цінностей,
складову культурного світобачення, яка не залежала б від
таких факторів, як економічні сплески чи занепади, зміна
політичної влади тощо, у якій би захист і збереження природи вважались такою ж святістю, як і саме життя [2; 3].
Саме на таких засадах сформувалось поняття сталий
(стій кий) розвиток (англійська – sustainable development).
У спеціальних словниках термін sustainable визначаєть
ся як характеристика процесу або стану, що може підтримуватись невизначено довго. А термін sustainable
development – як покращення якості людського життя при
збереженні підтримуючих екосистем [2; 3; 4].
Уперше поняття сталого розвитку було сформульовано у Доповіді Міжнародної комісії з питань екології та
розвитку ООН, яку очолювала тодішній прем’єр-міністр
Норвегії Гру Харлем Брутланд. Доповідь було надруковано 1987 р. під назвою «Our Соmmon Future» (Наше спільне майбутнє). Поняття сталого розвитку трактувалось
в цьому документі достатньо просто і конкретно: такий
розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не
ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби
Необхідно зазначити, що поняття «сталий розвиток» не
збігається з економічно стабільним розвитком і не є тотожним
екологічно безпечному розвитку (екорозвитку). Не йдеться
лише про забезпечення прогресу економіки та ресурсів для
неї або тільки про збереження природи. Поняття сталого
розвитку виражає досить просту ідею: необхідно досягнути
гармонії між людьми, суспільством і природою. Тобто у майбутньому має сформуватися соціоприродна система, здатна
розв’язувати сукупність протиріч, що проявляються в наш
час. Серед них: протиріччя між природою і суспільством, між
екологією та економікою, між розвинутими країнами і тими, що
розвиваються, між теперішніми і майбутніми поколіннями, між
багатими і бідними, між уже сформованими потребами людей
і розумними потребами тощо [1; 3].
Таким чином, поняття сталий розвиток можна розуміти як стратегію виживання і безперервного прогресу
цивілізації і країни в умовах збереження навколишнього
середовища (насамперед біосфери).

Послідовний перехід України, як і всього світового
співтовариства, до сталого розвитку може відбуватись
відповідно до рекомендацій і принципів, викладених у документах Конференції ООН з навколишнього середовища
(ЮНСЕД) [3].
Основні положення концепції сталого розвитку:
• В центрі уваги – люди, які повинні мати право на здорове і гідне життя в гармонії з природою.
• Охорона навколишнього середовища має стати
невід’ємним компонентом процесу розвитку і не може розглядатись у відриві від нього.
• Задоволення потреб у розвитку і збереженні навколишнього середовища повинно поширюватися не тільки
на нинішні, але й майбутні покоління.
• Зменшення розриву в рівні життя країн світу, викорінення бідності і злиденності є найважливішим завданням
світового співтовариства.
• Для досягнення сталого розвитку держави мусять
змінити моделі виробництва і споживання на такі, що
сприяють сталому розвиткові [3; 4].
Напрями діяльності для досягнення сталого розвитку:
• Забезпечення природно-екологічної сталості на основі біотичної регуляції навколишнього середовища.
• Забезпечення економічного розвитку на основі радикально модифікованої ринкової системи.
• Забезпечення сталого соціального розвитку на основі
принципу справедливості.
• Екологізація суспільної свідомості через системи
освіти та засоби масової інформації.
• Забезпечення тісного міжнародного співробітництва
і кооперації для досягнення цілей сталого розвитку [3; 4].
Визначальні фактори сталого розвитку:
1. Екологічний фактор (межі екологічного коридору, в
яких повинна розвиватись цивілізація).
Збереження і раціональне використання ресурсів, охорона повітряного басейну, боротьба з винищенням лісів,
раціональне використання і охорона землі, збереження біологічного різноманіття, охорона і раціональне використання
ресурсів прісної води, морів, океанів, видалення відходів.
Збереження екосистем для підтримки життя як невід’ємна
частина сталого розвитку людського потенціалу.
2. Економічний фактор (перетворення ринкової системи).
Переоцінка економічною теорією ролі екологічного фактору
в економічному розвитку. Подолання тупикового характеру
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сучасних моделей економічного розвитку і споживання, негативного впливу на природу техногенного типу економіки.
Людина як ціль економічного росту, а не його засіб.
3. Соціальний фактор (сільськогосподарське виробництво, права людини, демографія). Негативний вплив глобальних екологічних проблем на людський розвиток. Якість
життя як критерій сталого розвитку: тривалість життя людини; стан здоров’я людини; відхилення стану навколишнього
середовища від нормативів; рівень знань і освітніх навиків;
доходи; рівень зайнятості; реалізація прав людини [1; 3; 4].
Для забезпечення неперервного (сталого) розвитку цивілізації, по суті, необхідно виконати завдання переходу від
її некерованого стихійного розвитку до керованого, гармонійного, стабільного (безпечного) у всіх відношеннях поступального розвитку при збереженні біосфери і її сталості [ 3].
Сьогодні важливими є усвідомлення загальності,
глобальності цього шляху розвитку для усього людства
і кожної особистості, його якнайглибшого істинного гуманізму - можливості дійсно гармонійно поєднувати інтереси
окремої людини, груп людей і всього суспільства загалом.
Лише суспільство, що стоїть на шляху сталого розвитку,
може створити оптимально комфортне місце існування
для кожного у соціальному, економічному, екологічному і
духовному вимірах [2; 3; 4].
У вирішенні цього важливого завдання особливі надії покладаються на освіту. Розвиток освіти з метою досягнення
сталого розвитку обговорюється на різних рівнях упродовж
останнього десятиріччя. Проте найбільш рішуче на необхідності міжнародних угод і дій в царині освіти пролонгувалося
в ході підготовки до Всесвітнього саміту зі сталого розвитку
(1992 р.). У прийнятій заяві наголошувалось: «Освіта для
сталого розвитку має заохочувати формування у людей
почуття особистої і колективної відповідальності й таким
чином зміни у поведінці, якщо вони необхідні» [2; 3].
У березні 2005 року Україна стала однією з 55-ти країн,
які підписали документ ООН «Стратегія освіти для сталого
розвитку» [2; 3; 4].
Світова стратегія сталого розвитку в галузі освіти формулюється таким чином:
• здійснення освіти для забезпечення сталого розвитку
протягом усього життя людини є невід’ємною складовою
процесу загальної освіти;
• поєднання формальної і неформальної систем освіти;
• поступове досягнення міждисциплінарності в межах
формальної освіти на всіх рівнях;
• виховання свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв’язку і взаємозалежності людини і природи,
усвідомлення ними необхідності збереження глобальної
рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища;
• забезпечення формування у тих, хто навчається,
знань, умінь, навичок для прийняття рішень [1;2; 3; 4].
Міжнародне співтовариство наполегливо закликає до
переорієнтації всіх сфер освіти на цілі сталого розвитку. В
різних країнах упроваджуються і успішно працюють освітні
програми і навчальні курси з цієї проблеми. Зокрема, у
країнах ЄС, США, Польщі, Росії, Білорусії тощо [1; 3].
Ідучи в ногу зі світовим співтовариством, Україна задекларувала свою орієнтацію на стратегію сталого розвитку. Очевидно, що розвиток освіти для сталого розвитку
потребує нових педагогічних моделей, нової педагогічної
культури та мислення, нового педагогічного змісту [2; 3].
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Змінити ситуацію можна лише спільними зусиллями
мешканців планети. Важливо допомогти молоді зрозуміти,
що межу бездумної експлуатації природних ресурсів уже
перейдено, потрібно почати активно діяти заради нашого
спільного майбутнього. Отже, освіта для сталого розвитку
тісно пов’язана з життям молодих людей, з їх майбутнім, а
значить, має стати одним із пріоритетів. Учителям потрібно
пройти навчання з цих питань і набути відповідних знань
і навичок, а уряду – виділити кошти для запровадження
відповідного змісту у навчальні плани і програми. Проте
головне, освіта для сталого розвитку має бути визнана
важливим педагогічним завданням [3].
На жаль, в Україні екологічні предмети і курси так і не
стали частиною формальної освіти. Те ж можна сказати і
про освіту для сталого розвитку, якій багато країн приділяли значну увагу в межах Десятиріччя (Декади) ООН для
сталого розвитку (2005-2014 рр.). Разом з тим, в умовах
економічної та соціальної кризи, в якій опинилась Україна,
саме питання її сталого розвитку, зокрема політики жорсткого ресурсозбереження, раціонального господарювання, екологічно дружньої поведінки та здорового способу
життя населення, є найактуальнішими. Проте окремі
успішні спроби імплементації освіти в інтересах сталого
розвитку в українську школу засвідчують необхідність поширення подібного досвіду [2; 3].
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з досвіду роботи
Жанна ПЕРУЦЬКА,
методист вищої кваліфікаційної категорії методичного кабінету управління освіти Славутської
міської ради

Дорадча молодіжна рада –
майданчик для ініціативи,
пошуку, творчості
Широке залучення освічених громадян до політичного
процесу, децентралізація і контроль за прийняттям найважливіших рішень у змозі поліпшити перспективу до-

сягнення реальної свободи та рівності в державі. Одним з
важливих завдань Нової української школи є формування
в учнів громадянської та соціальної компетентності.

Практика залучення учнівської молоді до демократії участі
(партисипаторної демократії)
Назва місцевого
нормативно-правового
документу

Опис процесу розробки (з точку зору залучення
громадськості)

Яким документом і яким
органом МС затверджено

Доступність
і зрозумілість
документа (1-10/1-10)

Про затвердження
положення про
дорадчу молодіжну
раду при міському
голові

З метою сприяння реалізації державної молодіжної
політики в місті, забезпечення узгодженості дій органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ,
громадських молодіжних та дитячих організацій
у вирішенні молодіжних проблем, налагодження
системного діалогу з молоддю міста, затверджено
положення про дорадчу молодіжну раду при міському
голові і склад дорадчої молодіжної ради

Розпорядження міського
голови, № 316-р від
21.11.2011р. виконавчого
комітету Славутської міської
рад
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1. ОПИС ФОРМ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Надання інформації

Консультування

Діалог

Активне залучення

Щомісяця проводяться засідання комісій дорадчої
молодіжної ради, на яких обговорюється організація
та проведення заходів, акцій. Щоквартально
відбувається загальний збір на чолі з міським
головою. Розглядаються питання втілення
масштабних проектів, відзначення державних
свят, проведення Різдвяного балу, міського свята
випускників, проведення оздоровчої кампанії тощо.
Дорадча молодіжна рада тісно співпрацює з
Хмельницькою обласною радою старшокласників.

Консультації з
координаторами учнівського
самоврядування закладів
загальної середньої освіти
з різних питань шкільного
життя, участі в міських
масових заходах та акціях.

Обговорюється участь
членів органів учнівського
самоврядування закладів
освіти в заходах,
акціях, відшукуються
невикористані резерви.

Участь у міських,
обласних,
всеукраїнських та
міжнародних заходах
інтелектуального,
творчого, спортивного
напрямів.

В листопаді 2011 році з ініціативи Славутського міського голови Василя Сидора була створена дорадча молодіжна рада при міському голові, яка активно діє донині.
Основними її завданнями є:
- Сприяння реалізації молоддю конституційного права
на участь в управлінні державними справами.
- Забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання важливих рішень
Славутської міської ради та міського голови.
- Сприяння вирішенню проблем молодіжного середовища та визначення шляхів їх розв'язання.
- Формування активної життєвої позиції учнівської
молоді.

- Залучення особистості до формування громадянського суспільства.
- Формування електоральної культури майбутнього
виборця.
- Формування активного члена громади.
Молодіжна рада керується Конституцією України та
законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики», розпорядженнями міського голови, а також Положенням про дорадчу учнівську
молодіжну раду при міському голові.
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з досвіду роботи
До її складу входить 45 членів: лідери і координатори органів учнівського самоврядування закладів
загальної середньої освіти. Дорадча молодіжна рада
співпрацює з іншими молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями міста.
Пріоритетні напрямки роботи ДМР:
- Внесення пропозицій щодо проведення заходів до
державних і міських свят;
- Підтримка обдарованої і талановитої молоді;
- Обговорення пропозицій щодо проведення випускних вечорів;
- Сприяння проведенню оздоровчої кампанії;
- Внесення пропозицій щодо організації роботи з
дітьми з особливими потребами;
- Сприяння проведенню екскурсій та подорожей по
рідному краю;
- Підготовка пропозицій щодо організації змістовного дозвілля молоді;
- Робота над створенням грантових проектів, програм з найважливіших питань життя молоді;
- Проведення природоохоронної діяльності, профілактика негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді;
- Організація благодійних доброчинних акцій.
Дорадча молодіжна рада складається з комісій:
- культури та дозвілля;
- розвитку учнівського самоврядування;
- фізичної культури і спорту;
- охорони здоров’я та екології;
- волонтерського руху;
- фінансового забезпечення;
- партнерства та міжнародних відносин;
- інформації та зв’язків з громадськістю.
Основною формою роботи дорадчої молодіжної
ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу
на квартал. Між засіданнями дорадчої молодіжної ради
працює її керівний склад (голова дорадчої молодіжної
ради, його заступники та голови комісій).

Починаючи з 2014 року, члени ради і органів учнівського самоврядування закладів освіти є постійними
учасниками акцій на підтримку воїнів АТО: «Замаскуй
танк», «Пасхальний кошик воїну», «Зігрій солдата»
тощо.
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Членами дорадчої молодіжної ради за роки роботи
було:
- започатковано трояндову алею на честь Небесної
сотні;
- записано відеокліпи «Звернення до Путіна» (2015),
«Ми діти твої, Славуто» (2015), «Співаємо Гімн України разом» (2015), проведено і записано відеочелендж
флеш-мобів «Памятай-шануй» (2017);
- організовано низку благодійних концертів на підтримку дітей з особливими потребами і клубу «Повір у
себе» при Будинку дитячої творчості, лікування та протезування учасникам АТО Тимощуку Сергію та Бродюку
Олександру;
- зібрано та перераховано кошти до міжнародного
благодійного фонду «Сильні духом» у рамках акції «З
добром у серці»;
- взято участь у міжнародному благодійному фестивалі «День української культури в Польщі у місті
Гуленьов». Зібрані кошти передані на допомогу дітям,
батьки яких загинули в зоні АТО (2018р.);
- взято участь в зустрічі зі старшокласниками Донеччини на могилі Т. Шевченка у м.Канів улітку 2018 року;
- проведено акцію «Засіваємо зерна добра у серці
кожної дитини» (допомога вихованцям школи-інтернату
м. Новоайдар Луганської обл.);
- взято участь у майстер-класах відомого польського
театру «Брама» в рамках міжнародного співробітництва;
- лідери учнівського самоврядування НВК та ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1 стали фіналістами Всеукраїнського
проекту «Відкрий Україну», у форматі фестивалю
інноваційної освіти «З країни в Україну», м. Вінниця,
ІІ – місце;
- організовано співпрацю з клубом « Повір у себе»
для дітей з особливими потребами при Будинку дитячої
творчості;
- організовано флешмоби «Державні символи» та
«Славута», учасниками яких стали учні міста. Традиційним стало проведення флешмобів до Дня пам’яті
жертв голодоморів «Свічка пам’яті», Дня вишиванки, Дня Соборності України «Рушник єднання», Дня
миру;
- у місті при Будинку дитячої творчості діє табір праці і відпочинку «Веселкова республіка», який охоплює
за зміну 120 старшокласників з усіх закладів освіти.
Діти працюють по благоустрою міста, очищують лісові
масиви, знайомляться з діяльністю місцевих підприємств, допомагають в облаштуванні навчальних закладів. У вільний час проводять різноманітні розважальні
та інтелектуальні заходи;
- залучають учнівську молодь до проведення природоохоронних акцій « Озеленення території школи»,
«Збудуй буду собаці» для притулку тварин, « Нагодуй
братів менших», «Зустріч птахів» тощо. В НВК « СЗОШ,
ліцей «Успіх» активно діє клуб «Мурляндія». Його члени активно допомагають в роботі міського притулку
для тварин.

з досвіду роботи

День місцевого молодіжного
самоврядування
17 квітня 2018 року виконавчим комітетом Славутської міськради передано управління містом членам
дорадчої молодіжної ради. У цей день старшокласники
стали дублерами керівників і працівників управлінь та
відділів. Попередньо діти були ознайомлені з посадовими обов’язками працівників і обирали управління/
відділ, в якому хотіли б працювати. Працівники виконавчого комітету складали програму дня. Дублером
міського голови стала учениця 11 класу НВК, голова
дорадчої молодіжної ради Олена Коваль. Вона, як і інші
дублери, працювала з документами, розглядала питання, які входять до повноважень мера. Секретар міської
ради знайомила свого дублера з колом діяльності своєї
посади. Інший дублер знайомився з обов’язками заступника міського голови з гуманітарних питань.
Цікавою виявилась діяльність комунальної сфери міста.
Економісти пояснювали юним колегам тонкощі економічного планування і прогнозування, юристи – супровід офіційних документів та відстоювання прав громади у судах. У
фінансовому управлінні дублерам пояснили формування
бюджету: як його наповнювати, як розумно витрачати. В
управлінні внутрішньої політики разом працювали над
обробкою оперативної інформації і подальшим її оприлюдненням. З працівниками щотижневої газети «Вісті громади»
готували черговий випуск до друку. Дублером керівника
муніципальної інспекції стала дівчина. Осягнути весь обсяг управління соціальної праці взявся ще один дублер. В
управлінні культури дублер провела нараду з керівниками
закладів культури,під час обговорення деяких питань вона
вносила свої пропозиції,висловлювала своє бачення.

Діяльність органів місцевого самоврядування в цей
день, як і в інші, не обмежилась кабінетною роботою. У
складі представницької комісії, до якої увійшли юристи,
працівники земельного відділу, комунальних служб,
секретар міської ради, дублери виїхали в місто на розгляд питання жительки Славути щодо приватизації.
Міський голова із дублером мав свою програму виїзного маршруту: спілкувались з працівниками управління водопровідно- каналізаційного господарства, які в
цей час проводили реконструкцію мереж в мікрорайоні
Південний, цікавились, як ведеться робота по заміні
вуличних світильників на енергоощадні. Відвідали два
заклади загальної середньої освіти: ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, де діти навчаються за експериментальною
програмою « Інтелект України» та НВК «СЗОШ, ліцей
«Успіх», де проходив обласний семінар чотирьох шкіл
Хмельниччини, які беруть участь у пілотному проекті
Нової української школи.
У другій половині дня дублери стали учасниками
дискусійних нарад, на яких обговорювалось питання
щодо проектування об’єктів міста, створення бренду
Славути. Цікавим було обговорення громадського молодіжного бюджету: на що витратити кошти, які заходи
можна провести, що облаштувати...
Дублери стали учасниками засідань комісій з питань
захисту прав дітей, нагородної комісії.
Родзинкою діяльності молодіжної дорадчої ради
є також щорічний бал для обдарованої молоді міста.
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з досвіду роботи
Олександр ДЕНИСЮК,
учитель громадянської освіти Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ярмолинецького району

Хмарні сервіси Microsoft Office 365
(OneNote) та Веб 2.0
на уроках громадянської освіти

Інноваційні зміни в загальноосвітніх навчальних закладах сприяють всебічному розвитку особистості учня
та неперервній освіті вчителя, формуванню цінностей
демократичного суспільства. На уроках громадянської
освіти вкотре переконався, що процес інформатизації
шкільної освіти не може відбутися миттєво, він є поступовим і безперервним. Успіх інноваційних реформ залежить
від учителя. Тому в процесі кращої взаємодії і засвоєння
навчального матеріалу, використовую на своїх уроках
хмарне середовище Офіс 365 та сервіс Веб 2.0, які доозволяють максимально швидко використовувати великий
обсяг навчального матеріалу та формувати громадянську
компетентність на уроці.
Що ж являє собою хмарне середовище офіс 365 та як
ефективно можна використовувати ці сервіси на уроці громадянської освіти? Учні та вчителі дедалі частіше використовують у навчальних цілях різноманітні соціальні сервіси – це
мережене програмне забезпечення, що підтримує групову
взаємодію. Ще їх називають Веб 2.0. Ці групові дії передбачають персональні дії та комунікацію учасників між собою, тобто обмін повідомленнями. Нові соціальні сервіси спростили
процес створення і публікації матеріалів у глобальній мережі
Інтернет. Тепер кожен може не тільки отримати доступ до
світлин, відеофайлів, текстів, а й узяти участь у їх редагуванні та створенні власного мережного контенту (від англ.
content – вміст). Веб 2.0 дає можливість організувати таку
колективну діяльність (класифікація за Є.Д. Патаракіним):
1) спільний пошук і зберігання інформації; 2) спільне використання фотоматеріалів; 3) створення і спільне використання медіа-матеріалів; 4) спільне створення і редагування
гіпертекстів; 5) спільне редагування і використання в мережі
текстових документів, електронних таблиць, презентацій та
інших документів; 6) спільне редагування і використання карт
і схем; 7) спільна взаємодія на OnLine-дошках.
Під хмароорієнтованим навчальним середовищем
(ХОНС) ми розуміємо штучно побудовану систему, що
забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю
педагогів та учнів і використовує хмарні сервіси для
ефективного, безпечного досягнення навчальних цілей.
Хмарні сервіси – це використання різноманітних гаджетів
(ноутбуки, планшети, звичайні комп’ютери), що не залежать від типу операційної системи. Вони працюють в
Linux, Window’s та Android, Apple. Мені це дуже зручно на
уроці, адже можна скористатися звичайним смартфоном
на операційній системі андроїд.
Для навчального закладу доступні наступні сервіси:
електронна пошта Outlook, електронний календар, текстовий редактор Word Online, електронні книги Excel Online,
електронний записник OneNote, редактор презентацій
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PowerPoint Online, соціальна мережа Yammer. Познайомимося детальніше з можливостями роботи електронної
пошти, ведення календаря, спілкування в соціальній мережі
Yammer, розробленням сайтів, створенням різноманітних
онлайнових документів. Усі учасники навчального процесу
під час активації облікового запису потрапляють на сторінку електронної пошти Outlook. Використання хмарних
технологій є важливою складовою розвитку єдиного інформаційно-освітнього простору на уроці. Забезпечення функціонування та управління простором дозволяє створити
систему, в якій можна ефективно узагальнити інформаційні
потоки, класифікувати всю інформацію, забезпечити доступ
до центральних баз даних, забезпечити обмін інформацією.
Пропоную візуально побачити, як використовую навчальний
контент сервісу OneNote на уроках громадянської освіти у
10 класі з теми «Поняття людської гідності. Людська гідність
– основа природного права».
Утім, чому саме сервіс OneNote? Спробую описати
власне бачення. Зазвичай учням 10 класу, які вперше
вивчають навчальний предмет, важко сконцентрувати
увагу на поясненні вчителя, темп виконання тренувальних завдань недостатньо високий, тому учні потребують
додаткових пояснень. Як свідчить практика, вчитель не
має змоги приділити їм на уроці достатньо уваги, відтак
втрачається інтерес підлітків до навчання.
З‘ясовано наступне: доступ до навчального матеріалу, упорядкованого вчителем за структурою Езаписника
OneNote, не тільки дозволяє учням навчатися в оптимальному темпі, а й додає впевненості, адже необхідна
інформація завжди «під рукою». Мандруючи сторінками
OneNote за посиланнями на відеолекції вчителя, на додаткові джерела інформації, підкріплені елементами візуалізації, використовуючи покрокові інструкції, учень постійно
заохочується до подальшої навчальної діяльності. Робота
в класі більше не викликає напруження, зникає острах
бути гіршим за всіх.
Отже, використовуючи ХОНС на уроках громадянської
освіти, я з’ясував, що тут формуються хмаро орієнтовані
навчальні спільноти — це вчитель або група вчителів і
учнів, що підтримують навчальну, виховну та розвивальну
діяльність, здійснюють комунікацію, кооперацію і співпрацю за допомогою комбінації застосунків провайдера,
що доступні у хмаро орієнтованому навчальному середовищі. Тому ХОНС створює умови для активної співпраці,
забезпечує мобільність суб’єктів і віртуалізацію об’єктів
навчання, забезпечує розвиток творчості й інноваційності, критичного мислення, уміння розв’язувати проблеми;
розвивати комунікативні навички, працювати з даними,
розвивати компетентності з ІКТ як учнів, так і вчителів.
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ДОДАТКИ

Розробка уроку в хмарному сервісі Microsoft Office 365 (OneNote)
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Лідія САВЧУК,
учитель початкових класів Лисогірської ЗОШ І-ІІ ступенів
Летичівського району

Зупинимо булінг разом
(тренінг для учнів початкових класів)

Мета: розкрити поняття «булінг», ознайомити з його
формами та структурою, розвивати вміння пошуку виходу зі складної ситуації, формувати навички протидії
соціальному тискові, навички неконфліктної та безпечної
поведінки, виховувати почуття власної гідності, емпатії та
співпереживання.
Завдання тренінгу:
- вироблення механізму побудови конструктивних взаємин;
- розвиток уміння розуміти почуття оточуючих;
- розвиток взаємної підтримки, довіри, емпатії;
- формування позитивного образу «Я»;
- вироблення вміння відстоювати власну думку.
Обладнання і матеріали: аркуші паперу із зображенням
у центрі сонця з промінцями, а в куточку внизу – кошик
для сміття, зображення дерева та стікери-пташечки для
очікувань, презентація «Що таке булінг», 2 яблука для
експерименту, картки з малюнками орла, бінокля, миші,
завдання для роботи у групах (притчі, поради).
ХІД ТРЕНІНГУ
І. Привітання
Учасники тренінгу стають у коло, беруться за руки і
промовляють вірш:
О Боже, просимо мудрості нам дати.
Блаженне, вічне, щире захистити.
Кипуче, люте, яре зло здолати.
В добрі і злагоді нам дай прожити.
ІІ. Знайомство
Вправа «Мій портрет у промінцях сонця»
Мета: підвищення самооцінки, налаштування на успіх.
Учасникам роздаю аркуші паперу із зображенням у
центрі сонця з промінцями, а в куточку внизу – кошик для
сміття. На промінцях треба написати свої позитивні якості,
а в кошик «викинути», те чого хотіли б позбутися. Коли роботу виконано, продовжити фрази: «Я пишаюся тим, що я
…», «Я хотів би (хотіла б) викинути у кошик для сміття…»
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
— Люди різняться між собою. Одні мають білий колір
шкіри, інші —чорний або жовтий. Одні високі, інші — невисокі. Одні стрункі, інші — повні. Люди звертають увагу на
відмінності, але це не означає, що хтось є кращим за інших.
Хоча в історії є випадки, коли люди лише через колір шкіри
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чи соціальне походження принижували інших людей, вважали їх гіршими за себе. Сьогодні серед учнів надзвичайно
загострилася проблема насильства серед дітей. Останніми
роками набуло поширення таке явище, як шкільний булінг.
Про нього і поговоримо на нашому тренінгу.
ІV. Очікування
— Запишіть, будь ласка, свої очікування від сьогоднішнього тренінгу на пташечках-стікерах і прикріпіть їх поруч
із деревом, зображеним на дошці.
V. Повторення правил
1. Приходити вчасно.
2. Бути позитивним.
3. Говорити коротко.
4. Говорити по черзі.
5. Бути доброзичливими.
6. Тут і тепер (Зосередитися на тому, що учасники
думають і відчувають у даний момент).
7. Кожна думка має автора (Говорити від себе).
8. Бути толерантним.
VІ. Інформаційне повідомлення
1. Часто діти бувають дуже жорстокими, не думають,
до чого може призвести необдуманий учинок. Вони можуть
знущатися над тваринами, а пізніше — над людьми, забуваючи про людяність і мораль.
Що таке мораль?
Мораль — це сукупність уявлень людей про те, що
погано, а що добре, як слід чинити в певному випадку, які
людські вчинки заслуговують на повагу, а які — на осуд.
Ми на уроках нерідко вели мову про чесні, справедливі
вчин¬ки, про взаємодопомогу, а сьогодні поговоримо про
аморальні, тоб¬то протилежні вчинки.
«Врятує світ краса» - завжди так говорили
Тепер врятує світ лиш доброта,
Бо однієї вже краси занадто мало.
Бо стільки всюди зла - людина вже не та...
Тож, люди на Землі!
Спішіть добро творити,
Щоб нам не згинути у морі зла.
Щоб кожен міг серед краси прожити
У царстві справедливості й добра.
2. Побудова асоціативного куща
Для цього нам потрібно побороти насилля, не допустити
його поширення. А що ви розумієте під словом насилля?
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Висновок. Насилля — це застосування особою чи групою осіб засобів примусу щодо іншої особи чи групи осіб.
Насилля — це дії, що принижують людську гідність,
завдають шкоди здоров'ю, а іноді й життю.
Однією з форм насилля є булінг.
Використання презентації
Отже, що це таке:
1 слайд.
Булінг (у перекладі з англійської — хуліганити, грубіянити) визначається, як утиск, цькування, дискримінація.
Це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення
(фізичного і психічного) з боку дитини або групи дітей до
іншої дитини або дітей.
2 слайд.
Головні компоненти булінгу:
- агресивна і негативна поведінка;
- здійснюється регулярно:
- проявляється у стосунках, учасники яких мають неоднакову владу;
- така поведінка є навмисною.
3 слайд.
Види шкільного булінгу:
- фізичний (умисні штовхання, удари, стусани, побої,
інші тілесні ушкодження);
- психологічний (насильство, пов'язане з дією на психіку, що завдає психологічну травму шляхом словесних
образ або погроз, переслідування, залякування, якими
навмисно заподіюється емоційна невпевненість).
Хулігани (булі) надзвичайно винахідливі. Новітній їхній
"винахід" — кібербулінг, тобто знущання з використанням
електронних засобів комунікації.
4 слайд.
Соціальна структура булінгу:
- агресор (кривдник, переслідувач);
- жертва (постраждала дитина);
- спостерігач.
VII. Руханка «Зоопарк»
Учасники сидять по колу на стільцях, один стілець порожній. Пропоную кожному учаснику назвати себе якоюсь
тваринкою (тигренятко, кошенятко, лисенятко...), уникаючи
повторів.
Хід вправи:
Крок 1. Той, біля кого справа є порожній стілець, двічі
плескає руками по своїх колінах, називаючи свою тваринку (наприклад: «Зайченятко, зайченятко...»), а потім двічі
плескає по порожньому стільцю і запрошує до себе іншу
тваринку («... кличе до себе лисенятко»).
Крок 2. Той, чию тваринку назвали, має перебігти і сісти
на порожній стілець. Учасник справа, біля якого звільнився
стілець, повторює Крок І.
Примітка: бажано щоразу обирати різних тваринок,
щоб якомога більше учасників помінялися місцями.
— Які емоції ви відчували, коли зверталися до вас?
(Мене помітили, я важливий для когось, мене люблять,
поважають).

— Чи хвилювалися ви, коли кожного наступного разу
вас не називали? Що ви при цьому відчували? (неспокій,
страх, мене ігнорують, не помічають).
— Ви, напевно, знаєте дітей, яким подобається демонструвати свою силу. Вони обирають когось слабшого,
починають кривдити: дражнити, розпускати про нього
плітки чи навіть штовхати, бити, псувати його речі. Ви
маєте знати, що все це — не забавки, а ганебні прояви
насилля, яке є дуже небезпечним для всіх його учасників.
Діти, які стають жертвами насилля, вони починають гірше
вчитися, часто хворіють, відмовляються ходити до школи.
Однак і ті хто їх ображає (агресори), даремно вважають
себе героями. Насправді їх ніхто не любить. У них немає
справжніх друзів, а є лише підлабузники, які бояться стати
наступними жертвами. Ті, хто мовчки спостерігає і не втручається у конфлікт, звикають миритися з несправедливістю
і коритися злу.
VIII. Експеримент вчительки Роуз
Показую дітям два яблука (діти цього не бачили, але
одне з яблук я впустила на підлогу, яке саме, важко було
сказати, бо обидва мали однаковий вигляд). Говоримо з
дітьми про яблука, і обидва діти описують однаково: вони
червоні, того самого розміру і достатньо соковиті для того,
щоб їх можна було з’їсти.
Беру те яблуко, яке впустила на підлогу, і розповідаю
дітям, як воно мені не подобається. «Я думаю, воно огидне, у нього жахливий колір, а стебло занадто коротке, воно
не подобається мені, тож не має подобатися і вам".
Пускаю яблуко по колу, і, на моє прохання, діти ображають фрукт: "ти не пахнеш, напевне, у тобі є хробаки, я
навіть не знаю, навіщо ти існуєш ".
Можливо, комусь із дітей стане шкода яблучко, і вони
відмовляться говорити йому погані слова.
Потім пускаю по колу інше яблуко, якому всі школярі
говорили хороші слова: "Ти чудове, твоя шкірка красива,
який у тебе гарний колір ",
Забираю обидва фрукти, ще раз з дітьми обговорюємо
їх зовнішній вигляд. Яблука не змінилися.
І тут розрізаю яблука.
— Що ми бачимо. Те, до якого усі були добрими, було
чистим, соковитим та свіжим. Однак те яблучко, якому говорили погані речі, було всередині побитим, ніби у синцях.
Для дітей це буде момент просвітлення.
— Діти, те, що ми побачили всередині цього яблука
- забиті місця, кашка - це те, що відбувається всередині
кожного з нас, коли хтось утискає нас своїми словами
або діями. Коли діти стикаються з булінгом, вони жахливо
почуваються всередині, та інколи не показують чи не говорять іншим, як саме вони почуваються. Якби ми не розрізали те яблуко, ми б ніколи не дізнались, скільки завдали
йому болю. На відміну від яблука, ми можемо припинити
цькування та образи. Можемо зрозуміти те, що не можна
казати погані слова одне одному, як від наших слів та дій
почуваються інші. Можемо навчитися стояти горою одне
за одного і зупиняти булінг у будь-якій формі - так, як одна
маленька дівчинка, яка на уроці відмовилася говорити
погані слова яблуку".
"У язика немає кісток, однак він може розбити серце.
Будьте обережними зі своїми словами!"

Педагогічний вісник Поділля №1 (2020)

35
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IX. Вправа «Дослідники»
Мета: з'ясувати причини поведінки учасників булінгу.
Поділ на групи по зображеннях на картках.
— Прошу об'єднатися у групи за малюнками, які є на
картках, що ви обрали. А як ви думаєте, що означає "орел"
(агресор), "бінокль" (спостерігач), "мишка" (жертва). Кожна
група отримує завдання.
Група "Орел" спробує написати, як розпізнати агресора
і перерахувати причини, що спонукають кривдника себе
так поводити. (Можливі відповіді: якщо це хлопчики, вони
зазвичай фізично сильніші за інших; виділяються зовнішністю, манерою поведінки, одягом; вони часто зухвалі та
агресивні у ставленні до дітей та дорослих; не дуже гарно
вчаться; мають досить обмежене коло однодумців та ін.
Мотивацією до булінгу, або цькування стають заздрість,
помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування
лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо
аж до задоволення садистських потреб окремих осіб).
Група "Мишки" спробує написати, як розпізнати жертву
і вказати причини, чому діти стають легкими мішенями для
кривдників. (Можливі відповіді: діти, які не можуть захистити себе; фізично слабші за своїх однолітків; невпевнені
в собі; замкнуті, мовчазні; діти, які мають руде волосся,
повні чи худі; діти, які уникають певних місць у школі
(наприклад, на перерві сидять у класі); діти, які часто не
мають близького друга; краще спілкуються з дорослими
ніж з однолітками).
Група "Бінокль" пише, як розпізнати спостерігача і причини, чому спостерігачі часто не втручаються у процес
булінгу. (Можливі відповіді: діти з кола кривдника; однокласники; випадкові учні або ін.).
X. Вправа «Мух краще ловити на мед»
Хід вправи: Учасникам пропоную частинки розрізаних
навпіл вітальних листівок, кожен шукає свою другу половинку і утворюють пари. В парах стають обличчям один до
одного, вищий за зростом член пари затискує руку в кулак
і тримає його перед напарником.
Завдання: розтулити кулак партнера за 10с.
- Чи всім вдалося розтулити кулак партнера? В який
спосіб?
- Хто це зробив не силою, а чемно попросивши?
Отже, підхід з позиції сили не завжди є найефективнішим способом спілкування.
Повага один до одного, дія без примусу, доброзичливість творять дива.
XI. Вправа «Придумай закінчення»
Поділ на три групи за допомогою руханки «Молекули».
Діти уявляють себе атомами, рухаються по класу, а коли
чують команду: «Молекули по троє», об’єднуються у групи
по троє.
Кожна група отримує аркуш із завданням прочитати
текст, придумати закінчення, обґрунтувати.
Притча про дружбу
Було собі двоє друзів. І дуже міцною була їхня дружба.
Одного разу вони вирушили у мандри. Якось друзі посперечались, і один з них дав ляпаса іншому. Останній відчу-
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ває біль, але нічого не кажучи, написав на піску: «Сьогодні
мій найкращий друг дав мені ляпаса».
Вони продовжували йти, і знайшли водойму, в якій
вони вирішили скупатися. Той, який отримав ляпаса, ледь
не потонув, але друг врятував його. Отямившись, він почав
тесати на камені: «Сьогодні мій найкращий друг врятував
мені життя».
Той, який дав ляпаса, а потім врятував життя, запитав
його:
— Коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти
вибиваєш на камені.
Чому?
Друг відповів…
(Коли хтось нас ображає, ми маємо написати про це
на піску, щоб вітри могли стерти напис. Але коли хтось
робить щось добре, ми повинні викарбувати це на камені,
щоб жоден вітер не зміг стерти такі слова).
Давайте будемо вчитися писати образи на піску і гравірувати радощі на камені.
Притча «Скільки важить сніжинка?»
Якось маленька синичка, сидячи на засніженій гілці
дерева, запитала в дикого голуба:
— Скільки важить одна сніжинка?
:
— Не більше, ніж нічого, — відповів він їй.
— Тоді я хочу розповісти тобі дуже цікаву історію, вела далі синичка. - Одного разу я сиділа на ялиновій
гілці й почався снігопад. Це ще не була віхола, і легкі сніжинки спокійно лягали на дерева. Я нарахувала 7435679
сніжинок, які опустилися на ялинову гілку, і коли остання
сніжинка, що як ти сказав, «важить не більше, ніж нічого»,
впала на неї – гілка зламалася.
Після цього синичка злетіла, залишивши голуба у
глибокій задумі.
То скільки ж важать наші слова?...
(Часом ті слова, які «не важать» нічого, наші вчинки,
які ми робимо, непомітні для нас самих, лягають великою
образою й болем на інших. І під таким тягарем може зламатися кожна людина. Я точно знаю, що хоча б раз, але
кожен із нас завдавав образи іншим, навіть не зауважуючи
цього.
Насправді слова, з якими ми звертаємося одне до
одного, важать дуже багато: добрими, лагідними можна
підняти людині настрій, зробити її щасливою, а злими і
жорстокими — засмутити, образити, принизити і навіть
убити. Про це потрібно пам'ятати під час спілкування і
конфлікту, щоб не зіпсувати стосунків назавжди, щоб не
сталося біди. Я щиро вірю, що кожен з вас вживатиме такі
слова, що підніматимуть настрій іншим, щоб будувати і не
руйнувати. Адже те, що ми говоримо, так чи інакше лишає
слід у серці людини, якій ми це сказали).
Оповідання Бруно Фереро «Дві хустинки»
Одна дівчинка, приходячи до дитячого садка, завжди
приносила у сумочці два носовички. Вихователька запитала її:
— Навіщо тобі два носовички?
— Бо так сказала мені моя мама, — відповіла дівчинка.
— А навіщо вони тобі? — питає далі вихователька.
— Одна для носа…
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— А друга?
— А друга… друга… — і дівчинка опустила очі.
— А друга? — наполягала вихователька.
— Щоб …
(витирати очі моїх товаришів і товаришок, коли вони
плачуть).

XIV. Рефлексія

XII. Вправа «Навчаючись учусь»

XV. Перевірка очікувань

Як впоратися з ситуацією самостійно
— Діти, у кожного з вас на парті лежить смужка паперу
із записаною на ній порадою. Зараз ви озвучите свої поради, які можуть допомогти нам впоратися з ситуаціями,
коли ми зазнаємо тиску або цькування. Щоб у складних
ситуаціях ми почували себе безпечно, збережемо ці поради і прикріпимо їх у «Пораднику». Він стане нам у нагоді, коли будемо розгублені чи через емоції забудемо, як
правильно вчинити.
(Діти виходять до дошки і зачитують поради. Потім
прикріпляють їх у «Пораднику»).
1. Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже і
йдіть геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво, адже,
навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати
волю емоціям.
2. Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи
самовладання, використайте гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника/кривдників, відволікти його (їх) від
наміру дошкулити вам.
3. Стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено, покажіть
силу духу.
4. Не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то
більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки
і здоров'я ситуації.
5. Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації
з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати
правильну лінію поведінки і припинити насилля.
6. Зберігай спокій, дій хоробро та обійди ситуацію.
7. Стримуй гнів.
8. Говори спокійно і впевнено - дай агресору можливість зупинитися.
9. Звернися по допомогу до дорослого, якому довіряєш
(це може бути учитель, психолог чи соціальний педагог,
батьки, брат, сестра).
10. Повідом про булінг когось із дорослих анонімно.
11. Відійди в сторону. Це не ознака слабкості!
12. Усунь провокативні фактори.
XIII. Підсумкове слово учителя
— Наш клас – це маленька сім'я. Мені, та й вам, хотілося б, щоб у нашій сім'ї завжди панувало добро, взаємоповага, не було сварок, лихослів'я, А наш клас - це ще
й частинка більшої сім'ї - нашої школи. Я переконана, що
кожен із вас прагне, щоб наша школа стала Територією
щасливого дитинства. Тому пам'ятайте правило, яке називають Золотим: «Поводься з людьми так, як би ти хотів,
щоб поводилися з тобою»

Продовж речення
— Мені сьогодні вдалося …
— Мені сьогодні було важко …
— Мій внесок у роботу групи …

— Підійдіть, будь ласка, до своїх «пташечок» з очікуваннями, зачитайте їх. Якщо очікування здійснилися, то
перемістіть їх у гніздечка на дереві.
XVI. Завершення тренінгу
Стаємо у коло і всі разом промовляємо вірш Лесі
Вознюк.
Ти усміхнися небу,
усім, хто біля тебе:
і братику й сестричці,
і сонечку й травичці.
Люби усіх довкола,
удома та у школі,
і ця любов із Неба
повернеться до тебе.
Прощай дрібні образи
і помирись одразу.
Хто вміє всім прощати,
сильнішим здатен стати.
А тепер подумки побажайте всього найкращого тим,
кого ви любите.
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