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ВСТУП 
За даними правоохоронних органів та численних соціологічних 

досліджень, проведених у різних регіонах України, проблема насильства над 
дітьми залишається вкрай актуальною. Діти зазнають насильства у школі, на 
вулиці, в компаніях однолітків, у сім’ях. Його наслідки здійснюють руйнівний 
вплив на особистість не лише при безпосередньому переживанні дитиною 
насильства, а й тоді, коли вона стає свідком насильницьких дій та агресії у 
своєму оточенні, у засобах масової інформації, кінофільмах, тощо. У зв’язку з 
цим, на рівні як державних так і громадських інституцій, активно поширюється 
та вдосконалюється практика захисту прав дитини; соціальної підтримки 
дитини, яка зазнала насильства; можливостей захисту потерпілої дитини в 
судовому процесі.  

Одним із ключових завдань педагогічних працівників у контексті 
вирішення даної проблеми, являється превенція агресивності та насилля в 
освітньому середовищі. Зокрема, у методичних рекомендаціях Українського 
науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи «Про 
орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти України 
у 2010-2011 навчальному році» акцентується увага саме на упереджувальних 
заходах: «З метою профілактики насильства в школі та покращення навчально-
виховного процесу в роботі практичних психологів з педагогічними 
колективами необхідно спланувати систему заходів з психологічної просвіти 
вчителів щодо поінформованості про форми профілактичної роботи, 
спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній 
практиці; оптимізувати проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо 
розробки індивідуального підходу до учнів; запланувати та впровадити систему 
навчальних тренінгів щодо розвитку навичок асертивної поведінки у вчителів, 
вихованців, учнів, батьків». 

Запорукою ефективності превентивних заходів являється використання 
інноваційних підходів та технологій, а їх системний характер виступає 
невід’ємним чинником успішної роботи. Виходячи з цього, до пропонованого 
посібника включено: перелік основних нормативно-правових актів, які 
відображають загальнодержавні підходи до врегулювання проблеми насилля та 
агресії; погляди науковців на природу цих явищ; блок діагностичних методик, 
що дають змогу вчасно виявити перші ознаки проблеми; кращі методичні 
розробки фахівців психологічної служби Полтавської області щодо розвитку 
толерантності та зниження агресивності в учнів різних вікових категорій; 
результати соціологічних досліджень даної проблеми та пріоритетні напрямки 
превентивної роботи, визначені на їх основі.  

Будемо вдячні за діалог, відгуки та зауваження читачів. Наша адреса: 
36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64, к. 4.3. Центр практичної психології і 
соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. Тел.: +38-0532-615-064.          
E-mail: psyhology@pei.poltava.ua . 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 
ЩОДО ПРЕВЕНЦІЇ НАСИЛЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Україна – одна з 25 країн світу, які на законодавчому рівні повністю 

заборонили насильство над дітьми в будь-яких проявах. Верховна Рада України 
прийняла низку законів щодо захисту дітей від фізичного та психічного 
насильства, жорстокого поводження з дітьми, експлуатації, в тому числі 
сексуальної. Також у Верховній Раді готується до ратифікації Конвенція Ради 
Європи № 201 про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 
розбещення. Ратифікація цього документу сприятиме створенню ефективного 
механізму боротьби з сексуальною експлуатацією дітей, зокрема дитячою 
порнографією і проституцією, та іншими формами сексуального розбещення 
дітей. Наводимо перелік основних нормативних актів щодо превенції  (від 
лат. praeventio — випереджаю, попереджаю; англ. prevention - попередження, 
оберігання, запобігання) насилля  та жорстокості в освітньому середовищі: 

• Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» 
від 05.03.2009 р. № 1065-VI 

• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в 
сім’ї» від 25.09.2008 р.  № 599-VI 

• Закон України «Про захист суспільної моралі» вiд 20.11.2003 р. 
№ 1296-IV 

• Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р. 
№ 2789-III 

• Закон України «Про охорону дитинства» вiд 26.04.2001 р. № 2402-III 
• Указ президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав 

дітей» від 11.07.2005 р. № 1086/2005 
• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття заходів щодо 

запобігання насильству над дітьми» від 01.02.2010 р. № 59 
• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про заходи Міністерства 

освіти і науки України на виконання Комплексної програми профілактики 
злочинності на 2007 – 2009 роки» від 20.01.2007 р. № 27 

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення 
виконання доручення Кабінету Міністрів України до листа Генеральної 
прокуратури України від 30.05.07 р. № 07/3 вих-07 «Інформація про стан 
додержання законодавства щодо захисту суспільної моралі» від 04.07.2007 р. 
№ 571 

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про виконання рішення 
колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ 
України та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту з питань профілактики 
злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, безпритульності і 
бездоглядності дітей» від 21.06.2007 р. № 531 
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• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття додаткових 
заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» 
від 25.12.2006 р. № 844 

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття вичерпних 
заходів спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав 
неповнолітніх» від 23.08.2006 р. № 631 

• Наказ Держкомітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 
України «Про затвердження порядку звернень та повідомлень з приводу 
жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 
16.01.2004 р. № 5/34/24/11 

• Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, 
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та 
зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного 
департаменту України з питань виконання покарань «Про затвердження порядку 
взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися в складних 
життєвих обставинах» від 14.06.2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106 

• Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «Про 
затвердження порядку здійснення соціального інспектування центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у 
складних життєвих обставинах» від 31.03.2008 року № 1278 

• Наказ головного управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації «Про стан і заходи щодо попередження правопорушень, 
злочинності серед учнів навчальних закладів за 9 місяців 2010 року» від 
08.10.2010 р. № 790 

• Наказ Головного управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації «Про затвердження заходів щодо запобігання насильству 
над дітьми» від 15.02.2010 р. № 93 

• Наказ Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
«Про затвердження Програми реалізації додаткових заходів, спрямованих на 
захист суспільної моралі, попередження насильства та жорстокості, запобігання 
негативного впливу на психіку дітей творів, які пропагують культ насильства і 
жорстокості у 2007-2008 навчальному році» від 31.08.07 р. № 563 

• Наказ Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
«Про вжиття вичерпних заходів спрямованих на дотримання законодавства, 
щодо захисту прав неповнолітніх» від 14.10.2006 р. № 653 

• Інструктивно-методичний лист Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти МОН України щодо запобігання негативному впливу 
інформаційно-комунікативних технологій на формування моральної свідомості 
учнівської та студентської молоді від 29.01.08 р. № 14/18-120. 
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• Лист Міністерства освіти і науки України «Про орієнтири діяльності 
працівників психологічної служби системи освіти у 2010-2011 навчальному 
році» від 30.07.2010 р. № 1/9-516. 

 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

ФЕНОМЕНІВ АГРЕСИВНОСТІ ТА НАСИЛЛЯ 
Систематизація та аналіз фактів пов'язаних з агресією, зокрема серед 

неповнолітніх, досить складне завдання, над вирішенням якого працювало 
багато дослідників, зокрема Л. Берковіц, В. Знаков, Н. Левитов, К. Лоренц, 
А. Реан, Т. Румянцева, З. Фрейд та ін., тому існує безліч визначень 
агресивності.  

Насильство сьогодні вивчається в різних аспектах: насильство в сім’ї 
(О. В. Бойко, Т. П. Голованова, М. П. Коваль, Л. І. Міщик, Дж. Робертсон та 
ін.), насильство по відношенню до жінок та людей похилого віку 
(О. М. Моховіков, О. Д. Шинкаренко, K. Munroe та ін.); насильство щодо 
підлітків (І. А. Хозраткулова, В. І. Ролінський, І. В. Сарженко, 
О. О. Кочемировська) та ін. 

Визначення агресивності та насилля 
В різних галузях знань увага зосереджується на різних аспектах 

насильства. Юриспруденція акцентує увагу на порушенні правових норм. 
Соціологія виявляє причини і поширеність насильства, як соціальної девіації і 
визначає його як явище дискримінації особи і сім'ї, утиск або обмеження її / їх 
прав і свобод. З економічної точки зору насильство можна розглядати як 
незаконну дію, яка приносить значно більший прибуток, ніж узаконені види 
діяльності в тій або іншій сфері. У філософії насильство визначається як 
застосування сили або загроза її застосування, як зведення сили в закон 
людських відносин.  

За словами Л. М. Толстого «насилувати – значить робити те, чого не хоче 
той, над ким скоюється насильство». Всесвітня організація охорони здоров'я 
визначає насильство як навмисне застосування фізичної сили або влади, 
дійсне або у вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, 
групи осіб або громади, результатом якої є тілесні пошкодження чи високий 
ступінь їх вірогідності, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку 
або різного роду збитки [82]. Згідно з цим визначенням насильством не є 
ненавмисні нещасні випадки, наприклад, тілесні пошкодження в результаті 
дорожньо-транспортних пригод або опіки [7]. 

К. Платонов вважає, що агресивність це «прагнення до насильницьких дій 
в міжособистісних стосунках, яке може виявлятися як ситуативний, 
короткочасний процес або стан, може бути властивістю особистості або, навіть, 
рисою характеру, результатом недостатнього виховання або симптомом 
психічного захворювання» [37]. 

Основоположник гуманістичної психології А. Маслоу зазначає, що 
«агресія», «ворожість» і «деструктивність» - це дорослі поняття і ми маємо 
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право користуватися ними тільки по відношенню до дорослої людини. Вони 
позначають те, що властиво дорослим людям, але не властиво дітям, і тому при 
аналізі дитинства слід відмовитися від них, або дати їм інші визначення» [25]. 

Різні автори в своїх дослідженнях, монографіях по-різному визначають 
агресію й агресивність:  

• як природжену реакцію людини для «захисту займаної території» 
(К. Лоренц, Р. Ардрі);  

• як установку до панування (Д. Моррісон);  
• як реакцію особи на ворожу людині навколишню дійсність (К. Хорні, 

Е. Фромм); 
• поширення набули також теорії, що зв'язують агресію і фрустрацию 

(Д. Доллард).  
Під агресивністю розуміють властивість, якість особистості, що 

характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області 
суб'єктно-суб'єктних відносин.  

Л. Берковіц використовує термін «насильство» тільки відносно крайньої 
форми агресії, навмисного прагнення заподіяти серйозну фізичну шкоду іншій 
особі. Він відзначає, що схильність до насильства може бути результатом 
цілого ряду різних впливів. В їх числі: недолік любові і ніжних почуттів з боку 
матері і батька; жорсткість і непослідовність батьків у застосуванні виховних 
дій у ранні, формуючі роки дитини; спадковість; рівень стресових станів і те, в 
якому ступені дитині вдається або не вдається реалізувати свої особисті 
прагнення [4]. 

Класифікації агресії та насилля 
Басе і Дарки виділили п'ять видів агресії: 
• фізична (використання фізичної сили проти іншої особи); 
• непряма (плітки, злобні жарти, тупання ногами); 
• роздратування (запальність, грубість); 
• негативізм (опозиційна манера поведінки, зазвичай направлена проти 

авторитету або керівництва); 
• вербальна (крик, виск, прокляття, погрози) [40]. 
Н. Левітов пропонує наступну класифікацію агресії: 
• типова для характеру людини; 
• нетипова для характеру людини; 
• епізодична, скороминуща [22].  
Серед типів насильства виділяють: насильство індивідуальне і колективне; 

явне і неявне (приховане); реальне й уявне; одноразове, багаторазове, що 
триває протягом років і т.п.  

Отже, поняття «насильство» розглядається вченими різних галузей знань 
по-різному: від вузького поняття – нанесення фізичної шкоди іншій особі до 
всеосяжної категорії – утиск прав людини. Насильство може виявлятися в 
самих різних формах: від нав'язування прізвиська і образливого погляду до 
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вбивства. Одиниці вимірювання насильства немає, проте масштаби його 
зростають. Воно має універсальний характер. Об'єктом його може стати будь-
яка людина і будь-яка сім'я, незалежно від їх соціального положення, рівня 
життя, місця проживання [17].  

Типи сімейного насилля 
Згідно з чинним законодавством1, насильство в сім'ї – це будь-які умисні 

дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування 
одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують 
конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять 
йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю. Закон 
розрізняє чотири види домашнього насильства:  

• Фізичне насильство в сім'ї – це навмисне нанесення побоїв, тілесних 
ушкоджень одного члена сім'ї іншому, яке може призвести чи призвело до по-
рушення нормального стану фізичного чи психічного здоров'я або навіть до 
смерті постраждалого, а також до приниження його честі та гідності.  

• Сексуальне насильство в сім'ї – це примушування до небажаних 
статевих стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена 
сім'ї.  

• Економічне насильство в сім'ї – це навмисні дії одного члена сім'ї 
щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу 
та іншого майна чи коштів на які він має законне право. Такі дії можуть 
заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров'ю або навіть призвести до 
смерті постраждалого.  

• Психологічне насильство в сім'ї – це насильство, пов'язане з тиском 
одного члена сім'ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або 
погрози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану 
емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти 
або заподіяли шкоду психічному здоров'ю.  

Згідно з чинним законодавством, психологічне насильство в сім’ї 
проявляється в образах із використанням лайливих слів та криків, які 
принижують честь і гідність члена сім’ї, образливих жестах із метою 
приниження члена сім’ї або утримання його в атмосфері страху. Психологічне 
насильство проявляється також у брутальному ставленні до родичів чи друзів 
члена сім’ї; шкоді, яку спричинено домашнім тваринам; знищенні, 
пошкодженні, псуванні або приховуванні особистих речей, предметів, прикрас 
тощо.  

Найчастіше насильство проявляє себе у сім’ї. Це може відобразитися на 
безпечній життєдіяльності її членів. Традиційно вважають, що жертвами 

                                                            
• 1 Закон України "Про попередження насильства в сім'ї", який Верховна Рада України від 

15.11.2001 р. № 2789-III 
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домашнього насильства є в першу чергу жінки, проте дослідження фахівців 
показують, що найбільш страждають від домашнього насильства діти. За 
оцінками експертів, від 133 до 275 мільйонів дітей у світі щорічно стають 
свідками побутового насильства. Постійне спостереження за побутовим 
насильством над дітьми, як правило у вигляді сварок між батьками або між 
матір'ю і її партнером, може серйозно вплинути на добробут дитини, розвиток її 
особистості і здібність до соціального спілкування в дитячому і дорослому віці.  

Діти, що виросли в жорстоких і несприятливих сімейних обставинах, 
частіше оцінювалися однолітками та вихователями як агресивні, частіше 
проявляли свою агресію у подальшому, повсякденному й сімейному житті. З 
іншого боку, дитина, якою мало цікавляться і якій дістається мало батьківської, 
особливо материнської, любові, якій надається дуже багато свободи і для якої 
введено мало обмежень на прояв негативної, агресивної поведінки, швидше за 
все виросте агресивною [7]. 

Вразливість дітей до насильства пояснюється їх фізичною, психічною та 
соціальною незрілістю, а також залежним (підлеглим) становищем по 
відношенню до дорослих, незалежно від того, чи є це батьки, опікуни, 
вихователі, вчителі. Нерідко буває важко виявити, чи мало місце в ситуації 
насильства в сім’ї психологічне насильство, чи справа обмежувалася лише 
фізичним або економічним насильством. Тому створення індикаторів 
психологічного насильства в сім’ї щодо дітей і використання їх у практиці 
роботи міліціонерів та соціальних працівників є дуже важливим. 

Індикатори психологічного насилля над дітьми 
Індикаторами психологічного насильства над дітьми можуть слугувати: їх 

замкнутість; демонстрація повної відсутності страху; неврівноважена 
поведінка; агресивність, схильність до нищення й насильства; уповільнене 
мовлення, нездатність вчитися; надто висока зрілість та відповідальність у 
порівнянні зі звичайними для цього віку; уникання однолітків, бажання гратися 
лише з маленькими дітьми; занизька самооцінка; тривожність; намагання 
справити враження людини, що живе в злиднях; демонстрація страху перед 
появою батьків; страх фізичного контакту, острах йти додому; депресія, спроби 
самогубства; уживання алкоголю або наркотиків; психосоматичні хвороби, на 
кшталт болю в животі (неврастенії); нав’язливі страхи (фобії); насильство по 
відношенню до свійських тварин та взагалі до більш слабших істот; почуття 
провини за отримання фізичних ушкоджень. 

Різновиди психологічного насильства над дітьми 
До різновидів психологічного насильства над дітьми належать:  
• використання «привілеїв» дорослих: поводження з дітьми як із рабами 

чи слугами; покарання, поводження як із підлеглими; поводження як із своєю 
власністю; відмова повідомляти про рішення, що стосуються відвідин та 
опікунства;  

• залякування: використовування своїх переваг - росту, розмірів та 
сили; навіювання страху за допомогою розповідей, дій, жестів, поглядів; крики, 
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стресогенна поведінка; жорстокість щодо інших істот; погрози покинути 
дитину; самогубства; заподіяння фізичної шкоди; шкоди іншим людям, 
тваринам, рослинам тощо; погрози розлюбити дитину; загроза суворого 
покарання Богом, судом, міліцією, школою, спецшколою, притулком, родичами 
та психіатричною лікарнею; приниження; використання скарг для тиску на 
дитину;  

• використання дітей у якості довірених осіб;  
• крики; непослідовність; присоромлення дитини;  
• використання дітей у конфліктах між батьками;  
• «торгівельна» поведінка одного з батьків щодо любові до дитини. 
 

3. ФЕНОМЕН ТРЕТИРУВАННЯ У ШКОЛІ ТА 
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ [11] 

Однією з форм агресивної, насильницької поведінки є систематичне 
переслідування (третирування, або «моббінг» та «біллінг») учнів у закладах 
освіти однокласниками або старшими учнями. 

Феномен третирування одних учнів іншими став досить серйозною 
соціальною проблемою не лише у закладах освіти, а й у суспільстві в цілому. За 
своєю сутністю третирування – це специфічна форма агресивної поведінки, при 
якій сильніший (авторитетний) учень (або учні) систематично переслідує 
іншого (слабкого, аутсайдера). Ситуація третирування не обмежується лише 
ролями «агресора» і «жертви», вона «втягує» інших однокласників, роблячи їх 
активними або пасивними учасниками цих відносин. 

Першими систематичні дослідження феномена третирування учнів почали 
ще у 1970-х роках скандинавські фахівці. З 1980-х, а особливо з 1990-х років 
цій проблемі почали приділяти велику увагу в інших країнах Західної Європи, а 
також в США, Австралії, Японії.  

Норвезький психолог Д. Ольвеус розкриває сутність терміна «bullying» як 
ситуацію, в якій учень неодноразово піддається негативним діям з боку одного 
чи кількох інших учнів [74, 78].  

Шведський дослідник Х. Лейман запропонував термін «моббінг» (або 
«психологічне тероризування»), під яким розумів ворожі неетичні 
комунікативні дії систематичного характеру, спрямовані на певного індивіда. 
Такі дії повторюються відносно часто (як мінімум один раз на тиждень) і 
тривають впродовж відносно довгого періоду (як мінімум півроку). [73].  

Згідно з одним із визначень, третирування визначається як використання 
чиєїсь сили або статусу для залякування, нанесення шкоди або приниження 
іншої особи, що має меншу силу чи статус [81]. 

Основні ознаки третирування: систематичність, регулярний характер 
прояву на відміну від окремого агресивного вчинку; взаємовідносини 
переслідувача і жертви (нерівність фізичних або соціальних можливостей). Дані 
відносно поширення третирування в американських школах, отримані 



 

 

 

12

громадськими організаціями, свідчать, що 74 % американських 
старшокласників заявили про існування третирування у своїх школах [77]. 

Основні форми третирування  
Основними формами прояву цього явища є фізична (побиття учня), 

вербальна (вербальні образи, погрози, ворожі насмішки або жарти) та соціальна 
(непрямі форми фізичної та вербальної агресії - бойкот, ворожа міміка та 
жестикуляція) [74, 78].  

Останнім часом увагу дослідників привертає нова форма третирування – 
«кібертретирування» (cyberbullying) [68]. Під ним розуміють форму поведінки, 
яка полягає у розсиланні повідомлень агресивного та образливого характеру з 
використанням нових інформаційних та комунікаційних технологій (Інтернет, 
мобільний телефон). Третирування через Інтернет дозволяє агресорові зберегти 
свою анонімність і перетворити ситуацію переслідування на своєрідний 
«маскарад».  

Рольова структура ситуації третирування 
Дослідження Д. Ольвеуса дозволили описати рольову структуру в групах, 

де спостерігаються різні форми третирування. Існує своєрідне «коло 
третирування» (bullying circle), яке часто включає учнів з наступним 
репертуаром соціальних ролей [75]:  

1. жертва – учень, що є об’єктом третирування;  
2. агресор(и), переслідувач(і) – розпочинають третирування жертви та в 

подальшому беруть у цьому процесі активну участь; 
3. прибічники (помічники) агресорів не є ініціаторами третирування, але 

пізніше включаються в нього;  
4. пасивні прибічники - пасивно підтримують процес третирування;  
5. пасивний прибічник можливого третирування – учні, яким у принципі 

подобається, коли третирують інших, але вони відкрито не виказують своєї 
підтримки агресорам;  

6. сторонній спостерігач - в ситуації третирування дотримується 
нейтральної позиції, керуючись принципом «це не моя справа»;  

7. вірогідний захисник – учні, яким не подобається ситуація 
третирування інших, але які нічого не роблять, щоби допомоги жертві;  

8. захисник жертви виступає проти третирування інших в цілому і 
допомагає (чи намагається допомогти) жертві. 

Чинники третирування одних учнів іншими 
Демографічні, індивідуально-психологічні та соціально-психологічні 

чинники третирування в учнівському колективі збігаються з відомими 
чинниками агресивної поведінки: насильство в сім’ї, вплив асоціальних 
субкультур однолітків, засобів масової інформації, темпераментальні та 
характерологічні особливості, тощо [78].  

Розподіл ролей в ситуації третирування обумовлюється: самооцінкою 
(рефлексією) власної поведінки в ситуаціях третирування; соціальним 
прийняттям або неприйняттям; соціальним статусом учнів. Гендерні 
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відмінності проявляються тим, що хлопці частіше виступають у ролі агресора 
чи його помічника, тоді як дівчата частіше обирають роль стороннього 
спостерігача або захисника жертви [76]. 

За результатами досліджень можна вести мову й про симптомокомплекс 
особистісних рис типових жертв та агресорів [78, 79].  

Особистісний портрет «жертви» 
Типовою жертвою переслідування найчастіше стає високотривожна, 

сенситивна, невпевнена у собі дитина, схильна до депресивних переживань. 
Згідно з одними даними, жертвами частіше стають хлопці, згідно з іншими 
ґендерних відмінностей не існує. Така дитина має проблеми у спілкуванні з 
однолітками (не має друзів або має менше, ніж інші), тому її соціальний статус 
у класі часто низький. У фізичному плані такі діти іноді слабкіші за однолітків 
(однак це стосується переважно жертв-хлопців). У багатьох випадках учні-
жертви тримають свої проблеми «в собі». Мотивами можуть бути побоювання 
помсти з боку агресорів, недовіра до власних батьків та інших родичів. 

Особистісний портрет агресора 
Переслідувачем у більшості випадків є фізично розвинуті хлопці, які 

виховувались у сім’ях з негативним соціально-психологічним кліматом – 
недбайливим або ворожим ставленням з боку батьків, використанням покарань. 
Часто саме в сім’ї вони отримали перший досвід насильства і згодом почали 
переносити його на однолітків. Щодо притаманних їм особистісних рис, то 
дослідники називають домінантність, агресивність, низький рівень емпатії, 
гіперактивність та імпульсивність. Завдяки поєднанню таких рис вони іноді 
стають лідерами агресивних угруповань, мають високий соціальний статус 
серед однолітків. Вони схильні проявляти агресію не лише до обраних у школі 
жертв, а й у ситуації спілкування з іншими дітьми і навіть дорослими 
(батьками, вчителями тощо). Хлопці-агресори більше схильні до проявів агресії 
фізичного типу, а дівчата – до вербальної та соціальної. Перші спроби 
третирування інших такі діти можуть робити вже в ранньому шкільному віці. 

Організаційні фактори  
появи третирування у закладах освіти 

Сюди належать такі особливості шкіл як рівень довіри між учителями та 
учнями, рівень уваги адміністрації школи до проблеми насильства серед учнів, 
домінування суто навчальних цілей над проблемами особистісного розвитку 
дітей, рівень розвитку системи супервізорства (західний аналог класного 
керівництва), тощо [67]. 

Цікавими є дані бельгійських дослідників, які відображають специфічні 
характеристики агресорів та жертв кібертретирування. Щодо перших, то це 
були переважно хлопці, які мали розвинуті знання і навички користування 
комп’ютером та мережними технологіями, при цьому їх батьки практично не 
цікавилися метою використання Інтернету; вони мали багато друзів (і відносно 
високий соціальний статус); і, що найважливіше, часто виступали в ролі 
агресорів у випадках традиційного (контактного) третирування. Цікаво також 



 

 

 

14

те, що багато «кіберагресорів» самі ставали жертвами кібертретирування. У 
ролі «кібержертв» частіше були дівчата, яким притаманна схильність до 
спілкування з незнайомими людьми через Інтернет; вони мали багато друзів, 
почувалися популярними у своєму оточенні [71].  

Наслідки третирування 
Оскільки ситуація третирування за своїми характеристиками є різновидом 

інтенсивної тривалої стресової ситуації, то вона має серйозні психологічні 
наслідки. Так, було з’ясовано, що жертви переслідування були схильні до 
нервово-психічних розладів (різні розлади поведінки, депресії) більше, ніж їх 
ровесники [72]. Згідно з іншими даними, жертви третирування в ранньому віці 
часто стають жертвами інших видів насильства пізніше (навіть якщо оточення 
та ситуація змінюється) [66]. 

У США, де доступ громадян до зброї простіший, ніж у багатьох інших 
західних країнах, проблема поширення третирування в школах пов’язана з 
іншою, більш небезпечною проблемою скоєння групових вбивств за допомогою 
вогнепальної зброї. Розслідування випадків розстрілів учнями своїх 
однокласників у 37 школах країни показали, що більшість «стрільців» раніше 
були жертвами різних форм третирування [70]. 

Свої наслідки відносини третирування мають не лише для жертв, але й для 
агресорів. За даними Д. Ольвеуса, від 35 % до 40 % дітей, які у віці 13 - 16 років 
були переслідувачами, у віці 24 років засуджувалися за скоєння кримінальних 
злочинів [74]. Крім того, за деякими даними, вони, як і їх жертви, також мали 
високий рівень нервово-психічних розладів [72].  

Західний досвід профілактично-корекційної роботи 
Зарубіжні дослідники прагнуть не лише виявити типи та фактори 

третирування учнів і розробити програми їх запобігання та подолання 
наслідків. Більшість таких програм мають системний профілактично-
корекційний характер. Однією з найбільш відомих є програма Д. Ольвеуса 
(Olweus Bullying Prevention Program, ОВРР), що містить комплекс 
інформативно-консультативних, діагностичних, корекційних та організаційних 
дій, якими охоплюються всі учасники навчального процесу в школі. 

Реалізація цієї програми охоплює три рівні: загальношкільний, груповий 
(на рівні класу) та індивідуальний [74]. Основними компонентами програми на 
першому рівні є: формування у закладі освіти відповідної координаційної групи 
(комітету), чия діяльність спрямовується на узгодження дій всіх учасників 
навчально-виховного процесу; проведення анонімних психодіагностичних 
досліджень серед учнів з метою моніторингу симптомів, особливостей та 
причин третирування (для цього Д. Ольвеус розробив та стандартизував 
авторську психодіагностичну методику OBVQ – Olweus Bully/Victim 
Questionnaire [80]); проведення навчальних тренінгів для шкільного персоналу 
для його ознайомлення з сутністю проблеми та методами її вирішення; 
організація групових дискусій працівників шкіл з метою обговорення питань, 
що стосуються програми; організація та розвиток системи супервізорства; 
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впровадження в шкільне життя норм, що виключають толерантне ставлення до 
третирування або інших форм насильства тощо.  

На другому (класному) рівні передбачається: впровадження норм нульової 
толерантності до третирування; проведення регулярних зустрічей з учнями 
класу та їх батьками.  

Третій рівень програми передбачає різні форми індивідуальної роботи з 
учнями, які виступають у ролі жертв та переслідувачів, а також з їх батьками. 

Результати експериментальної апробації цієї програми показали її 
ефективність не лише в Норвегії, але й в інших країнах, зокрема в Німеччині, 
Великій Британії, США. За даними її автора, ці результати мають комплексний 
характер і полягають: а) у зменшенні випадків третирування (на 50 % та 
більше); б) у зменшенні інших форм девіантної поведінки серед учнів (прогули, 
вандалізм, крадіжки, вживання алкоголю); в) у поліпшенні соціально-
психологічного клімату в закладах освіти. За рішенням уряду Норвегії 
програма Д. Ольвеуса була включена до реалізації у всіх школах як обов’язкова 
[74]. Експерти Центру з вивчення та превенції насильства Колорадського 
університету США визнали програму Д. Ольвеуса однією з найефективніших 
програм подібного типу. Відтак вона стала однією з десяти базових програм 
превенції насильства серед молоді, які реалізуються в США на державному та 
регіональному рівнях. 

У цілому, як зазначають деякі американські дослідники, всі програми, 
спрямовані на подолання третирування, повинні:  

1) спиратись на дані емпіричних досліджень (що цілком закономірно, 
якщо враховувати позитивістську орієнтацію західної науки);  

2) базуватися на біхевіористичних принципах (такий висновок також 
логічний, якщо згадати місце біхевіористичної методології в американській 
психології);  

3) акцентувати увагу на навчанні навичкам просоціальної поведінки як 
заміни третирування [69]. 

 
4. ПСИХОДІАГНОСТИКА АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 
4.1. ОПИТУВАЛЬНИК  

РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ БАССА-ДАРКИ [39, 40, 57] 
Інструкція 

Уважно прослухайте твердження. Якщо ви згодні з твердженням, то ставте 
знак «+», якщо ні, ставте знак «-».  

Текст опитувальника (російською мовою) 
1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим. 
2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю. 
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.  
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.  
5. Я не всегда получаю то, что мне положено.  
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6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.  
7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать.  
8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные 
угрызения совести.  
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.  
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.  
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.  
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его.  
13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 
обстоятельствами.  
14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько 
более дружественно, чем я ожидал.  
15. Я часто бываю не согласен с людьми.  
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.  
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.  
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.  
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.  
20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 
наперекор.  
21. Меня немного огорчает моя судьба.  
22. Я думаю, что многие люди не любят меня.  
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.  
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.  
25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку.  
26. Я не способен на грубые шутки.  
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.  
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 
зазнавались. 
29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится.  
30. Довольно многие люди завидуют мне.  
31. Я требую, чтобы люди уважали меня.  
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.  
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их «щелкнули по 
носу». 
34. Я никогда не бываю мрачен от злости.  
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь.  
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания.  
37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.  
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.  
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям.  
40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.  
41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.  
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.  
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43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.  
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.  
45. Мой принцип: «Никогда не доверять «чужакам». 
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю.  
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.  
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.  
49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.  
50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.  
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым 
нелегко работать. 
52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать 
что-нибудь приятное для меня.  
53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.  
54. Неудачи огорчают меня.  
55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие.  
56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 
попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее.  
57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.  
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.  
59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это 
не верю.  
60. Я ругаюсь только со злости.  
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.  
62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я 
применяю ее.  
63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.  
64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся.  
65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить.  
66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает.  
67. Я часто думаю, что жил неправильно.  
68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.  
69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.  
70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 
оскорбить меня.  
71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в 
исполнение. 
72. В последнее время я стал занудой.  
73. В споре я часто повышаю голос.  
74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям.  
75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обробка результатів 
Відповіді оцінюються за вісьма шкалами таким чином:  
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1. Фізична агресія - «Так» = 1, «Ні» = 0: 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; «Ні» = 1, 
«Так» = 0: 9, 17, 41.  

2. Непряма агресія - «Так» = 1, «Ні» = 0: 2, 18, 34, 42, 56, 63; «Ні» = 1, 
«Так» = 0: 10, 26, 49.  

3. Роздратування - «Так» = 1, «Ні» = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; «Ні» 
= 1, «Так» = 0: 11, 35, 69.  

4. Негативізм - «Так» = 1; «Ні» = 0: 4, 12, 20, 23, 36;  
5. Образа - «Так»= 1, «ні» = 0: 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; «Ні» = 1, «Так» = 

0: 44.  
6. Підозрілість - «Так» = 1, «Ні» = 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; «Ні» = 

1, «Так» = 0: 65, 70.  
7. Вербальна агресія - «Так» = 1, «Ні» = 0: 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 73; 

«Ні» = 1, «Так» = 0: 39, 66, 74, 75.  
8. Відчуття провини - «Так» = 1, «Ні» = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67  
Індекс ворожості включає 5 і 6 шкалу, а індекс агресивності (як прямої, так 

і мотиваційної) включає шкали 1, 3, 7.  
• Ворожість = Образа + Підозрілість;  
• Агресивність = Фізична агресія + Роздратування + Вербальна агресія.  

Інтерпретація результатів 
Нормою агресивності є величина її індексу, рівна 21 ± 4, а ворожості – 6,5-

7 ± 3. При цьому звертається увага на можливість досягнення певної величини, 
що показує ступінь прояву агресивності.  

Користуючись даною методикою, необхідно пам'ятати, що агресивність, як 
властивість особистості, і агресія, як акт поведінки, можуть бути зрозумілими в 
контексті психологічного аналізу мотіваційно-потребової сфери особистості. 
Тому опитувальником Басса-Дарки слід користуватися у сукупності з іншими 
методиками: особистісними тестами психічних станів (Кеттела, Спілбергера), 
проективними методиками (Люшера та ін.). 

 
4.2. МЕТОДИКА  

«ОСОБИСТІСНА АГРЕСИВНІСТЬ І КОНФЛІКТНІСТЬ» [16, 64] 
Методика Є. П. Ільїна, П. А. Ковальова призначена для виявлення 

схильності суб'єкта до конфліктності та агресивності як особистісних 
характеристик. 

Інструкція 
Вам пропонується ряд тверджень. При згоді з твердженням в карті 

опитування у відповідному квадратику поставте знак «+» («Так»), при незгоді - 
знак «-» («Ні»).  

Текст опитувальника (російською мовою) 
1. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.  
2. В спорах я всегда стараюсь захватить инициативу.  
3. Мне чаще всего не воздают должное за мои дела.  
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю.  



 

 

 

19

5. Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях.  
6. Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя 
накликаю обидчику всякие несчастья.  
7. Я часто злюсь, когда мне возражают.  
8. Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо.  
9. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.  
10. Мнение, что нападение - лучшая защита, правильное.  
11. Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем 
для меня.  
12. Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не 
выполнять.  
13. Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило 
бы всех.  
14. Я считаю, что добро эффективнее мести.  
15. Каждый человек имеет право на свое мнение.  
16. Я верю в честность намерений большинства людей.  
17. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.  
18. В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему мою точку зрения.  
19. Я часто обижаюсь на замечания других, даже если и понимаю, что они 
справедливы.  
20. Если кто-то корчит из себя важную персону, я всегда поступаю ему 
наперекор.  
21. Я предлагаю, как правило, среднюю позицию.  
22. Я считаю, что лозунг из мультфильма «Зуб за зуб, хвост за хвост» 
справедлив.  
23. Если я все обдумал, то я не нуждаюсь в советах других.  
24. С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог ожидать, я держусь 
настороженно.  
25. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю на это внимания.  
26. Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне.  
27. Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих.  
28. Я не люблю поддаваться в игре даже с детьми.  
29. В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны.  
30. Я уважаю людей, которые не помнят зла.  
31. Утверждение: «Ум - хорошо, а два - лучше» - справедливо.  
32. Утверждение: «Не обманешь - не проживешь» тоже справедливо.  
33. У меня никогда не бывает вспышек гнева.  
34. Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной.  
35. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я 
участвовал, нет меня.  
36. Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему 
не уступаю.  
37. Я стараюсь избегать обострения отношений.  
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38. Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 
обидчиков.  
39. Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ.  
40. Я осуждаю недоверчивых людей.  
41. Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 
несправедливой.  
42. Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту.  
43. Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если они злые.  
44. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 
за решение важного для всех вопроса.  
45. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  
46. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в соответствии с 
этим.  
47. Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение.  
48. Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно.  
49. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой.  
50. Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им 
рта не даю раскрыть.  
51. Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое 
имя.  
52. Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать.  
53. В решении любой проблемы я предпочитаю золотую середину.  
54. У меня отрицательное отношение к мстительным людям.  
55. Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 
ведь отвечать за все ему.  
56. Я часто боюсь подвохов со стороны других людей.  
57. Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте.  
58. Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить 
свое мнение.  
59. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.  
60. Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других.  
61. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило.  
62. Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным.  
63. Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами.  
64. Я подозреваю, что многие поддерживают со мной знакомство из корысти.  
65. Я не умею сдерживаться, когда меня незаслуженно упрекают.  
66. При игре в шахматы или настольный теннис я больше люблю атаковать, 
чем защищаться.  
67. У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди.  
68. Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре окажется 
правильной - моя или чужая.  
69. Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора.  
70. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.  
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71. Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение 
одному.  
72. Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей.  
73. Обычно меня трудно вывести из себя.  
74. Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать.  
75. Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках.  
76. Будь я на базаре продавцом, я не стал бы уступать в цене за свой товар.  
77. Пойти на компромисс - значит показать свою слабость.  
78. Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 
подставить и другую?  
79. Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 
правильным.  
80. Я никогда не подозреваю людей в нечестности.  

Обробка результатів 
1. Запальність - «Так» по позиціях: 1, 9, 17, 65; «Ні» по позиціях: 25, 33, 

41, 49, 57, 73.  
2. Настирливість - «Так» по позиціях: 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74; «Ні» 

по позиціях: 26, 34.  
3. Образливість - «Так» по позиціях: 3, 11, 19, 27, 35, 59; «Ні» по 

позиціях: 43, 51, 67, 75.  
4. Непоступливість - «Так» по позиціях: 4, 12, 20, 28, 36, 60, 76; «Ні» по 

позиціях: 44, 52, 68.  
5. Безкомпромісність - «Так» по позиціях: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53; «Ні» 

по позиціях: 61, 69, 77  
6. Мстивість - «Так» по позиціях: 6, 22, 38, 62, 70; «Ні» по позиціях: 14, 

30, 46, 54, 78.  
7. Нетерпимість до думки інших - «Так» по позиціях: 7, 23, 39, 55, 63; 

«Ні» по позиціях: 15, 31, 47, 71, 79.  
8. Підозрілість - «Так» по позиціях: 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72; «Ні» по 

позиціях: 16, 40, 80.  
За кожну відповідь «Так» чи «Ні» відповідно до ключа до кожної шкали 

нараховується 1 бал. За кожною шкалою випробовувані можуть набрати від 0 
до 10 балів.  

Інтерпретація результатів 
Сума балів за шкалами «настирливість» і «непоступливість» дає сумарний 

показник позитивної агресивності суб'єкта.  
Сума балів, набрана за шкалами «нетерпимість до думки інших» і 

«мстивість», дає показник негативної агресивності суб'єкта.  
Сума балів за шкалами «безкомпромісність», «запальність», 

«образливість», «підозрілість» дає узагальнений показник конфліктності.  
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5. ПРОГРАМИ ДЛЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ  
РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ 

 
5.1 КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА 

ЗНИЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ2 
Пояснювальна записка 

Сучасні діти ростуть у складний час стрімких змін і руйнування 
стереотипів, коли навіть усталені моральні принципи зазнають тиску та 
негативного впливу. Соціологічні дослідження свідчать про зростання 
соціально небезпечних агресивних проявів. На думку сучасних науковців, 
причини агресивності слід шукати уже в дошкільному віці. 

Підвищена агресивність дітей є однією з найбільших проблем у дитячому 
колективі. Ті чи інші форми агресії характерні для більшості дошкільнят, але 
під час засвоєння правил і норм поведінки ці безпосередні вияви дитячої 
агресивності поступаються місцем просоціальним формам поведінки. За 
наслідками спостереження за вихованцями ДНЗ можна зробити висновок, що у 
певної категорії дітей агресія не тільки зберігається, а й розвивається, 
трансформується в стійкі риси особистості. У результаті знижується 
продуктивний потенціал дитини, деформується її особистий розвиток. 

У ході психодіагностичної роботи було встановлено, що більшість 
параметрів вікового розвитку агресивних дошкільників майже не відрізняється 
від аналогічних показників у їх ровесників. Так, рівень розвитку інтелекту 
агресивних дітей у середньому відповідає віковим нормам, а в деяких випадках 
навіть перевищує їх. У багатьох з них зафіксований досить високий рівень 
соціального інтелекту. Показники розвитку довільності в групі агресивних 
дітей в цілому дещо нижчі; але деякі агресивні діти мають добре розвинуту 
довільність. Спостереження показують, що деякі агресивні діти добре 
володіють ігровою діяльністю і можуть організувати цікаву гру. Отже, рівень 
розвитку ігрової діяльності, як і рівень розвитку інтелекту, не можна вважати 
головною причиною агресивної поведінки.  

Дослідження проведенні серед вихованців старших груп показують, що 
середній рівень самооцінки агресивних дітей мало відрізняє їх від решти дітей, 
але існують суттєві розходження між їх самооцінкою та очікуваною оцінкою з 
боку ровесників. За результатами дослідження було виявлено, що своїм 
соціальним статусом у групі ровесників агресивні діти мало відрізняються від 
інших: серед них є ті, яким віддають перевагу, якими нехтують, і навіть лідери. 
Суттєво відрізняється ставлення агресивних дітей до ровесників. Інша дитина є 
для них конкурентом, перешкодою, яку треба прибрати. Головні проблеми 
агресивних дітей лежать у сфері взаємостосунків із ровесниками. 

                                                            
2  Програма схвалена рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського (протокол № 7 
від 27.05.2010 р.). 
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Крім того, всіх агресивних дітей об'єднує спільна властивість — 
нездатність бачити і розуміти іншого. Д. Ельконін вважає, що дошкільний вік є 
тим періодом, у якому виникають перші моральні норми поведінки і 
формуються пов'язані з ними моральні переживання. А згідно із стадіями 
морального розвитку Кольберга, в старшому дошкільному віці моральні норми 
повинні закріплюватися. 

Мета програми: психокорекція дитячої агресивності; формування 
навичок саморегуляції внутрішніх афективних процесів і емоційної 
адекватності у контактах дітей з навколишнім світом. 

Завдання програми: 
• Знизити рівень дитячої агресивності. 
• Гармонізувати рівні базальної емоційної регуляції шляхом навчання 

способів регуляції емоційних станів; розвитку умінь аналізувати свій 
внутрішній стан і стан інших дітей; зниження рівня особистісної тривожності. 

• Навчити дітей конструктивним формам спілкування, поведінкових 
реакцій, зняття деструктивних елементів у поведінці. 

• Навчання прийнятних форм вираження гніву агресивних дітей, технік 
контролю над негативними емоційними станами. 

• Розвиток адекватного рівня самооцінки й самоконтролю. 
• Формування моральних уявлень, альтруїстичних форм поведінки. 
Добір дітей для корекційної роботи здійснюється на основі 

психодіагностики, яка здійснюється шляхом спостереження; інтерпретації серії 
проективних методик «Кінетичний малюнок сім'ї», «Будинок-Дерево-Людина»; 
високі показники ворожості до дітей і дорослих за карткою спостережень 
Скотта. 

Етапи корекції: 
І етап — орієнтувальний (4 заняття), спрямований на ближче знайомство 

психолога з дітьми; 
II етап — реконструктивний (9 занять), його завданням є власне зниження 

високого рівня агресивності та тривожності, вироблення навичок мовленнєвого 
спілкування; 

III етап — закріплюючий (3 заняття). 
Організація занять: програма включає 14 занять; кількість занять на 

тиждень — 2, тривалість занять — 25-30 хв.; кількість дітей у групі — 6-7 осіб 
шестирічного віку. 

Обладнання: магнітофон, касети із записами спокійної, мелодійної 
музики, повітряні кульки, квіти, фломастери, пластилін, альбоми, олівці, фарби, 
лялька. 

Структура занять програми стала, кожне заняття поділяється на 
етапи: 

1. Вступна бесіда, метою якої є рефлексія минулого заняття, вправи на 
м'язову релаксацію. 
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2. Основна частина, під час якої використовуються ігри та вправи 
спрямовані на: 

• опрацювання психотравматичних ситуацій; 
• вироблення соціально прийнятних способів вираження емоційних 
реакцій: гніву, ревнощів, образи, тощо; 
• формування адекватних способів емоційного реагування на негативні 
переживання. 
В основній частині використовуються такі методи та прийоми: 
• прослуховування та обговорення розповідей; 
• розігрування етюдів; 
• ігри-інсценування. 
3. Вправи на зняття психоемоційного напруження. Психогімнастика. 
4. Танцювальна терапія, музикотерапія, психомалюнок. Танок у 

поєднанні з іншими техніками дає змогу дитині знайти способи вираження 
себе, свого внутрішнього стану. Танок може виконувати не лише терапевтичну, 
профілактичну, а й діагностичну функції. 

5. Заключний етап, спрямований на рефлексію заняття (Що нового 
сьогодні ми довідались на занятті? Що особливо сподобалось?) та прощання. 

Засоби відстеження ефективності програми: за допомогою повторної 
діагностики визначається рівень агресивності й тривожності. 
Використовуються ті самі методики, що й для первинної діагностики. Про 
зміни рівня агресивності у дошкільників можна дізнатися у вихователів і 
батьків дошкільнят.  

Конспекти занять 
Заняття 1 

Мета: створити позитивний емоційний фон, почуття комфорту, 
згуртованості в групі; послабити емоційне напруження; розвивати емпатійні 
здібностей у дітей. 

Матеріали: папір, олівці. 
Хід заняття 

1. Привітання 
2 Вправа «Ім'я» 
Діти передають по колу клубочок, називають попередніх учасників та 

додають своє ім'я. Дозволяється називатись вигаданим ім'ям. 
3. Пластичний етюд «Сонечко» 
Ведучий: від ласкавих імен стало тепло як від сонечка. Зараз ми всі 

станемо сонечками і зігріємо один одного. 
«Я – маленьке сонце. Я прокидаюсь, я вмиваюсь. Я розчісую свої промені 

та піднімаюсь повільно й урочисто. Я – велика куля. В мені багато тепла і 
світла. Я – велике сонце. Я дарую своє тепло всім: небу, хмаринкам, річкам, 
полям, людям. Я видихаю тепло. Я перетворююся на тоненький сонячний 
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промінь. Я лечу до землі і пірнаю в м'яку зелень листя, я купаюся в хвилях 
моря, я граюся в білій піні». 

4. Гра «Добра тварина» 
Учасники стають у коло і беруться за руки. Ведучий тихим таємничим 

голосом говорить: «Станьте, будь ласка, у коло і візьміться за руки. Ми – одна 
велика, добра тварина. Давайте послухаємо, як вона дихає. А тепер подихаємо 
разом! На вдих – робимо крок уперед, на видих – крок назад. А тепер на вдих 
робимо 2 кроки уперед, на видих – 2 кроки назад. Вдих – 2 кроки вперед. Видих 
– 2 кроки назад. Так не тільки дихає тварина, так само чітко і рівно б'ється її 
велике добре серце. Стук – крок уперед, стук – крок назад і т.д. Ми усі беремо 
подих і стукіт серця цієї тварини собі». 

5. Етюд «Врятуй пташку» 
Ведучий: Уяви, що у тебе в руках маленька безпомічна пташка. Витягни 

руки долонями догори. А тепер зігрій її, повільно, по одному пальчику склади 
долоні, заховай у них пташку, подихай на неї, зігріваючи своїм рівним, 
спокійним диханням, приклади долоні до своїх грудей, віддай пташці доброту 
свого серця і дихання. А тепер розкрий долоні – і ти побачиш, то пташка 
радісно злетіла, посміхнись їй і не сумуй, вона ще прилетить до тебе. 

Заняття 2 
Мета: забезпечити атмосферу довіри; зняти емоційне напруження, 

підвищити рівень адаптації в колективі; розвивати уміння розпізнавати 
емоційні стани інших людей; розвивати співчуття, милосердя; викликати 
позитивні емоції у дітей. 

Матеріал: набір карток із схематичним зображенням різних емоційних 
станів людей, олівці. 

Хід заняття 
1. Привітання 
2. Етюд «Посмішка по колу» 
Усі беруться за руки та «передають усмішку по колу»: кожна дитина 

повертається до свого сусіда праворуч або ліворуч і, побажавши йому щось 
гарне та приємне, усміхається йому, той усміхається наступному сусідові і т.д. 
При цьому можна образно «узяти усмішку» у з'єднані долоні та дбайливо 
«передавати» її по колу, з рук у руки. Керівник цікавиться враженнями дітей від 
заняття, дякує групі за роботу і запрошує на наступну зустріч. 

3. Вправа «Наші емоції» 
Для виконання вправи знадобиться набір із шести карток зі схематичним 

зображенням різних емоційних станів людини, наприклад: радість, страх, 
злість, смуток, провина, спокій. 

Для роботи з картками пропонується серія завдань: 
• Назвати емоційні стани (почуття, настрої), зображені на картках. 
• Розділити аркуш щоденника на 2 половини і перемалювати 

схематичні малюнки так, щоб ліворуч були зображення емоційних станів, що 
дітям подобаються, а праворуч – які не подобаються. Після виконання завдання 
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діти по черзі називають емоційні стани, зображення яких виявилися ліворуч, 
потім - праворуч, і пояснюють, чому їм подобаються або не подобаються певні 
емоційні стани. 

• Визначити свій настрій, емоційний стан у цей момент, схематично 
зобразити його у своєму щоденнику і коротко пояснити причину того або 
іншого стану. 

Під час обговорення різних емоційних станів керівник звертає увагу дітей 
на особливості експресії обличчя: форма очей і брів, форма губ, положення 
куточків рота, тощо. У процесі виконання вправи психолог-керівник звертає 
увагу на емоційний стан дітей у групі, констатує наявність підвищеної 
тривожності в окремих її учасників. 

4. Бесіда « Чарівне слово» 
Логічним продовженням гри стає коротка бесіда про силу «чарівного» 

слова «будь ласка», про наслідки ввічливості й брутальності, про те, яке 
враження справляє на людей ввічлива, а яке – груба людина й яка з цих двох 
тактик вирішення проблем є більш конструктивною й ефективною. 

5. Гра «Моє гарне мишеня» 
Діти стоять у колі. Потім дорослий говорить: «Діти! До нас у гості завітало 

мишеня. Воно хоче з нами познайомитися і погратися. Як ви думаєте, що ми 
можемо зробити, щоб йому сподобалося в нас, щоб воно захотіло прийти до нас 
знову? Діти пропонують: «Говорити з ним ласкаво», «Навчити його гратися» 
тощо. Дорослий дбайливо передає комусь з них іграшкове мишеня. Дитина, 
одержавши іграшку, повинна пригорнути її до себе, погладити, сказати щось 
приємне, назвати ласкавим ім'ям і передати (або перекинути) мишеня іншій 
дитині. Гру краще проводити в повільному темпі. 

6. Хвилинка відпочинку «Пташка» 
Діти уявляють себе птахами, пурхають у блакитному небі, співають і 

радіють сонечку. 
Заняття 3 

Мета: зняти емоційне напруження; формувати позитивну самооцінку; 
навчити усвідомлювати свої позитивні риси; сприяти підвищенню почуття 
особистісної значимості; формувати альтруїстичні форми поведінки, вміння 
турбуватися про інших. 

Матеріали: папір, кольорові фарби. 
Хід заняття 

1. Привітання 
2. Гра «Котик» 
Діти знаходяться на килимку. Під спокійну музику вони вигадують казку 

про котика, який: ніжиться на сонечку (лежить на килимку); потягується; 
умивається; дряпає кігтиками килимок, тощо. 

Як музичний супровід можна використати записи аудіокасети «Чарівні 
голоси природи». 
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3. Вправа «3а що мене любить мама ?» 
Діти сидять по колу. Кожна дитина по черзі говорить усім, за що її любить 

мама. Якщо виникають труднощі, інші діти можуть допомогти. Підвести дітей 
до висновку про те, що потрібно уважно ставитися до оточуючих. 

4. Вправа «Який я?» 
Діти по черзі називають свої позитивні та негативні риси. 
5. Бесіда за казкою «Гуси-лебеді» 
Аналіз поведінки героїв казки: гусей і сестрички: Які герої подобаються? 

Чому? Які не подобаються? 
Діти називають та демонструють мімікою основні риси казкових героїв: 

Кого б ви обрали собі за друга? Чому? 
У кого з казкових героїв серце було: добре, прекрасне, зле, кам'яне, 

холодне. Рольове програвання сцен казки. 
6. Гра «Подаруй своє серце» 
Запропонувати дітям «подарувати» своє сердечко (паперове) героям, які 

подобаються. 
7. Етюд «Чарівники» 
Діти уявляють себе чарівниками і потрапляють в країну казок, де можуть 

замінювати казкових героїв. 
Заняття 4 

Мета: забезпечити почуття комфорту, зменшити тривогу, розвинути 
позитивні емоції; навчити навичок ауторелаксації; встановлення тілесного 
контакту; формування здатності до емпатії, довіри, співпереживання, співчуття, 
встановлення довірливих відносин. 

Хід заняття 
1. Вправа «Павутинка» 
Діти стоять у колі та передають клубок яскравих ниток кому захочуть, 

говорячи при цьому добрі побажання. Під час гри утворюється павутинка, яка 
з'єднує дітей. 

2. Гра «Чарівні кульки» 
Діти сидять у колі. Дорослий просить їх закрити очі та зробити з долоньок 

«човник». Потім він вкладає кожній дитині в долоньки пластикову кульку і дає 
інструкцію: «Візьміть кульку в долоньки, зігрійте її, складіть долоньки разом, 
покачайте, подихайте на неї, зігрійте її своїм подихом, віддайте їй частину 
свого тепла і ласки. Розплющте очі. Подивіться на кульку та по черзі розкажіть 
про почуття, що виникли у вас під час виконання вправи. 

3. Гра «Емоції героїв» 
Дорослий нагадує дітям казку ««Червона шапочка». Дітям заздалегідь 

видаються маленькі картки із зображеннями різних емоційних станів. Дитина 
відкладає кілька карток, що, на її погляд, відображають емоційний стан героя в 
різних ситуаціях. Кожна дитина пояснює, у якій ситуації і чому їй здається, що 
герой був веселий, сумний, пригнічений... 

У цю гру краще грати або індивідуально, або в малій групі. 
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Запитання до дітей. Що б ти відповів герою казки, якби він тебе запитав? 
Що б ти зробив на місці героя? Що б ти відчував, якби герой казки з'явився тут? 

Рольове програвання сцен казки. 
4. Гра «Срібне копитце» 
Ведучий: Уяви собі, що ти – красивий, стрункий, сильний, спокійний, 

мудрий олень з гордо піднятою головою. На твоїй лівій ніжці срібне копитце. 
Як тільки ти тричі стукнеш копитцем по землі, з'являються срібні монети. Вони 
чарівні, невидимі. З кожною новою монетою ти стаєш добрішим і ласкавішим. І 
хоча люди не бачать цих монет, вони відчувають доброту, тепло і ласку, що 
йдуть від тебе. Вони тягнуться до тебе, люблять тебе, ти їм усе більше й більше 
подобаєшся. 

5. Ауторелаксація «Я вітер» 
Я – вітер. Я легкий, ніжний, теплий. Я граюся з квітами, я ніжно торкаюся 

їх пелюсток. Я ховаюся у вітах дерев і шурхочу листочками. Я вдихаю в себе 
чисте повітря ланів і стаю сильнішим і добрішим... Мої крила легкі і великі. Я 
лечу над морем, піднімаюсь високо в гори і співаю на весь голос; «Я – вітер. Я 
швидкий, сильний, добрий вітер!». 

Заняття 5 
Мета: навчальний блок: ігрова корекція агресивності, зняття вербальної 

агресії; заучування соціальне прийнятих норм поведінки за допомогою 
зворотних зв'язків з ровесниками, встановлення довірливих відносин, 
стимуляція гуманних почуттів; ауторелаксація. 

Матеріали: дзвіночок, піктограми «Злість», «Радість». 
Хід заняття 

1. Вправа «Добрий ранок» 
Ведучий: Я радий вас бачити. Давайте всі разом візьмемося за руки і 

голосно скажемо один одному; «Доброго ранку!». 
2. Вправа «Знайомство з почуттям злості» 
Детальний розгляд піктограми «Злість», порівняння її з піктограмою 

«Радість». 
Запитання до дітей. Коли буває весело? Чому сумно? Коли люди 

сердяться? Чому зляться? На що схожа злість? Яка злість на смак? Якого 
кольору може бути злість? 

За командою ведучого «Зло, зло, зло...» кожна дитина своєю мімікою 
зображує Зло. За командою «Добро» — зображують добру й ласкаву дитину. 

3. Казкотерапія «Як злість Олю і Толю в полон піймала» 
Дітям читають казку. 
Жили собі веселі діти Оля і Толя. Усі їх дуже любили: і мама з татом, і 

вихователька, і діти в дитячому садку. Але якось вони вийшли гуляти на двір, 
налетіла раптом звідкілясь зла фея і захопила в полон Олю і Толю, і понесла в 
«Королівство Злобляндія». Усі, хто потрапляв у те королівство, одразу ставали 
от такими (діти показують), злими і некрасивими, ї Оля і Толя злими стали, 
навчились кусатися, плюватися, битися і навіть ногами копатись. Хто може 
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показати, чого вони навчилися? І навіть обзиватися вони навчилися? Як ви 
думаєте, якими словами? Але зла фея ще більше зло для наших малят 
придумала. Вона повернула їх назад у свій дім, але розчакловувати не стала. І 
що тут почалося! Оля і Толя на маму зляться. В тата потихеньку комп'ютер 
ламають. А малят у дитячому садку то образять, то стукнуть, то іграшки 
забирають. А як ви думаєте, яке життя в Олі і Толі настало? Чому? Правильно 
ви здогадалися, зовсім погане життя в них настало, тому що злим дуже важко 
живеться на світі. 

Але був у Олі і Толі найкращий друг Даня. Вирішив Даня перемогти злу 
фею і попросив допомоги у виховательки Тамари Андріївни, і сказала вона: 
«Зло ти злом не переможеш, тільки людям нашкодиш». «А чим же мені 
перемогти зло?» – розгубився Даня. 

– «Злого треба полюбити, щоб про зло він міг забути», – відповіла йому 
мудра вихователька. От і ми з вами запам'ятаємо ці слова і пограємо в 
зачарованих злих Олю і Толю, яких всі разом розчаклуємо. 

4. Гра «Змінюємо Олю, змінюємо Толю» 
Двоє дітей – Оля і Толя – сідають на стільчиках у центрі групи, роблять злі 

обличчя. Діти по черзі підходять до них, гладять і говорять добрі слова. Оля і 
Толя не розчакловуються і не посміхаються. Вихователь пропонує дітям 
сказати правила, які повинні знати Оля і Толя. Тільки тоді вони розчаклуються: 
жити дружно; миритись; іграшками ділитись; допомагати іншим; не ображати 
дітей. 

Діти закріплюють правила. А якщо вони дуже розсерджені кимось, то вони 
можуть зробити так (навчальні дії): зім'яти чи порвати якийсь папірець; 
потупати ногами; пострибати; голосно покричати в «стаканчик для криків»; 
пом'яти пластилін. 

5. Гра «Злюка» 
Один з учасників групи сідає на стілець. У рухах у нього рушник або легка 

косинка. Всі інші учасники бігають довкола нього і всіляко дражнять, 
намагаючись розлютити: кривляються, торкаються його, лоскочуть. Психолог 
стежить за тим, щоб діти не допускали образливих слів, Після умовного 
сигналу злюка перетворюється на добру дитину. 

6. Гра «Тух-тібі-дух» 
Ведучий: Я повідомлю вам по секрету особливе слово. Це чарівне 

заклинання проти поганого настрою, проти образ і розчарувань. Щоб воно 
подіяло по-справжньому, необхідно зробити ось що. Зараз ви почнете ходити 
по кімнаті, ні з ким не розмовляючи. Як тільки вам захочеться поговорити, 
зупиніться навпроти одного з учасників, подивіться йому в очі й тричі, сердито-
пресердито вимовте чарівне слово: «Тух-тібі-дух». Потім продовжуйте ходити 
по кімнаті. Час від часу зупиняйтеся перед кимось і знову сердито-пресердито 
вимовляйте це чарівне слово. Щоб чарівне слово подіяло, необхідно говорити 
його не в порожнечу, а дивлячись в очі людини, що стоїть перед вами. У цій грі 
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закладений комічний парадокс. Хоча діти повинні вимовляти слово «Тух-тібі-
дух» сердито, через якийсь час вони не можуть не сміятися. 

7. Вправа «Вільне малювання» 
Дитина малює свої фантазії. Дорослий допомагає запитаннями, поступово 

посилюючи позитивне забарвлення елементів. 
8. Етюд «Слухаємо себе» 

Заняття 6 
Мета: навчання агресивних дітей прийнятних способів вираження гніву, 

зняття агресії; спрямування руйнівної енергії на досягнення успіхів; орієнтація 
на стан та почуття інших дітей, навчання дітей навичок розпізнання різних 
емоційних станів; формування уміння турбуватися про інших.  

Хід заняття 
1. Гра «Клейовий дощик» 
Діти стають один за одним і тримаються за плечі. У такому положенні 

вони переборюють різні перешкоди: піднятися і зійти зі стільця; проповзти під 
столами; обігнути «широке озеро»; пробратися через «дрімучий ліс»; ховатися 
від «диких тварин». 

Протягом усієї вправи діти не повинні відчіплюватися від свого партнера. 
2. Гра «Полювання Баби Яги» 
Один з учасників групи – Баба Яга. Вона стоїть спиною до інших дітей. За 

сигналом керівника: «День» – Баба Яга виходить на полювання. Діти, що 
залишилися, тікають від неї. Полюючи, Баба Яга усіляко виражає свою злість: 
мімікою, жестами, рухами рук тощо. Як тільки їй удається спіймати одного з 
учасників гри, керівник дає команду: «Ніч» – що означає, що більше ніхто 
нікуди не тікає і Баба Яга нікого не ловить, а «вершить розправу» над 
спійманою жертвою. Тому, хто потрапить їй у руки, вона злостиво повідомляє, 
що з ним зробить, супроводжуючи розповідь загрозливою жестикуляцією і 
мімікою. Після цього бранець стає Бабою Ягою і «вихлюпує» свою злість на 
іншого учасника, якого йому вдається піймати. Психолог стежить за 
дотриманням учасниками групи правил безпечної гри. 

3. Вправа «Тікай, злосте, тікай!» 
Діти лежать на килимку по колу. Між ними подушки. Заплющивши очі, 

вони починають бити ногами по підлозі, а руками по подушках з криком: 
«Тікай, злість, тікай». Тривалість — до 3 хв. Потім лягають у позу «зірки» І 
спокійно лежать, слухаючи музику. 

4. Вправа «Опануй себе» 
Психолог навчає дітей прийому. Він говорить, що як тільки дитина відчує 

занепокоєння, то їй хочеться когось стукнути, щось кинути, є дуже простий 
спосіб довести собі свою силу: потрібно обхопити долонями лікті І сильно 
притиснути руки до грудей — це поза витриманої, сильної духом людини. 

5. Казкотерапія «Котик і Півники» 
Бесіда за казкою, рольове програвання ситуацій. 
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6. Гра «Скинь утому» 
Діти, стають у коло. Керівник пропонує їм широко розставити ноги, 

зігнути їх у колінах, трохи зігнути тіло і вільно опустити руки, розправити 
пальці, схилити голову до грудей. Після цього покачатися в сторони, уперед, 
назад, а потім різко струснути головою, руками, ногами, тілом. Керівник 
говорить, звертаючись до кожного; «Ти скинув усю втому. Щось ще 
залишилося? Тоді повтори ще раз». 

Заняття 7 
Мета: навчання прийомів саморегуляції, вміння володіти собою в 

ситуаціях, що провокують гнів; закріплення соціальне прийнятих норм; 
розвиток здатності бути уважним до інших; виховання співчуття і терпимості. 

Хід заняття 
1. Етюд «Усмішка по колу» 
2. Гра «Маленька примара» 
Ведучий: Діти! Зараз ми з вами гратимемо роль маленьких добрих примар. 

Нам захотілося побешкетувати і злегка налякати один одного. За моєю 
командою ви будете робити руками такий рух (педагог піднімає зігнуті в ліктях 
руки, пальці розведені) і вимовляти страшним голосом звук «у». Якщо я буду 
тихо ляскати, ви будете тихо вимовляти «у», якщо я буду голосно ляскати, ви 
будете лякати голосно. Але пам'ятайте, що ми — добрі примари і хочемо тільки 
злегка пожартувати. Потім педагог ляскає в долоні: «Молодці! Пожартували і 
досить. Давайте знову станемо дітьми!» 

3. Вправа «Рубання дров» 
Ведучий: Скажіть, хто з вас хоч раз рубав дрова або бачив, як це роблять 

дорослі? Покажіть, як потрібно тримати сокиру. У якому положенні повинні 
знаходитися руки і ноги? Станьте так, щоб навколо залишилося трохи вільного 
місця. Будемо рубати дрова. Поставте шматок колоди на пеньок, підніміть 
сокиру над головою і з силою опустіть її. Можна навіть скрикнути: «Ха!». Для 
проведення цієї гри можна розбитися на пари і, потрапляючи у певний ритм, по 
черзі ударяти по одній колоді. 

4. Вправа «Добра тварина» 
Учасники стають у коло і беруться за руки. Ведучий тихим таємничим 

голосом говорить: «Станьте, будь ласка, у коло і візьміться за руки. Ми — одна 
велика, добра тварина. Давайте послухаємо, як вона дихає! А тепер подихаємо 
разом! На вдих — робимо крок уперед, на видих — крок назад. А тепер на вдих 
робимо 2 кроки уперед, на видих — 2 кроки назад. Вдих — 2 кроки вперед. 
Видих — 2 кроки назад. Так не тільки дихає тварина, так само чітко і рівно 
б'ється її велике добре серце. Стук — крок уперед, стук — крок назад і т.д. Ми 
усі беремо подих і стукіт серця цієї тварини собі». 

5. Вправа «Уважність до інших» 
Один з учасників групи сідає спиною до інших. У цьому варіанті вправи 

він повинен детально описати вже не зовнішність, а поведінку одного з членів 
групи. Можна запропонувати описати поведінку дитини протягом 
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сьогоднішнього дня (дня проведення заняття) із усією послідовністю подій. 
Потім діти міняються. Вправа продовжується, поки не буде описана поведінка 
кожного учасника групи. Одержуючи оцінку оточення, діти вчаться 
контролювати свою поведінку. 

6. Закріплення правил доброї поведінки 
Заняття 8 

Мета: нейтралізація негативної емоційної енергії, формування адекватних 
способів реагування; зняття емоційного напруження; закріплення уявлень про 
добро і доброту, стимулювання до їх втілення, розуміння емоційних станів інших. 

Хід заняття 
1. Привітання 
2. Вправа «Передай почуття» 
Діти сідають «ланцюжком» (один за одним), пальці ставлять на спину 

дитини, що сидить попереду. Дитина наприкінці ланцюжка загадує і передає 
через спину партнеру загадане почуття. Той розпізнає його і передає 
наступному і т.д. Коли почуття дійде до першої дитини, ведучий запитує її, яке 
почуття вона одержала, порівнює його з тим почуттям, що було загадане. 

3. Вправа «Кулачок» 
Дати дитині в руку якусь дрібну іграшку або цукерку і попросити її міцно 

стиснути кулачок. Нехай вона потримає кулачок стиснутим, а коли розкриє 
його. рука розслабиться, і на долоньці буде гарна іграшка. 

4. Лялька «Поганулька» 
Ви, напевно, зауважували, що агресія в дитини поступово накопичується, і, 

коли їй вдається виплеснути її, вона знову стає спокійною та врівноваженою. 
Виходить, якщо дати дитині можливість виплеснути агресію на якийсь об'єкт, 
частину проблем, пов'язаних з її поведінкою, буде вирішено. Для цієї мети 
використовується спеціальна лялька «Поганулька». Ця лялька не продається, 
але ви можете дуже легко зробити її самі, наприклад, з подушки. 

5. Етюд «Добрий хлопчик» 
Зима. Маленька дівчинка гралася снігом і загубила рукавичку. У неї 

замерзли пальчики. Це побачив хлопчик. Він підійшов до дівчинки і надів їй на 
руку свою рукавицю. Рольове програвання етюду. 

6. Вправа «Чарівна кружка» 
Запитання до дітей. Хто з вас намагається виправляти свій поганий 

настрій? Хто може нам розповісти, як це йому вдавалось зробити? Хто з вас 
добрий? Що таке доброта? Які думки допомагають бути добрим? 

Діти під музику для релаксації виконують завдання ведучого... Сядьте 
зручно, заплющте очі, дихайте спокійно, рівно і глибоко. Розслабтесь. Уявіть 
собі білий екран, зосередьтесь на ньому. Уявіть, що ви бачите на ньому свою 
улюблену кружку. Розфарбуйте її так, як вам хочеться. Ще раз уважно 
розгляньте кружку. Наповніть її по самі вінця своїм улюбленим напоєм. Уявіть 
і постарайтесь подумки намалювати поруч із своєю кружкою іншу, чужу. Вона 
порожня. Відлийте зі своєї кружки у порожню. Поруч іще порожня кружка, ще і 
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ще. Відливайте зі своєї у порожні і не шкодуйте. А зараз подивіться знову у свою 
кружку. О! Вона знову повна по самі вінця! Що ж з нею сталось? Чому так 
трапилось?... Ваша кружка особлива – чарівна. Ми можемо відливати із неї, а 
вона завжди буде повною. Ця кружка – наповнена твоєю добротою! Розплющте 
очі. Давайте спокійно і впевнено скажемо: «Це я! У мене є така кружка!»  

Закінчивши вправу, діти розповідають про те, які кружки вони бачили, 
обмінюються враженнями, чому кружка завжди залишалася повною.  

Запитання до дітей. Чому кружка ставала все повнішою, хоча з неї 
відливали напій в інші кружки? (Чим більше віддаєш доброти — тим більше 
доброти отримуєш у відповідь.) Як дізнатися про доброту іншої людини? Хто 
може назвати добрих людей? Хто дуже добрий у групі? Як ви дізналися про їх 
доброту? Чи можна усім стати добрішими? Як? 

7. Домашнє завдання 
Намалювати удома свою кружку доброти. 
8. Вправа «Гора з пліч» 
Психолог пояснює учасникам групи, що коли вони дуже утомилися, їм 

важко, хочеться лягти, а треба ще щось зробити, можна виконати вправу «Гора 
з пліч». Для цього потрібно стати, широко розставивши ноги, підняти плечі, 
відвести їх назад, злегка напружуючи їх і зводячи в лопатках. Після цього 
потрібно різко опустити плечі, скинувши гору з пліч». Повторивши цю вправу з 
дітьми два-три рази, психолог повідомляє, що у випадку, якщо утома велика, 
вправу потрібно повторити п'ять-шість разів і тоді одразу полегшає. 

Заняття 9 
Мета: ігрова корекція агресивності, набуття здатності розв'язувати 

проблеми; відпрацювання навичок спілкування в можливих конфліктних 
ситуаціях, виховування доброзичливого ставлення один до одного, бажання 
чинити добро. 

Хід заняття 
1. Привітання 
2. Гра «Липучка» 
Усі діти рухаються, бігають по кімнаті, бажано під швидку музику. Двоє 

дітей, тримаючись за руки, намагаються піймати однолітків. При цьому вони 
примовляють: «Я — липучка-приставучка, я хочу тебе піймати». Кожну 
пійману дитину «липучки» беруть за руку, приєднуючи її до своєї компанії. 
Потім вони усі разом ловлять у свої «тенета» інших. Коли всі діти стануть 
«липучками», вони під спокійну музику танцюють у колі, тримаючись за руки. 
Якщо музичний супровід неможливо здійснити, дорослий задає темп грі, 
ляскаючи в долоні. У цьому випадку темп, швидкий на початку гри, 
сповільнюється в міру її проведення. 

3 Гра «Як вчинити?» 
Дітям роздають картки із зображенням різних подій, які вони мають 

оцінити як позитивні чи негативні, і розставити відповідно біля піктограми 
доброї чи злої людини. 
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Запитання до дітей. А як би вчинили ви? Як можна вчинити інакше? Як 
навчити злого героя робити добрі вчинки? 

4. Закріплення правил доброї поведінки 
5. Вправа «Опануй себе» 
Психолог навчає дітей прийому. Він говорить, що тільки-но дитина відчує, 

що хочеться когось стукнути, щось кинути, є дуже простий спосіб довести собі 
свою силу: потрібно обхопити долонями лікті і сильно пригорнути руки до 
грудей — це поза витриманої, сильної духом людини. 

6. Спільні настільні ігри 
Для роботи з агресивними дітьми можуть з успіхом використовуватися різні 

настільні ігри, що передбачають гру як поодинці, так і спільно. Наприклад, гра 
«Конструктор». Дітям пропонується вдвох або втрьох зібрати якусь фігуру з 
деталей «Конструктора». Під час гри дорослий допомагає дітям вирішити 
конфлікти й уникнути їх. Після гри можливе програвання конфліктних ситуацій 
із знаходженням шляхів їх розв'язання. Під час спільних настільних ігор діти 
опановують навички спільного безконфліктного спілкування. 

7. Психом'язове розслаблення під музику 
Заняття 10 

Мета: сприяти розвитку соціально прийнятних форм прояву агресії; 
спрямуванню руйнівної агресії на досягнення успіхів; орієнтація на емоційний 
стан інших; розвиток комунікативних і моральних навичок; розвиток здатності 
до емпатії.  

Хід заняття 
1. Вправа «Як ти сьогодні почуваєшся?» 
Дитині пропонують картки із зображенням дітей у різному настрої, разом з 

дітьми визначаємо настрій дитини. Вправа на розпізнавання емоцій. Який 
настрій у цієї дівчинки, хлопчика? — закріплює назви настрою людини.  

Дидактична гра «Добери піктограму до настрою». (До малюнків із 
зображенням тварин І людей у різному настрої діти добирають відповідну 
піктограму.) 

2. Гра-тренінг «Різний настрій» 
Ведучий читає вірш, діти зображують руками, мімікою відповідний 

настрій. 
Наш Сашко бува веселий, 
Коли друзі всі в оселі. 
Наш Сашко бува сердитий, 
Коли чоло його набили. 
Наш Сашко сумний буває, 
Коли іграшки не має, 
Наш Сашко, буває, плаче, 
Коли хтось забере м'ячик. 

Наш Сашко, бува, хитрує, 
Коли фокуси майструє. 
А як його насварять — 
Він ображений стоїть. 
Як незвичне щось побачить, 
То дивується одначе.  
А як чогось злякається — 
У кущі ховається. 
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3. Гра «Обзивалки» 
Скажіть дітям: «Діти, передаючи м'яч по колу, давайте називати один 

одного різними необразливими словами (заздалегідь обговорюється умова, 
якими обзивалками можна користуватися. Це можуть бути назви овочів, 
фруктів, грибів або меблів). Кожне звертання повинне починатися зі слів: «А 
ти,.,., морквина!» 

Пам'ятайте, що це гра, тому ображатися один на одного не будемо. У 
заключному колі обов'язково варто сказати своєму сусідові що-небудь приємне, 
наприклад: «А ти, Ваня,- сонечко». 

Гра корисна не тільки для агресивних, а й для уразливих дітей. Варто 
проводити її у швидкому темпі, попередивши дітей, що це тільки гра і 
ображатися один на одного не варто. 

4. Казкотерапія «Івасик-Телесик» 
Запитання до дітей. Які герої казки вам подобаються? Які герої були 

злими? Які почуття ви відчуваєте до Баби Яги? Що б ви порадили Бабі Язі, щоб 
вона стала доброю? 

Рольове програвання та аналіз ситуацій. 
5. Вправа «Скинь утому» 
Діти стають у вільне коло. Психолог пропонує їм розставити широко ноги, 

трохи зігнути їх у колінах, зігнути тіло і вільно опустити руки, розправити 
пальці, схилити голову до грудей, відкрити рот. Після цього спочатку 
покачатися в боки, уперед, назад, а потім різко струснути головою, руками, 
ногами, тілом. Тренер говорить, звертаючись до кожного: «Ти струсив усю 
утому. Щось ще залишилося? Тоді повтори ще раз». 

Заняття 11 
Мета: формування конструктивних форм спілкування, навичок 

самоконтролю І самопізнання; закріплення прийнятних форм вираження гніву; 
закріплення моральних уявлень і суджень; розвиток почуття взаємодопомоги, 
взаємоповаги. 

Хід заняття 
1. Вправа «Тренуємо емоції» 
Попросіть дитину: похмуритись як осіння хмара, зла чарівниця; 

розгніваний чоловік; усміхнутись, як кіт на сонці, саме сонце. Буратіно, хитра 
лисиця, радісна дитина, ніби ти побачив диво; позлитись, як дитина, в якої 
відібрали морозиво, два барани на мості, людина, яку вдарили; злякатись, як 
дитина, що загубилася в лісі, заєць, який побачив вовка, кошеня, на якого 
гавкає собака; втомитись, як тато після роботи, людина, яка підняла важкий 
вантаж, мурашка, що притягла велику муху; відпочити як турист, що зняв з 
плечей важкий рюкзак, дитина, яка багато попрацювала, допомагаючи мамі, 
стомлений воїн після перемоги. 

2. Вправа «Злюка-зіронька» 
Хлопчики і дівчатка по черзі сідають на стілець обличчям до всіх. 

Спочатку зображують «злюку» (дивляться на кожного з незадоволенням, з-під 
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насуплених брів, закусивши верхню губу), потім зображують «зірочку» 
(дивляться лагідно, усміхнене, доброзичливо). 

Для етюду можна дібрати музику. 
3. Вправа «Дитячий футбол» 
Замість м'яча — подушки. Граючі діляться на 2 команди. Дорослий ~ 

суддя. Грати можна руками і ногами. Подушку можна бити, кидати, забирати. 
Головна мета — забити у ворота гол. 

Зауваження: дорослий слідкує за дотриманням правил: не можна пускати 
в хід руки і ноги, якщо нема подушки. Порушників вилучають з поля. 

4. Вправа «Білчині окуляри» 
Мама прийшла за Дмитриком у дитсадок. Той підскочив до мами і питає; 

«А що ти мені принесла?» «Нічого, синку», — відповідає мама. «Ага,—
образився хлопчик, тоді я не піду з тобою додому, доки ти мені чогось не 
принесеш», — і побіг гратися далі. Засмутилася мама, що в неї виріс син-егоїст. 
Іде собі й плаче. Підбігає до неї білочка і каже: «Не плач, Дмитрикова мама, я 
тобі допоможу. Дмитрик просто ще не навчився розуміти інших і тому ображає 
їх. А насправді він добрий і розумний хлопчик!» Подякувала мама і 
повернулася до Дмитрика з окулярами. Зрадів хлопчик, надів окуляри і тут 
побачив, як він свою маму образив. Пригорнувся Дмитрик до мами, взяв її руки 
і каже: «Мамочко, я ж не хотів тебе засмутити, я ж тебе дуже люблю». 
Посміхнулася мама і пробачила синові. Прийшли вони додому. Бабуся зустріла 
їх і заходилася поратись на кухні. А Дмитрик подивився крізь чарівні окуляри і 
каже: «Бабусю, я бачу, ти дуже втомилася, сядь, спочинь, а я тобі допоможу на 
стіл накрити». Так приємно стало бабусі, що в неї онук чуйний, що навіть 
заплакала вона, сльози фартушком витирає. А тут котик прийшов - «Мяу», — 
сказав і сів у куточку, Дмитрик дав йому молочка. Кіт замуркотів і вдячно 
потерся об Дмитрикову руку.  

Учасники гри хвалять Дмитрика, висловлюють йому своє захоплення та 
вдячність. 

5. Вправа «Попроси іграшку» 
Група поділяється на пари, один з учасників пари (учасник 1) бере в руки 

якийсь предмет, наприклад, іграшку, зошит, олівець. Інший  учасник (учасник 
2) має попросити цей предмет. Інструкція учасникові 1: «Ти тримаєш у руках 
іграшку (зошит, олівець), що дуже потрібна тобі, але вона потрібна і твоєму 
приятелеві. Він буде в тебе її просити. Постарайся залишити іграшку в себе і 
віддати її тільки в тому випадку, якщо тобі дійсно захочеться це зробити». 
Інструкція учасникові 2: «Добираючи потрібні слова, постарайся попросити 
іграшку так, щоб тобі її віддали». Потім учасники 11 2 міняються ролями. 

6. Вправа «Усмішка по колу» 
Заняття 12 

Мета: закріплення навичок емоційної  саморегуляції,  навичок опанування 
негативних реакцій; розвиток уміння виражати емоції в малюнку; розвиток 
емпатійних здібностей. 
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Хід заняття 
1. Гра «Привітання» 
Діти за сигналом ведучого починають хаотично рухатись по кімнаті й 

вітатися з усіма, хто зустрічається на їхньому шляху (можливо, що хтось Із 
дітей буде навмисно намагатися привітатися із тим, хто зазвичай на них не 
звертає уваги). Вітатися необхідно певним чином: 1 плескання — вітаємось за 
руку; 2 плескання — вітаємося плечиками; 3 плескання — вітаємося спинками. 

2. Вправа «Три настрої» 
Діти разом з ведучим дають емоційну оцінку злості та плаксивості, 

порівнюють ці стани з добрим настроєм пустунки. Троє дітей домовляються, 
хто який настрій буде зображувати, а інші повинні здогадатися, хто кого грає. 
Потім діти міняються ролями. 

3 Вправа «Чортеня» 
Жило на болоті Чортеня. Йому дуже подобались люди, і тому, як тільки 

хтось з людей з'являвся, Чортеня залізало у калюжу і починало стрибати. Всі 
люди лякались і тікали, і лише один чоловік не злякався. Він покликав Чортеня 
та приколов йому до лахміття чарівну шпильку. І в ту ж мить не стало болота, а 
Чортеня перетворилось на красивого, охайного хлопчика. Добрий чоловік 
запропонував хлопчикові жити разом, і той погодився. 

Згодом виявилося, що то був хлопчик, який все робив навпаки. 
Наприклад: коли названий батько попросив його зачинити двері, хлопчик 

навмисне їх відчиняв. 
Запитання до дітей. Як допомогти хлопчику? Як навчити доброї 

поведінки? 
4. Закріплення правил доброї поведінки 
Діти виконують роль Чортеняти. Спочатку по черзі, а потім усі разом. 
Команди можуть бути найрізноманітніші. 
5. Гра «Тух-тібі-дух» (див. Заняття 5-6) 
6. Вільне малювання 
Діти малюють свої фантазії, розповідають про них. 

Заняття 13 
Мета: позитивне підкріплення здатності розв'язувати проблеми соціально-

адаптованими методами; закріплення моральних уявлень, розвиток почуття 
взаємодопомоги, взаємоповаги; розвиток доброзичливості, довіри до людей. 

Хід заняття 
1. Вправа «Чарівний мішечок» 
Перед цією грою необхідно обговорити з дитиною, який у неї зараз 

настрій, що вона відчуває, може, вона образилась на когось. Потім дитині 
пропонується скласти в чарівний мішечок всі негативні емоції: злобу, образу, 
сум, тощо. І дорослий теж складе в цей мішок свої негативні емоції. Цей мішок 
— викинути. А з іншого «чарівного» мішка взяти позитивні емоції, які захоче 
дитина, а потім намалювати їх. 
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2. Вправа «Жужа» 
«Жужа» сидить на стільці з рушником у руках. Всі інші бігають навколо 

неї, кривляються, дражняться, торкаються її. «Жужа» терпить, але коли їй усе 
це набридає, вона підхоплюється і починає ганятися за кривдниками, 
намагаючись піймати того, хто скривдив її найбільше, він і буде «Жужею». 
Дорослий повинен стежити, щоб «дражнилки» не були занадто образливими. 

3. Вправа «Головом'яч» 
Психолог: «Розбийтеся на пари і ляжте на підлогу один навпроти одного. 

Лягти потрібно на живіт так, щоб ваша голова була поруч з головою партнера. 
Покладіть м'яч між вашими головами. Тепер вам потрібно його підняти і встати 
самим. Ви можете торкатися м'яча тільки головами. Піднімаючись, підведіться 
спочатку на коліна, а потім на ноги. Пройдіться по кімнаті». 

4. Танець «Злюка» і «Добра людина» 
Під музику Д.Кабалевського «Злюка» діти танцюють, зображуючи злюку. 

Потім музика змінюється і діти в танці зображають «добру людину». 
Запитання до дітей. Які почуття виникали у вас при зображенні злюки? 

Які почуття виникали у вас при зображенні доброї людини? 
5. Етюд «Я - вітер» (див. заняття 4) 

Заняття 14 
Мета: закріпити конструктивні навички спілкування, самоусвідомлення і 

самоконтролю поведінки, моральних цінностей; формувати альтруїстичні 
почуття у дітей. 

Хід заняття 
1. Вправа «Очі в очі» 
Ведучий: Діти, візьміться за руки зі своїм сусідом по парті. Дивіться один 

одному в очі та спробуйте мімікою передати різні стани: «я сумую», «мені 
весело», «давай грати», «я сердитий», «не хочу ні з ким розмовляти», тощо. 

Після гри обговоріть з дітьми, які стани передавалися, які з них було легко 
відгадувати, а які важко. 

2. Гра «Як вчинити?» 
Психолог показує картки із зображенням проблемних ситуацій, а діти 

називають варіанти відповідей, як вчинили б вони в цій ситуації і чому саме 
так. Дітей ознайомлюють з ситуацією: Сашко без дозволу взяв мою машинку. 

Варіанти поведінки: штовхнути і забрати машинку; вдарити і забрати; 
забрати машинку і натомість забрати щось у нього; сказати виховательці; 
попросити його повернути машинку. 

Наслідки: Сашко мене штовхне у відповідь; вдарить мене; ми посваримося 
та поб’ємося. 

Аналіз з дітьми кожної ситуації і наслідків. Вибір правильного варіанта дії, 
її закріплення. 

З. Вправа «Герої добрі та злі» 
Дітям роздають люстерко і послідовно називають казкових героїв, діти 

зображують мімікою, позою характер героя: Баба Яга, Попелюшка, Карабас-
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Барабас, Дюймовочка, Вовк, Змій Горинич, Крокодил Гена, Снігова королева, 
Лікар Айболить, Коза-Дереза, Чебурашка, Шапокляк. 

Запитання до дітей. Кого з героїв ви вибрали б собі в друзі? Як можна 
допомогти злим героям стати добрими? 

Згадайте правила поведінки і давайте допоможемо злим героям вигнати з 
себе злість. (Діти пропонують способи позбавлення від гніву.) 

4. Етюд «Подаруй доброту» 
Уявіть собі, що від вашого теплого подиху в ваших долоньках з'явилась 

маленька, тепла! лагідна іскорка доброти, вона зростає і стає більшою і 
більшою, як квіточка на чарівній галявині, і всі, хто її торкаються стають 
добрими. 

Запитання до дітей. Якого вона може бути кольору? Яка вона на дотик? 
Яка вона може бути, коли її торкнутись? А яка вона могла б бути на смак та 
запах? Як вона звучить? 

Добрі слова – як різнокольорові кульки. Це завжди свято. Вони схожі на 
красу, на квіти, на сонечко. Це тепло і ласка. Це найкраща в світі музика. Від 
неї всі стають спокійними і сильними. Давайте подаруємо її один одному. 

5. Закінчення заняття 
 

5.2. ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ3 
Пояснювальна записка 

Мета: формування уявлення про толерантність як універсальний принцип 
життя людини; виховання толерантності як особистісної якості учнів. 

Завдання: 
• Ознайомити старшокласників з поняттями «толерантність» і «то-

лерантна особистість», критеріями і соціальними виявами толерантності й 
нетерпимості, показати значення толерантної поведінки у взаємодії з людьми, а 
також у різних життєвих сферах. 

• Навчити учасників конкретних прийомів, що допомагають розвинути 
в собі якості толерантної особистості. 

• Розвивати уяву, здатність до емпатії, співпереживання і співчуття, 
довіру, гідність і самопізнання як елементи толерантності в контексті взаємин з 
іншими. 

Форми і методи роботи: обговорення, дискусія, мозковий штурм, ігри, 
робота у групах, опитувальники. 

Структура програми: 11 занять тривалістю від 1 години до 1год. 35 хв. 
Бажано весь курс викласти протягом 2 тижнів з проведенням занять кожного 
дня. 

Прогнозовані результати та оцінка ефективності програми. 
                                                            

3  Програма схвалена рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського (протокол № 7 
від 27.05.2010 р.). 
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На початку і наприкінці тренінгу проводиться діагностика за методикою 
В. Бойко «Методика діагностики комунікативної установки». За результатами 
проведеної корекційної роботи виявляються якісні зміни за шкалами 
«Завуальована жорстокість у ставленні до людей» і «Відкрита жорстокість». І 
це невипадково. Зниження показників цих шкал свідчить про те, людина 
позитивно налаштована на контакт з іншими. Так формується позитивна 
комунікативна установка. Зміни за шкалами «Неприйняття або нерозуміння 
індивідуальності людини» і «Невміння приховати неприємні відчуття у 
спілкуванні з некомунікабельними партнерами» свідчать про ефективність 
тренінгу в роботі з комунікативними якостями й навичками особистості. А це 
необхідна складова технології формування толерантності особистості в 
полікультурному середовищі. 

Конспекти занять 
Заняття 1 

Тема. Толерантність: що це?  (частина 1) 
Мета. Ознайомити підлітків з поняттям «толерантність»; стимулювати 

уяву учасників у пошуках власного розуміння толерантності трьома способами: 
(1) на основі вироблення «наукового визначення», (2) за допомогою екс-
пресивної форми, (3) з використанням асоціативного ряду.  

Тривалість: 1 год. 10 хв. 
Хід роботи 

1. Вступна частина (25 хв.) 
Процедура проведення: 
Приймаються правила роботи у групі (додаток 1). 
Ведучий розповідає учасникам групи про те, що таке «толерантність» та 

«інтолерантність» (чи нетерпимість), про їх вияви та про наслідки нетерпимості 
та представляє написані на дошці цілі тренінгу та розповідає про них. 

2. Знайомство. Вправа «Снігова куля» (5 хв.) 
Ведучий пропонує учасникам представитися так, як би їм хотілося, щоб їх 

називали у групі (наприклад, використовувати псевдоніми). 
Учасники групи сидять у колі. 
Першим представляється ведучий. Потім той, хто сидить ліворуч від 

нього, називає ім'я ведучого і своє ім'я. Кожен наступний учасник називає по 
черзі імена всіх, хто представлявся до нього. Таким чином, учасник, що замикає 
коло, має назвати імена всіх членів групи. 

3. Вправа «Чим ми схожі» (10 хв.) 
Цілі: створення невимушеної, доброзичливої атмосфери у групі; 

підвищення внутрішньогрупової довіри і згуртованості членів групи. 
Процедура проведення: члени групи сидять у колі. Ведучий запрошує в 

коло одного з учасників на основі якої-небудь реальної чи уявлюваної 
подібності із собою. Наприклад: «Світлано, вийди, будь ласка, до мене, тому 
що в нас із тобою однаковий колір волосся (або ми схожі тим, що ми жителі 
Землі, або ми одного зросту тощо)». Світлана виходить у коло і запрошує вийти 
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кого-небудь з учасників у такий самий спосіб. Гра триває доти, доки всі члени 
групи не стануть у колі. 

4. Вправа «Компліменти» (10 хв.) 
Процедура проведення: ведучий пропонує учасникам придумувати 

компліменти одне для одного. Він кидає м'яч одному з учасників і говорить 
йому комплімент. Наприклад: «Дмитрику, ти дуже справедлива людина» чи 
«Катю, у тебе чудова зачіска». Інший учасник кидає м'яча тому, кому хоче ви-
словити комплімент і так далі. Важливо простежити, щоб комплімент був 
сказаний кожному учасникові. 

5. Вправа «Що таке «толерантність?» (10 хв.) 
Цілі: дати можливість учасникам сформулювати наукове поняття 

толерантності; показати багатоаспектність поняття «толерантність». 
Обладнання: визначення толерантності, написані на ватмані (додаток 2). 
Підготовка: написати визначення толерантності на великих аркушах і 

прикріпити їх перед початком заняття до дошки чи до стін зворотним боком до 
аудиторії. 

Процедура проведення: ведучий поділяє учасників на групи з 3 - 4 осіб. 
Кожна група має виробити в результаті «мозкового штурму» своє визначення 
толерантності. Визначення повинне бути коротким і ємним. Після обговорення 
представник від кожної групи знайомить із визначенням усіх учасників. 

Після закінчення обговорення у групах кожне визначення виписується на 
дошці чи на ватмані. 

Після того, як групи представлять свої формулювання, ведучий повертає 
заздалегідь заготовлені визначення «обличчям» до аудиторії. Учасники мають 
можливість ознайомитися з існуючими визначеннями і висловити своє 
ставлення до них. 

Питання для обговорення.  
• Що відрізняє кожне визначення? 
• Чи є щось, що поєднує якісь із запропонованих визначень? 
• Яке визначення найбільш вдале? 
• Чи можна дати одне визначення поняттю «толерантність»? 
Під час обговорення зверніть увагу на наступні моменти: 
• Поняття «толерантність» має безліч аспектів. 
• Кожне з визначень виявило якусь грань толерантності. 
6. Рефлексія заняття (10 хв.) 
Деякі з вас уперше ознайомилися з поняттям «толерантність». Яке з 

визначень толерантності викликало у вас найбільший відгук? Чи є для вас тема 
толерантності актуальною, і якщо так, то чому? 

 
 
 

Заняття 2  
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Тема. Толерантність: що це? (частина 2) 
Мета. Ознайомити підлітків з поняттям «толерантність»; стимулювати 

уяву учасників у пошуках власного розуміння толерантності трьома способами: 
(1) на основі вироблення «наукового визначення», (2) за допомогою екс-
пресивної форми, (3) з використанням асоціативного ряду.  

Тривалість: 1 год. 20 хв. 
Хід роботи 

1. Вправа «Загальний ритм» (5 хв.) 
Мета: підвищення згуртованості групи 
Процедура проведення: учасники стоять у колі. Ведучий кілька разів 

плескає в долоні з певною швидкістю, задаючи ритм, який група повинна 
підтримати в такий спосіб: учасник, що знаходиться праворуч ведучого, робить 
один плеск, за ним наступний і т.д., так, аби створювалося відчуття, начебто в 
заданому ритмі плескає одна людина, а не всі члени групи по черзі. Ця вправа 
рідко вдається з першого разу. Після кількох спробних кіл зі гри поступово 
вибувають учасники, які порушують загальний ритм. 

Модифікація вправи. Ведучий плескає в долоні яку-небудь нескладну 
музичну фразу. Потім кожний по черзі її повторює можливе одночасне 
відбивання ритму всією групою. 

2. Вправа «Емблема толерантності» (20 хв.) 
Мета: продовження роботи з визначеннями толерантності; розвиток 

фантазії, експресивних способів самовираження. 
Обладнання: папір, кольорові олівці чи фломастери, ножиці, скотч. 
Процедура проведення: на попередньому етапі учасники виробили власні 

визначення толерантності й ознайомилися з існуючими. Ведучий відзначає, що 
обговорення проходило на інтелектуальному, абстрактному рівні. Наступна 
вправа допоможе підійти до цього поняття з іншого боку — учасники мають 
створити емблему толерантності. 

Кожний спробує самостійно намалювати таку емблему, що могла б 
друкуватися на суперобкладинках, політичних документах, національних 
прапорах. Процес малювання триває 5—7 хв. Після завершення роботи 
учасники розглядають малюнки один одного (для цього можна ходити по 
кімнаті). Після ознайомлення з результатами творчості інших учасники повинні 
висунути гасло, що відображало б сутність їхніх емблем (обговорення 3-5 хв.). 
Заключний етап вправи — презентація емблем кожної підгрупи. 

3. Вправа «Пантоміма толерантності» (15 хв.) 
Мета: продовження роботи з визначеннями толерантності; розвиток 

фантазії, експресивних способів самовираження. 
Обладнання: написані на окремих аркушах паперу кілька визначень 

толерантності, усе, що може придатися для пантоміми – мотузки, стрічка, 
інструментарій для малювання. 

Процедура проведення: усі учасники діляться на 3-4 підгрупи (по 3-5 осіб). 
Кожна підгрупа одержує одне з визначень толерантності, вивішених на дошці. 
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Завдання полягає в тому, щоб пантомімою зобразити це визначення таким 
чином, щоб інші учасники здогадалися, про яке саме визначення йдеться. Час 
на підготовку – 5 хвилин. 

Питання для обговорення: 
• Яка пантоміма була найбільше «однозначною» і не викликала 

труднощів під час угадування? 
• Яких труднощів зазнали групи під час придумування пантоміми? 
4. Вправа «Козуб» (10 хв.) 
Мета: робота з поняттям «толерантність» за допомогою асоціативного 

ряду; розвиток фантазії, творчого мислення. 
Обладнання: козуб чи пакет із дрібними предметами (наприклад, 

іграшками з «кіндер-сюрпризів», значками тощо). Кількість предметів має 
перевищувати кількість учасників групи. 

Процедура проведення: ведучий проходить по колу з козубом, у якому 
знаходяться різні дрібні предмети. Учасники, не заглядаючи в нього, витягують 
якийсь предмет. Потім ведучий пропонує кожному знайти який-небудь зв'язок 
між цим предметом і поняттям толерантності. Розповідь починає учасник, який 
перший витяг із козуба іграшку. Наприклад: «Мені дістався м'ячик. Він нагадує 
мені земну кулю. Думаю, що толерантність повинна бути поширена в усьому 
світі». 

5. Рефлексія заняття 
• Що нового ви довідалися про поняття «толерантність» порівняно з 

попереднім заняттям? 
• Які сторони й аспекти толерантності найкраще характеризують це 

поняття? 
Заняття 3 

Тема. Толерантна особистість. 
Мета. Дати уявлення про особливості толерантної та інтолерантної 

особистості й основних розбіжностей між ними. 
Тривалість: 1 год. 

Хід роботи 
1. Вправа «Перетворення» (10 хв.) 
Мета: самопізнання і самовираження за допомогою метафоричних 

засобів. 
Процедура проведення: учасники сидять у колі. Ведучий пропонує 

учасникам завершити наступні речення: 
«Якби я був книгою, то був би... (словником, томиком віршів...)»; «Якби я 

був їжею, то був би... (кашею, пиріжком, картоплею)»; «Якби я був дорослим, 
то був би...» (інші варіанти — піснею чи музикою, явищем природи, видом 
транспорту...). Усі відповідають по колу. 

2. Вправа «Риси толерантної особистості» (15 хв.) 
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Мета: ознайомити учасників з основними рисами толерантної 
особистості; дати можливість підліткам оцінити ступінь своєї толерантності. 

Обладнання: бланки опитувальника для кожного учасника (додаток 3). 
Підготовка: бланк опитувальника з колонкою В на великому аркуші 

прикріплюється на дошку чи стіну. 
Процедура проведення: учасники одержують бланки опитувальника. 

Ведучий пояснює, що 15 характеристик, перерахованих тут, властиві 
толерантній особистості. 

Інструкція: Спочатку в колонку А поставте: «+» навпроти тих трьох рис, 
що, на вашу думку, у вас найбільше виражені; «О» навпроти тих трьох рис, що 
у вас найменш виражені. 

Потім у колонку В поставте: «+» навпроти тих трьох рис, що, на ваш 
погляд, найхарактерніші, для толерантної особистості. 

Цей бланк залишиться у вас і про результати ніхто не довідається, тому ви 
можете відповідати чесно. 

На заповнення опитувальника дається 3-5 хвилин. 
Потім ведучий заповнює заздалегідь підготовлений бланк опитувальника, 

прикріплений на дошку. Для цього він просить підняти руки тих, хто відзначив 
у колонці В першу якість. Кількість відповідей підраховується і заноситься в 
колонку бланка. У такий же спосіб підраховується кількість відповідей за 
кожною якістю. Ті три якості, що набрали найбільшу кількість балів, і є ядром 
толерантної особистості (з погляду даної групи). 

Учасники одержують можливість: порівняти уявлення про толерантну 
особистість кожного з членів групи із загальногруповим уявленням та 
порівняти уявлення про себе («+» у колонку «А») з портретом толерантної 
особистості, створеним групою. 

3. Лекція «Чим відрізняється толерантна особистість від  
інтолерантної» (20 хв.) 

Мета: ознайомлення з уявленням відомих психологів про толерантну 
особистість. 

Процедура проведення: ведучий читає лекцію про основні відмінності 
толерантної особистості від інтолерантної (додаток 4). 

4. Вправа «Чарівна крамниця» (20 хв.) 
Мета: дати учасникам можливість з'ясувати, яких якостей їм бракує для 

того, щоб вважатися справді толерантними людьми. 
Процедура проведення: попросіть учасників групи уявити, що є крамниця 

незвичайних «речей»: терпіння, поблажливості, прийняття інших, почуття 
гумору, чуйності, довіри, альтруїзму, терпимості до розбіжностей, уміння 
володіти собою, доброзичливості, схильності не засуджувати інших, гуманізму, 
уміння слухати, допитливості, здатності до співпереживання. Нагадаємо, що з 
цими якостями група працювала в попередній вправі і бланк із їх переліком усе 
ще висить на дошці. Ведучий виступає в ролі продавця, що обмінює одні якості 
на інші. Викликається один із учасників. Він може придбати одну чи трохи 
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«речей», яких у нього немає. (Це ті якості, що, на думку групи, важливі для 
толерантної особистості, але відзначені «О» у колонку А опитувальника цього 
учасника, тобто слабко виражені в нього.) Наприклад, покупець просить у 
продавця «терпіння». Продавець з'ясовує, скільки йому потрібно «терпіння», 
навіщо воно йому, у яких випадках він хоче бути «терплячим». Як плату 
продавець просить у покупця щось замість, наприклад, той може розплатитися 
«почуттям гумору», якого в нього з надлишком. 

5. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Які якості притаманні толерантній особистості? 
• Які якості характерні для інтолерантної особистості? 
• Які умови, на ваш погляд, необхідні для формування толерантної 

особистості? 
Заняття 4 

Тема. «Я» і група: толерантність до себе. Почуття власної гідності. 
Мета. Показати, як ставлення до себе пов'язане з толерантністю до інших; 

як толерантність до інших виростає з толерантності до себе і толерантності 
стосовно партнерів по групі; показати функціональну роль почуття власного 
достоїнства в системі самоставлення особистості; підтримати процес 
формування у старшокласників позитивної самооцінки; дати можливість 
підлітку усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти свій портрет із 
тим, як його бачать оточуючі; показати, якими способами можна зробити 
спілкування толерантним. 

Тривалість: 1 год. 30 хв. 
Хід роботи 

1. Вправа «Шикуватися за зростом» (5 хв.) 
Мета: підвищення рівня згуртованості, взаєморозуміння і погодженості 

дій у групі. 
Процедура проведення: учасникам групи пропонується із зажмуреними 

очима вишикуватися за зростом (інший варіант: стати колом). Група може 
зробити кілька спроб. 

2. Вправа «Оплески» (5 хв.) 
Мета: підвищення настрою і самооцінювання, активізація учасників 

групи. 
Процедура проведення: учасники сидять у колі. Ведучий просить встати 

тих, хто має певне уміння чи якість (наприклад: «Устаньте всі ті, хто вміє 
вишивати, кататися на гірських лижах, любить дивитися серіали, мріє 
навчитися грати у великий теніс», тощо). Інші учасники групи аплодують тим, 
хто встав. 

3. Вправа «Хто похвалить себе краще від усіх» (20 хв.) 
Цілі: розвиток навичок ведення позитивного внутрішнього діалогу про 

самого себе; розвиток здатності до самоаналізу. 
Обладнання: бланки з табличками для кожного учасника (додаток 5). 



 

 

 

46

Підготовка: намалювати на дошці велику таблицю, зображену на бланках. 
Процедура проведення: Учасники сидять у колі. Ведучий заводить розмову 

про те, що в кожного бувають приступи нудьги, «кислого» настрою, коли 
здається, що ти нічого не вартий у цьому житті, нічого в тебе не виходить. У 
такі моменти забуваються всі власні досягнення, здобуті перемоги, здібності, 
радісні події. Але кожному з нас є чим пишатися. У психологічному 
консультуванні є такий прийом, коли психолог разом із клієнтом складає 
пам'ятку, у яку заносяться достоїнства, досягнення, здібності цієї людини. Коли 
поганий настрій, то читання пам'ятки додає бадьорості і допомагає оцінювати 
себе адекватніше. Ведучий пропонує учасникам виконати подібну роботу. 

Учасникам роздають бланки з таблицями, у яких вони повинні самостійно 
заповнити наступні графи. 

«Мої кращі риси»: у цей стовпчик учасники повинні записати риси чи 
особливості свого характеру, що їм у собі подобаються і складають їх сильну 
сторону. 

«Мої здібності і таланти»:сюди записуються здібності і таланти в будь-
якій сфері, якими людина може пишатися. 

«Мої досягнення»: у цій графі записуються досягнення учасника в будь-
якій галузі. 

Ведучий на свій розсуд (залежно від рівня довіри у групі) пропонує 
членам групи зачитати свої пам'ятки. 

Заповнені пам'ятки залишаються в учасників. 
4. Вправа «Невпевнений — упевнений — самовпевнений» (20 хв.) 
Мета: дати досвід проживання психологічних станів невпевненості, 

самовпевненості, упевненості, в собі; досліджувати стилі спілкування, що 
відповідають цим станам. 

Процедура проведення: учасники стоять у колі. Ведучий дає наступну 
інструкцію: «Іноді ми відчуваємо свою перевагу над іншими людьми і 
поводимося вкрай самовпевнено, а іноді, буваємо невпевнені в собі і 
страждаємо від цього. Але можна бути упевненою людиною, не будучи при 
цьому зарозумілою. Упевнена в собі людина завжди викликає в оточуючих 
довіру і симпатію. Зараз ми спробуємо відчути кожний із цих станів». 

Ведучий ділить учасників на пари. Один із партнерів виконує роль 
самовпевненої людини, а інший — невпевненої, обираючи таку позу, щоб усім 
було видно, хто яку роль виконує. Той, хто грає роль «самовпевненого», 
розповідає своєму партнерові про те, що йому дає відчуття переваги: описує 
позу, голос, манеру спілкування, думки, учинки, що він може зробити. 
Наприклад: «Я гордий. У мене пряма спина. У мене голосний і чіткий голос. 
Мене мало турбує думка оточуючих. Я звик, щоб мені звільняли дорогу, коли я 
йду. Я не терплю критики на свою адресу і завжди зможу поставити іншого на 
місце!» 

«Невпевнений» теж розповідає про себе за тим самим планом. Наприклад: 
«Я можу дивитися тільки собі під ноги. Мої плечі опущені. Я говорю тихим 
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голосом. Мене немає за що любити, мені здається, усім видно мій стан. У мене 
не виходить бути цікавим, я не користуюся популярністю». 

Потім учасники обмінюються ролями і повторюють процедуру знову. 
Після цього ведучий пропонує обом партнерам спробувати відчути себе 

впевненими людьми, що ні над ким не підносяться, але й не почуваються гірше 
від інших. 

На закінчення ведучий звертається до учасників із запитаннями: 
• Якою є ваша поведінка, коли ви впевнені в собі? 
• Як, ви при цьому почуваєтеся? 
• Розкажіть одне одному, що вам найбільше подобається у стані, коли 

ви «рівні» 
• Як спілкуються з іншими невпевнені і самовпевнені люди? Яке вони 

справляють враження? 
• Які основні характеристики впевненої в собі людини? Чим вона 

відрізняється від самовпевненої? Чи часто ви зустрічали впевнених у собі 
людей? 

• Розкажіть про свої почуття в ролі невпевненої, упевненої і 
самовпевненої людини. 

5. Вправа «Нобелівська премія» (30 хв.) 
Мета: підвищення соціальної компетентності підлітків, переживання 

ситуації відповідальності перед людством, робота з мріями і фантазіями про 
майбутнє. 

Обладнання: папір, письмове приладдя, олівці, фломастери, маркери, 
скотч, кнопки, пластилін. 

Підготовка: написати на дошці чи ватмані пункти «Нобелівського 
виступу». 

Процедура проведення: ведучий розповідає учасникам про Нобелівську 
премію (додаток 6), а потім пропонує ігрову ситуацію. 

Ніхто не знає, які сюрпризи піднесе нам життя. Перенесемося в майбутнє. 
Уявіть собі, що ви відомий учений чи письменник, громадянський діяч. 
Нобелівський комітет прийняв рішення про присудження вам почесної премії. 
Урочисте вручення премії припускає відповідний виступ лауреатів — це є 
давньою традицією. Через якийсь час бажаючі одержать можливість виступити 
на церемонії вручення премії з відповідною промовою. Виберіть номінацію, з 
якої ви б хотіли одержати премію, і підготуйте виступ. Можете 
використовувати наступну схему. 

Ведучий записує на дошці запитання, на основі яких учасники групи 
можуть побудувати свій виступ. 

• Опишіть зроблене відкриття: наукові досягнення чи літературний твір. 
• Поясніть, чому ваш внесок у науку чи літературу, справу миру, дістав 

таку високу оцінку. 
• Виразіть слова подяки тим, хто допоміг вам домогтися подібного 
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результату в роботі. 
• Розкажіть про ваші плани на майбутнє. 
Під час роботи можуть бути використані олівці, фломастери, пластилін 

тощо для зображення таблиць, графіків та інших наочних приладь. 
Час на підготовку — 10 хв. 
Мова кожного лауреата винагороджується оплесками. Після виступу 

учасники групи ставлять свої запитання «лауреату». Члени групи, що не 
встигли представити свої досягнення, можуть коротко назвати свою номінацію 
і пояснити, за що вони одержують премію. 

6. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Як ставлення до самого себе впливає на ставлення до інших людей? 
• Чи легко було знайти в собі які-небудь позитивні риси, здібності й 

похвалити себе? 
Заняття 5 

Тема. «Я» і група: толерантність до себе та до інших. Самопізнання.  
Мета. Показати, як ставлення до себе пов'язане з толерантністю до інших; 

показати, як толерантність до інших виростає з толерантності до себе і 
толерантності стосовно партнерів по групі; показати функціональну роль 
почуття власного достоїнства в системі самоставлення особистості; підтримати 
процес формування у старшокласників позитивної самооцінки; дати 
можливість підлітку усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти 
свій портрет із тим, як його бачать оточуючі; показати, якими способами можна 
зробити спілкування толерантним. 

Тривалість: 1 год. 30 хв. 
Хід роботи 

1. Вправа «На якого казкового героя я схожий?» (10 хв.) 
Мета: можливість самовираження і саморозкриття в метафоричній формі, 

одержання зворотного зв'язку від учасників групи, формування навичок 
точного міжособистісного сприйняття. 

Обладнання: м'яч. 
Процедура проведення: ведучий пропонує одному з присутніх обрати 

серед учасників групи людину, що викликає в нього асоціації з яким-небудь 
персонажем з казки чи героєм мультфільму і кинути йому м'яч. При цьому 
потрібно сказати, кого саме нагадує йому даний учасник (наприклад: «Ганно, 
мені здається, ти схожа на Русалоньку», «Вітю, мені здається, що ти схожий на 
кота Бегемота з «Майстра і Маргарити»). Учасник ловить м'яч і кидає його 
іншому, називаючи персонаж, із яким асоціюється ця людина, і так доти, поки 
м'яч не побуває в кожного. Попросіть членів групи запам'ятовувати, від кого 
вони одержують м'яч і що їм при цьому говорять. Останній учасник, до якого 
потрапив м'яч, має кинути його людині, від якої м'яч тільки-но був отриманий і 
висловити свою думку щодо її асоціації. (Наприклад: «Вітю, ти сказав, що я 
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схожий на крокодила Гену, а насправді я ототожнюю себе з Чеширським 
Котом»). Ланцюжок таким чином розкручується у зворотному напрямі. 

2. Вправа «П'ять добрих слів» (15 хв.) 
Мета: одержання зворотного зв'язку від групи, підвищення 

самооцінювання, самопізнання, можливість зробити приємне іншій людині. 
Обладнання: приладдя для малювання. 
Процедура проведення: учасники діляться на підгрупи (по п'ять осіб). 
Інструкція: «Кожен з вас має обвести свою руку на аркуші і на долоньці 

написати своє ім'я. Потім ви передаєте свій аркуш сусідові праворуч, а самі 
одержуєте малюнок від сусіда ліворуч. В одному з «пальчиків» отриманого 
чужого малюнка ви пишете яку-небудь привабливу, на ваш погляд, якість її 
власника (наприклад, «Ти дуже добрий», «Ти завжди заступаєшся за слабких», 
«Мені дуже подобаються твої вірші» тощо). Інша людина робить запис на 
іншому пальчику тощо, поки аркуш не повернеться до власника». 

Вправу можна продовжити. Коли всі написи будуть зроблені, ведучий 
збирає рисунки і зачитує «компліменти», а група повинна здогадатися, кому 
вони призначаються. 

Наприкінці вправи учасники забирають аркуші зі своїми долоньками. 
Питання для обговорення: 
• Які почуття в тебе виникли, коли ти читав написи на своїй «руці»? 
• Чи всі твої достоїнства, про які написали інші, тобі відомі? 
3. Вправа «Що моя річ знає про мене» (20 хв.) 
Мета: саморозкриття, самопізнання; підвищення внутрішньогрупової 

довіри. 
Процедура проведення: учасники сидять у колі. Один із учасників бере в 

руки якийсь зі своїх предметів і від імені цього предмета розповідає про свого 
хазяїна. Наприклад: «Я — Катрусина шпилька, я знаю її не дуже давно, але 
можу розповісти про неї...». У такий спосіб розповідають про себе всі учасники 
групи. 

Під час обговорення ведучий підкреслює, що вміння розкритися перед 
іншими — найважливіша особистісна якість, що сприяє становленню близьких 
взаємин з людьми. Якщо людина воліє не розповідати про свої переживання і 
надії, промахи і невдачі, це створює в інших враження її добробуту й 
успішності, але платою за це стає неможливість побудови щирих стосунків, 
невміння попросити про допомогу. 

4. Вправа «Який я?»(30 хв.) 
Мета: дати можливість підліткові усвідомити себе і побачити, наскільки 

відповідає його «Я-образ» тому, яким його бачать оточуючі. 
Процедура проведення: кожний одержує аркуш і ділить його на чотири 

частини (додаток 7). У першій частині учасник дає 5 відповідей на запитання 
«Який я?» У другій частині — 5 відповідей на запитання «Який я в очах 
близької людини?». У третій частині кожен учасник записує відповіді на 
запитання «Який я на думку свого сусіда ліворуч?» Записи повинні бути 
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зроблені досить швидко. Потім учасники згортають свої аркуші так, щоб їхніх 
відповідей не було видно, і передають їх сусідові ліворуч. У такий спосіб кожен 
учасник одержує аркуш від сусіда праворуч. На чистій частині аркуша він має 
дати йому 5 характеристик. Після цього ведучий збирає аркуші й перемішує їх. 
По черзі зачитуються характеристики з останнього стовпчика, а група повинна 
вгадати, про кого ідеться. Потім обговорюється, наскільки група згодна з цим 
портретом. Нарешті, аркуші повертаються учасникам, і вони порівнюють усі 
чотири набори відповідей, самостійно аналізуючи подібності і розбіжності.  

5. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Чи вдалося вам на цьому занятті довідатися про себе щось нове, 

раніше невідоме? 
• Наскільки добре ви, на ваш погляд, знаєте себе? 

Заняття 6 
Тема. «Я» і  група: толерантність. До себе і до інших. Толерантне 

спілкування. 
Мета. Показати, як ставлення до себе пов'язане з толерантністю до інших; 

показати, як толерантність до інших виростає з толерантності до себе і 
толерантності стосовно партнерів по групі; показати функціональну роль 
почуття власного достоїнства в системі самоставлення особистості; підтримати 
процес формування у старшокласників позитивної самооцінки; дати 
можливість підлітку усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти 
свій портрет із тим, як його бачать оточуючі; показати, якими способами можна 
зробити спілкування толерантним. 

Тривалість: 1 год. 20 хв. 
Хід заняття 

1. Вправа «Це чудово!» (10 хв.) 
Мета: підвищення самооцінювання, одержання підтримки від групи. 
Процедура проведення: учасники групи стоять у колі. 
Інструкція: «Зараз хто-небудь із нас вийде в коло і скаже про якусь свою 

якість, уміння чи талант (наприклад, «я люблю танцювати», «я вмію стрибати 
через калюжі»). У відповідь на кожне таке висловлювання всі ті, хто стоїть у 
колі, повинні хором відповісти: «Це чудово!» — Й одночасно підняти вгору 
великий палець. У коло учасники виходять по черзі». 

2. Вправа «Порадуй мене» (15 хв.) 
Мета: розвиток соціальної інтуїції, чуйності, розуміння іншої людини. 
Процедура проведення: у центр кола запрошується один із учасників. 

Передбачається, що в нього сьогодні день народження. Завдання решти — 
доставити йому радість. Кожен з учасників вирішує, що йому подарувати — річ 
чи подію, чи щось інше (наприклад, гоночний автомобіль, кругосвітню 
подорож, віллу на узбережжі, «відмінно» з математики). Той, чий подарунок 
виявиться найвдалішим, одержує в нагороду усмішку від «іменинника». Потім 
стає «іменинником» і одержує подарунки інший учасник. 

3. Вправа «Заморожений» (15 хв.) 
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Мета: удосконалювання навичок емоційного контакту. 
Процедура проведення: учасники об’єднуються у пари. У кожній парі один 

учасник відіграє роль «замороженого», а другий — «реаніматора». За сигналом 
ведучого «заморожений» застигає. Упродовж хвилини «реаніматор» має 
оживити його, при цьому він не має права ні торкатися, ні звертатися до 
«замороженого» зі словами. Він може діяти тільки за допомогою погляду, 
міміки і пантоміми. Критерій «розморожування» — зміни у виразі обличчя чи 
усмішка, сміх «замороженого». 

4. Вправа «Як бути толерантним у спілкуванні» (20 хв.) 
Мета: навчання конструктивних способів виходу з конфліктних ситуацій. 
Процедура проведення: кожен з нас час від часу потрапляє в конфліктні 

ситуації: із кимсь свариться, зазнає незаслужених звинувачень. Кожен по-
своєму виходить із подібних ситуацій — хтось ображається, хтось «дає здачі, 
хтось намагається знайти конструктивне вирішення. Чи можна вийти з 
конфліктної ситуації за допомогою толерантної поведінки, зберігши власне 
достоїнство і не принизивши іншого? Ведучий пропонує комусь із учасників 
групи пригадати та розповісти ситуацію, коли його чи кого-небудь зі його 
знайомих скривдили. Цей учасник виступить у ролі того, кого скривдили, а 
інший у ролі кривдника. Учасники повинні розіграти цю сцену. 
Використовуючи запропоновану нижче схему, «скривджений» спробує гідно 
вийти із ситуації. Наприклад, мама дорікає сину при друзях за те, що він не 
вимив посуд. 

Схема гідного виходу із ситуації: 
1. Почни розмову з конкретного і точного опису ситуації, що тебе не 

влаштовує: «Коли ти накричала на мене при хлопцях...». 
2. Вирази почуття, що виникли в тезує у зв’язку з цією ситуацією і 

поведінкою людини стосовно тебе: «...я почуваюся незручно...». 
3. Скажи людині, як би тобі хотілося, щоб вона вчинила. Запропонуй їй 

інший варіант поведінки, що влаштовує тебе: «...тому наступного разу я прошу 
тебе висловлювати свої зауваження не у присутності моїх друзів...». 

4. Скажи, як ти вчиниш у випадку, якщо людина змінить свою 
поведінку: «...тоді я прислухатимуся до твоїх зауважень». 

5. Запропонуйте виконати це завдання декільком парам учасників. 
6. Обговорення: учасники групи висловлюють свою думку про те, чий 

вихід із ситуації виявився найвдалішим і чому. 
5. Вправа «Я-висловлювання» / «Ти-висловлювання» (ця вправа є 

продовженням і закріпленням попередньої. 10 хв.) 
Мета: навчитися толерантно (у неагресивній манері) виражати свої 

негативні почуття, такі як невдоволення, образа, засмучення тощо; зробити 
спілкування більш безпосереднім і вільним. 

Процедура проведення: ведучий пояснює різницю між «Я-
висловлюванням» і «Ти-висловлюванням». Наприклад, використання в мові 
«Я-висловлювань» робить спілкування більш безпосереднім, допомагає 
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виразити свої почуття, не принижуючи іншої людини. «Я-висловлювання» 
припускає відповідальність співрозмовника за свої думки і почуття («Я дуже 
турбуюся, якщо тебе немає вдома до 10-ї вечора»), метою «Ти-висловлювання» 
є обвинуватити іншу людину («Ти знову прийшов додому об 11-й вечора!»). 
Якщо ми використовуємо «Ти-висловлювання», то людина, до якої ми 
звертаємося, відчуває негативні емоції: гнів, роздратування, образу. 
Використання «Я-висловлювань» дає змогу людині вислухати вас і спокійно 
вам відповісти. 

Ведучий просить скласти «Я-висловлювання» для запропонованих 
ситуацій (додаток 8). 

6. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Про які способи толерантного спілкування ви сьогодні довідалися? 
• Які переваги толерантного спілкування? 

Заняття 7 
Тема. Толерантність до інших: різні світи (частина 1) 
Мета: показати масштаби і небезпеку виявів нетерпимості між народами і 

культурами; дати можливість усвідомити причини і наслідки нерозуміння, що 
виникає в результаті взаємодії людини з представниками інших культур; 
розвинути соціальну уяву і соціальну перцепцію, сформувати навички й 
настанови, необхідні для успішної взаємодії з представниками іншої культури, 
людьми, що сповідують інші погляди, допомогти усвідомити різноманіття 
культур. 

Тривалість: 1 год.30 хв. 
Хід роботи 

1. Вправа «Відгадай колір за жестом» (7 хв.) 
Мета: розвиток невербальної експресії. 
Обладнання: невеликі квадратики кольорового паперу. 
Процедура проведення: учасник, який бажає розпочати гру, виходить за 

двері, а група в цей час вибирає якийсь колір з-поміж розкладених на столі 
квадратів. Учасник, що повернувся, має відгадати, який колір обрала група. Для 
цього він може звернутися до кожного з учасників і ця людина повинна 
показати обраний колір рухом. При цьому не можна використовувати рухи, що 
мають безпосередній значеннєвий зв'язок із кольором, чи зображувати 
предмети, що мають певне забарвлення (наприклад, маючи на увазі блакитний 
колір, показувати на небо чи імітувати переливання води). Той, хто відгадує 
може звертатися до різних учасників доти, доки не сформулює свою гіпотезу.  

2. Вправа «Карта нетерпимості» (10 хв.) 
Цілі: показати, наскільки широко поширена інтолерантність у світі і як 

вона небезпечна; стимулювати у старшокласників зацікавленість у пошуках 
шляхів виходу із глобальних конфліктів. 

Обладнання: карта світу і прапорці. 
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Процедура проведення: ведучий і учасники називають «гарячі точки» 
планети (наприклад, Ічкерія, Югославія, Афганістан, Іран, Ізраїль) і позначають 
їх на карті прапорцями. 

Питання для обговорення: 
• Чи можна виправдати конфлікти, що призводять до людських жертв? 
• Які основні причини конфліктів? 
• Які ви могли б запропонувати способи, що допомагають уникнути та 

не допустити виникнення загрози війни? 
3. Вправа «Групова картинка» (10 хв.) 
Цілі: усвідомлення стереотипів поведінки різних груп; активізація, 

підвищення настрою в учасників групи. 
Процедура проведення: група ділиться на підгрупи з трьох-чотирьох осіб. 

Кожна підгрупа обирає якусь національність, народ, етнічну групу і придумує, 
як її зобразити так, щоб інші учасники могли відгадати. Можна використову-
вати міміку, жести, вигуки, але не можна використовувати слова. Дається 
кілька хвилин на підготовку завдання, потім підгрупи представляють свою 
пантоміму всій групі. Група вгадує, який народ зображує дана підгрупа. 

4. Вправа «Павутина забобонів» (15 хв.) 
Цілі: показати, як почувається людина, яка є об'єктом стереотипів і 

забобонів; дати старшокласникам можливість навчитися підтримувати людину, 
що почувається приниженою. 

Обладнання: клубок ниток чи моток мотузки. 
Процедура проведення:  ведучий розповідає про негативну роль забобонів 

у взаєминах між людьми. Обплутана павутиною забобонів, людина почувається 
безправною, беззахисною, скривдженою, позбавленою права голосу. Щодо 
деяких національностей, етнічних меншостей є безліч анекдотів, заснованих на 
негативних стереотипах і ярликах. 

Ведучий просить учасників згадати і назвати який-небудь народ, що 
традиційно є об'єктом глузувань і анекдотів. Ведучий пропонує комусь з 
учасників зіграти роль обраного народу. Цей учасник сідає в центр кола на 
стілець, а інші починають розповідати про названу національність анекдоти, 
засновані на негативних стереотипах і забобонах чи висловлювати існуючі 
негативні уявлення. Після кожного негативного висловлення ведучий обмотує 
учасника, що представляє «народ», мотузкою, ніби обплутуючи «павутиною 
забобонів», доти, доки той не зможе поворухнутися. 

Ведучий запитує «народ» про те, що він зараз почуває. «Народ» розповідає 
про свій стан і свої почуття. Потім ведучий ставить учасникам запитання: «Які 
у вас виникли почуття? Ви б хотіли опинитися в ролі такого «народу»?» У 
членів, групи виникає бажання розплутати «народ». Для цього ведучий про-
понує всім пригадати щось гарне про цей «народ». Учасники по черзі 
висловлюються, а ведучий у цей час поступово розплутує «павутину». Вправа 
закінчується, коли «народ» цілком звільнений від «павутини забобонів». 
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5. Гра «Карамбія» (35 хв.) 
Цілі: надати підліткам можливість зрозуміти і відчути причини і наслідки 

міжкультурного нерозуміння; допомогти усвідомити, що успішне спілкування з 
представниками іншої культури неможливе без знання її норм і правил. 

Обладнання: письмові інструкції (додаток 9). 
Процедура проведення: 
З-поміж учасників оберіть двох-трьох членів групи, що у цій грі 

виконуватимуть роль «посланців». Не загострюючи на цьому уваги, ведучий 
має так підібрати посланців, щоб вони різнилися між собою за зовнішніми 
ознаками: наприклад, хлопчиків і дівчаток: «Посланці» виходять до іншої 
кімнати. Там вони одержують інструкцію і на її основі готують запитання для 
групи (час на підготовку — 10 хвилин). Кожен «посланець» готує свій перелік 
запитань самостійно. 

Поки посланці виконують завдання, дайте всій групі наступну інструкцію: 
«Ми — карамбійці, представники країни Карамбія, що має багате Історичне 
минуле, величезну територію і невичерпні природні ресурси. До нас їдуть 
посланці з іншої країни, щоб дізнатися про нас і нашу культуру. Ми повинні 
дотримуватися трьох правил, що діють у нашій країні: 

• Ми можемо говорити тільки з людиною тієї самої статі, що й самі (це 
стосується та посланців). 

• У нашому словнику всього два слова — «так» і «ні». 
• Наша відповідь на запитання залежить від того, усміхається той, хто 

нас запитує, чи ні. Якщо людина усміхається, ми відповідаємо «так», якщо не 
усміхається, відповідаємо «ні». 

Почніть гру, коли «посланці» готові. Запрошуйте їх по одному так, щоб 
інші посланці не знали, які запитання ставлять його колеги. 

Після опитування кожен із посланців представляє свій звіт про культуру 
Карамбії і її жителів. 

Питання для обговорення й аналіз: після того як експерти завершать свої 
звіти, запропонуйте групі дискусію, обравши деякі з наступних запитань 
(можна записати їх на дошці): 

• Як карамбійці прийняли посланців: чи були вони доброзичливі, 
дружелюбні, орієнтовані на взаємодію? 

• Чи помітили посланці які-не-будь особливості поведінки  і 
спілкування в карамбійців? 

• Які почуття виникли у посланців під час контакту з карамбійцями? 
• Чи були у вашому житті ситуації, у яких ви теж відчували подібні 

почуття? Попросіть бажаючих розповісти про це. 
• Що можуть карамбійці сказати про поведінку посланців? 
• Як ви поясните випадки непорозумінь? 
• Що корисного дала вам ця гра? 
Після обговорення запитань «карамбійці» можуть розповісти посланцям 
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про правила поведінки і спілкування їхньої культури. 
Під час обговорення відзначте наступні ключові моменти:  
• Представники різних культур часто пояснюють ту саму поведінку по-

різному. 
• Людина використовує для оцінювання іншої культури цінності, 

очікування і способи поведінки, вироблені у власній культурі, і діє відповідно 
до них. 

• Людина, потрапляючи в іншу культуру, часто не має ніякої інформації 
про неї, проте бачить її особливості в негативному світлі. 

• Занурення в Іншу культуру часто викликає в людини страх І 
невпевненість. 

• Нерозуміння причин поведінки представників іншої культури 
породжує протидію, дратівливість, агресивність. 

• Люди часто думають, що їхня мова найкраща, а її носії — 
найрозумніші. 

• Однією з найкращих стратегій для розуміння іншої культури є 
встановлення близької дружби з людиною цієї культури, яка може стати 
провідником І захисником. 

6. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Які стереотипи впливають на поведінку людини? 
• Які почуття можуть виникати в людей, що зазнають нетерпимого 

ставлення з боку оточуючих? 
Заняття 8 

Тема. Толерантність до інших: різні світи (частина 2) 
Мета: показати масштаби і небезпеку виявів нетерпимості між народами і 

культурами; дати можливість усвідомити причини і наслідки нерозуміння, що 
виникає в результаті взаємодії людини з представниками інших культур; 
розвинути соціальну уяву і соціальну перцепцію, сформувати навички й 
настанови, необхідні для успішної взаємодії з представниками іншої культури, 
людьми, що сповідують інші погляди, допомогти усвідомити різноманіття 
культур. 

Тривалість: 2 год. 
Хід роботи 

1. Гра «Невідомі світи»(2 год.) 
Повний варіант розрахований на два заняття, можливе проведення тільки 

двох перших етапів із трьох (70 хвилин). 
Обладнання: приладдя для малювання (папір для письма і папір для 

креслення, олівці, фломастери, маркери, ватман, кольоровий папір), клей, 
пластилін, скотч, ножиці. 

Процедура проведення: перед початком гри всі учасники діляться на 2 
команди. Це можна зробити за допомогою жеребкування. Можливий також 
наступний спосіб. Ведучий пропонує вийти на середину двом «добровольцям». 
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Кожен з них має запросити до себе в команду людину, що вирізняється серед 
інших за якоюсь ознакою (наприклад, за кольором волосся, статтю, нелюбов'ю 
до вітчизняної естради тощо). Потім обраний член групи в такий само спосіб 
запрошує в команду наступну людину тощо. Вибір учасників здійснюється 
представниками обох команд по черзі. Коли команди остаточно сформовані, 
можна починати гру. 

Гра складається з трьох етапів. 
Етап 1. «Створення світів» (30 хв.) 
Учасникам оголошується, що кожна з підгруп — це невідома інопланетна 

цивілізація, що повинна бути створена зусиллями всіх членів команди. Групи 
одержують від ведучого все необхідне для роботи: «план» створення 
цивілізацій (додаток 8) і канцелярське приладдя (ватман, маркери, кольорові 
олівці тощо). В обговоренні ключових характеристик «цивілізації» повинні 
брати участь усі члени команди. 

Групи сідають у віддалених місцях або розходяться по різних кімнатах. 
Після закінчення заздалегідь обговореного часу робота зі створення «світів» 
повинна бути закінчена. 

Етап 2. «Зустріч» (40 хв.) 
Команди збираються в одній кімнаті. Ведучий гри виголошує промову 

(додаток 8.2), описуючи ситуацію зустрічі між представниками цивілізацій і 
необхідність ближчого знайомства між ними. 

Далі відбувається почергова презентація «світів». Презентації краще 
проводити за певним планом. Спочатку «господарі» повідомляють назву свого 
світу, учать гостей прийнятого в їхній цивілізації вітання, показують портрет 
мешканця і розповідають про нього, знайомлять гостей зі своїм 
законодавством. Наприкінці гостей пригощають стравами інопланетної кухні, 
навчають «національного» танцю. 

Питання для обговорення: 
• Чим схожі та чим відрізняються мешканці обох світів? 
• Проаналізуйте норми І правила, якими керуються представники 

різних цивілізацій. 
Етап 3. «Прийняття загальних законів» (45 хв.) 
На цьому етапі команди мають домовитися між собою про правила 

взаємодії на невідомій планеті й розподіл наявних ресурсів корисних копалин 
(додаток 8.3). 

Одержавши необхідні інструкції, команди віддаляються на якийсь час для 
обговорення законів, що, з їхнього погляду, необхідно прийняти (кожна 
команда формулює не більше чотирьох законів). Далі обидві команди сідають 
за «стіл переговорів». Перед ними лежить ватман, на якому записуватимуться 
прийняті закони. Закони висуваються командами по черзі. Кожен із зап-
ропонованих законів спочатку обговорюється (якщо необхідно, у нього 
вносяться виправлення), потім ставиться на загальне голосування (наприклад, 
піднятий угору палець — «за», опущений униз — «проти»). 
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Наприкінці гри всі учасники ставлять під «законодавством» свої підписи, 
після цей ватман прикріплюється на стіну. 

Питання для обговорення: 
• Які з прийнятих «законів» викликали найбільше розбіжностей і з чим це 

зв’язано? 
• Що могло б зробити процес переговорів успішнішим? 
2. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Що допомагало і що заважало командам знаходити компроміси й 

укладати угоди під час гри? 
• Які кроки потрібно починати і яких правил дотримуватися, щоб 

стосунки між людьми мали толерантний характер? 
Заняття 9 

Тема. Толерантність до інших: учимося співчуття 
Мета: розвиток у підлітків здатності до розуміння, співпереживання та 

співчуття. 
Тривалість: 1 година 

Хід роботи 
1. Вправа «Будь уважним» (7 хв.) 
Мета: розвиток спостережливості. 
Процедура проведення: учасники сидять у колі. Ведучий пропонує їм 

уважно подивитися один на одного і запам'ятати, хто у що одягнений. Потім 
члени групи сідають спинами одне до одного. Ведучий запитує учасників: 
«Ганнусю, пригадай, як одягнений Олег?», «Олексію, якого кольору штани у 
Сергія?», «Катю, хто сьогодні прийшов у білій футболці і чорних джинсах?» 
тощо. 

2. Вправа «Іван-покиван» (1 хв.) 
Мета: розвиток довіри і підтримки всередині групи. 
Процедура проведення: учасники стають у коло якомога щільніше одне до 

одного. Один із них виходить у центр кола. Він намагається максимально 
розслабитися, а інші гравці, витягнувши руки перед собою, погойдують 
учасника, що знаходиться в центрі, з боку вбік, підтримуючи його і не даючи 
впасти. У центрі кола можуть побувати всі бажаючі. 

Ведучий запитує всіх, хто побував у центрі кола: «Хто справді зумів роз-
слабитися, довіритися людям у колі?» 

Членам групи треба оцінити ступінь своєї довіри за 5-бальною шкалою, 
піднявши руку з відповідною кількістю пальців. Учасників з «низьким» 
ступенем довіри до групи можна запитати, чому вони не зуміли розслабитися, 
що їм заважало тощо. 

3. Вправа «Зрозумій мене» (25 хв.) 
Мета: зрозуміти думки і почуття співрозмовника, його думку. 
Процедура проведення: Учасники сидять у колі. Ведучий пропонує 

кожному по черзі коротко розповісти про ситуацію, коли з ним учинили 
несправедливо (інтолерантно). Сусід, що сидить ліворуч, має переказати цю 
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історію якомога точніше, а також спробувати зрозуміти і передати почуття 
оповідача. Автор історії оцінює, зокрема, точність переказу. Вправу можна 
проводити по колу. 

4. Вправа «Очі в очі» (10 хв.) 
Мета: концентрація на думках і почуттях іншої людини. 
Процедура проведення: учасники діляться на пари. Упродовж 3 хвилин 

партнери мовчки дивляться один одному в очі, намагаючись зрозуміти думки і 
почуття, ніби спілкуючись очима. Потім учасники діляться своїми відчуттями з 
групою. 

Питання для обговорення: 
• Чи вдалося комусь зрозуміти одне одного без слів? 
• Які почуття відчувають люди під час тривалого контакту очима? 
• Чи виникає відчуття розуміння, довіри, духовної близькості? 
Домашнє завдання. Учасникам зачитується Загальна декларація прав 

людини. До наступного заняття їм необхідно ретельно ознайомитися з її 
змістом. 

5. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Чи важко поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти її 

переживання? 
• Які групи людей особливо мають потребу у співчутті, підтримці й 

розумінні? 
Заняття 10 

Тема. Межі толерантності 
Мета: допомогти зрозуміти І відчути межі толерантної поведінки; знайти 

критерії, що визначають допустимість толерантної поведінки в тому чи іншому 
випадку; розвивати здатність до критичного аналізу, самостійність мислення; 
розвивати соціальне сприйняття. 

Тривалість: 1 година 35 хв. 
Хід роботи 

1. Вправа «Друкарська машинка» (7 хв.) 
Мета: розвиток навичок міжособистісної взаємодії. 
Учасники стоять у колі. Ведучий пропонує відтворити уривок з добре 

відомої пісні чи вірша. Кожен по черзі вимовляє по одній букві слова. 
Наприкінці слова — усі встають, на розділовий знак — тупотять ногою, 
наприкінці рядка — плескають у долоні. Хто помиляється — вибуває з гри. 

2. «Устигни вставити слово» (20 хв.) 
Учасники гри кидають один одному м'яч. Той, хто кидає, називає якийсь 

іменник, а той, кому адресований м'яч, має швидко назвати дієслово, що 
підходить за змістом. Хто говорить нісенітницю — вибуває з гри. Той, хто 
правильно підібрав дієслово, називає свій Іменник і кидає м'яч іншому учас-
нику тощо. Гра ведеться у швидкому темпі. 

3. Обговорення Декларації прав людини (20 хв.) 
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Мета: ознайомлення підлітків із Загальною декларацією прав людини; 
обговорення питань щодо порушення прав людини і людської гідності; 
усвідомлення особистої відповідальності кожної людини за дотримання прав 
усього людства; розуміння того факту, що порушення прав людини є однією з 
форм нетерпимості. 

Процедура проведення: ведучий ініціює обговорення Загальної декларації 
прав людини на основі запитань: 

• Які права людини найчастіше порушуються? 
• Які інтолерантні дії найчастіше ведуть до порушення прав людини? 
• Які наслідки порушення прав людини ви можете назвати? 
• Які права людини порушуються у випадку етнічних конфліктів? 
• Які дії, на вашу думку, повинні починатися у випадку порушення прав 

людини? 
• Чи може конкретна людина вплинути на дотримання прав людини? 

Якими способами? 
4. Вправа «Кодекс толерантності» (15 хв.) 
Мета: створення «Кодексу толерантності». 
Процедура проведення: ведучий пропонує учасникам групи на основі 

Загальної декларації прав людини створити «Кодекс толерантності». Кожен 
учасник відзначає в Декларації 10 статей, що, на його думку, найважливіші для 
«Кодексу толерантності». Потім ведучий називає номери статей. Загальним 
голосуванням вибирають 10 статей. Номери статей, що набрали найбільшу 
кількість голосів, записуються на дошці, ведучий зачитує їх зміст. 

5. Вправа «Суд присяжних» (30 хв.) 
Мета: прийняття рішень на основі «Кодексу толерантності». 
Процедура проведення: ведучий пропонує учасникам групи уявити, що 

вони — громадяни країни, у якій усі судові рішення по цивільних і 
кримінальних справах приймаються на основі «Кодексу толерантності». З-
поміж учасників обирається суддя, прокурор, адвокат і присяжні засідателі (3-5 
осіб). Адвокат є захисником підсудного, прокурор — звинувачувачем, присяжні 
засідателі після обговорення між собою виносять своє рішення, а суддя зачитує 
вирок. У суді розглядається кілька справ (додаток 10.2). Ведучий використовує 
на свій розсуд будь-які ситуації із запропонованого переліку. Для слухання 
кожної справи може висуватися новий склад суду. Щодо кожної справи суд має 
прийняти спеціальне рішення. 

Після завершення вправи учасники групи обговорюють важливість 
дотримання законів толерантності та критерії допустимості чи неприпустимості 
толерантної поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

6. Рефлексія заняття (10 хв.) 
• Чи може інтолерантна поведінка бути виправданою? 
• Якщо так, то в яких випадках?  
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• У яких сферах життя проблема толерантності — інтолерантності 
стоїть найгостріше? 

Заняття 11 
Тема. Підсумкове заняття 
Мета: спільне обговорення результатів тренінгу; одержання зворотного 

зв'язку від групи; підбиття підсумків, прощання з учасниками тренінгу. 
Тривалість: 45 хв. 

Хід роботи 
1. Вправа «Згадати все» (10 хв.) 
Мета: повторення й узагальнення пройденого. 
Процедура проведення: учасники кидають один одному м'яча, називаючи 

якості й особливості поведінки, властиві, на їхній погляд, толерантній людині. 
Треба намагатися не повторювати вже названі характеристики. У грі повинні 
взяти участь усі члени групи.  

2. Вправа «Коло «зворотного зв'язку» (25 хв.) 
Мета: одержання зворотного зв'язку від групи, обмін почуттями і 

враженнями. 
Процедура проведення: ведучий пропонує учасникам по колу висловити 

свої думки з наступних тем: 
• Що найбільше запам'яталося, сподобалося в тренінгу? 
• Яка тема була особливо актуальною, цікавою? 
• Чи потрібні, на ваш погляд, подібні тренінги для підлітків? 
• Які питання щодо обговорення теми «Толерантність» було б цікаво 

обговорити в подібному циклі занять? 
• Як ви збираєтеся використовувати те, чого навчилися у групі? 
3. Вправа «Поема про толерантність» (7 хв.) 
Мета: узагальнення отриманого досвіду, зворотний зв'язок про тренінг. 
Процедура проведення.  Перший варіант. Усі учасники одержують по 

аркушу і фломастеру. Кожен учасник пише на своєму аркуші короткий рядок, 
яким починатиметься поема (наприклад: «толерантність - це повага і 
впевненість у тому, що тебе розуміють», «це можливість знайти друзів», 
«таким коли-небудь стане нам світ», «толерантність — це непросто!» тощо). 
Ведучий збирає в учасників їхні аркуші та зачитує їх один за одним як поему. 

Другий варіант. Кожен учасник пише свій рядок, потім передає аркуш 
сусідові ліворуч і той дописує свій рядок, що продовжує поему тощо. Після 
того, як кожний напише по одному рядку на аркуші, закінчена поема 
повертається ведучому. 

Поему можна розмножити й роздати всім учасникам тренінгу. На 
завершення тренінгу влаштовується чаювання. 
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Додатки 
Додаток 1 

Базові правила групової роботи 
Участь у груповій роботі впливає на формування особистості підлітка. У 

зв'язку з цим уже на першому занятті необхідно прийняти етичні правила 
групової роботи, що сприяли б створенню комфортної, безпечної обстановки у 
групі, і дотримувати їх упродовж усього тренінгу. Нижче наводяться базові 
правила, однак група може доповнити цей перелік своїми правилами 
(наприклад: не спізнюватися, говорити по черзі тощо). 

• Конфіденційність. Усе, про що говориться у групі щодо конкретних 
учасників, не повинне стати надбанням третіх облич (варто пояснити підліткам, 
що в особливих випадках ведучий може виносити інформацію за межі групи 
для збереження благополуччя самої дитини чи інших членів групи). 

• Принцип добровільної участі у групі. Члени групи можуть не брати 
участі у тих чи інших вправах. Учасник має право вийти з групи, заздалегідь 
оголосивши про своє рішення ведучому і всім учасникам. 

• Доброзичлива, відкрита атмосфера. Неприпустимі агресивні дії і 
висловлювання учасників стосовно одне одного. Члени групи можуть говорити 
про свої почуття, але не повинні давати оцінки (насамперед негативні) 
поведінці і висловлюванням інших. 

 
Додаток 2 

Визначення толерантності 
Красивими великими літерами напишіть ці визначення на ватмані в такий 

спосіб: на одному боці слова «Толерантність — це...», а на іншому — 
визначення. Перед початком заняття прикріпіть ватман на дошку чи на стіни 
так, щоб на лицьовому боці було написано «Толерантність — це...». Після 
виступів представників підгруп поверніть їх іншим боком. 

Толерантність це: 
1 Співпраця, дух партнерства. 
2 Готовність приймати чужу думку. 
3 Повага людського гідності. 
4 Повага прав інших. 
5 Прийняття іншого таким, яким він є. 
6 Здатність поставити себе на місце іншого. 
7 Повага права бути іншим. 
8 Визнання різноманіття. 
9 Визнання рівності інших. 
10 Терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки. 
11 Відмовлення од домінування, заподіяння шкоди і насильства. 
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Додаток 3 
№ Риси толерантності особистості 

б і
А Б 

1.  Прийняття інших     
2.  Поблажливість     
3.  Терпіння     
4.  Почуття гумору      
5.  Чуйність     
6.  Довіра     
7.  Альтруїзм      
8.  Терпимість до розбіжностей      
9.  Уміння володіти собою     
10.  Доброзичливість     
11.  Уміння не засуджувати інших      
12.  Гуманізм     
13.  Уміння слухати     
14.  Допитливість     
15.  Здатність до співпереживання      

 
Додаток 4 

Лекція 
«Чим відрізняється толерантна особистість від інтолерантної» 

(підготовлена на основі робіт Г. Олпорта) 
Розподіл людей на толерантних та інтолерантних є досить умовним. 

Крайні позиції зустрічаються рідко. Кожна людина у своєму житті робить як 
толерантні, так і інтолерантні вчинки. Проте, схильність поводитися 
толерантно чи інтолерантно може стати стійкою особистісною рисою, що й дає 
змогу розрізняти толерантні та інтолерантні особистості й характеризувати їх. 

1. Знання самого себе. Толерантні люди більше знають про свої до-
стоїнства й недоліки. Критично ставлячись до себе, вони не прагнуть у всіх 
своїх негараздах звинувачувати оточуючих. 

Психологи дійшли висновку, що в толерантної особистості значно 
більший розрив між «Я-ідеальним» (тобто, уявленням про те, яким би «Я» 
хотів стати) і «Я-реальним» (уявленням про те, який «Я» є), ніж у інтолерантної 
людини (у якої «Я-ідеальне» і «Я-реальне» практично збігаються). Толерантні 
люди краще знають самих себе, причому не тільки свої достоїнства, а й 
недоліки, тому менш задоволені собою. У зв'язку з цим потенціал для 
саморозвитку в них вище. Інтолерантна людина зауважує в себе більше 
достоїнств, ніж недоліків, тому у всіх проблемах частіше схильна 
обвинувачувати оточуючих. 

2. Захищеність. Інтолерантній людині важко жити у згоді як із самою 
собою, так і з іншими людьми. Вона побоюється свого соціального оточення і 
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навіть себе, своїх інстинктів. Над нею ніби нависає відчуття постійної погрози. 
Толерантна людина зазвичай почувається безпечно. Тому вона не прагне 
захищатися від інших людей і груп. Відсутність погрози чи переконаність, що з 
нею можна справитися — важлива умова формування толерантної особистості. 

3. Відповідальність. Інтолерантна людина вважає, що події, які 
відбуваються, від неї не залежать. Вона не владна над долею. Вона переконана, 
наприклад, що багато подій пояснює астрологія, їй легше думати, що щось 
відбувається із нею, а не нею. Толерантні люди, навпаки, переконані, що доля 
залежить не від розташування зірок, а від них самих. Толерантні люди не 
перекладають відповідальність на Інших, вони несуть її самі. Інтолерантні 
прагнуть зняти із себе відповідальність за те, що відбувається з ними і довкола 
них. Ця особливість пов'язана з прагненням в усьому звинувачувати інших і 
лежить в основі формування забобонів у ставленні до інших груп — не я 
ненавиджу і заподіюю шкоду іншим, це вони ненавидять і заподіюють мені шкоду 

4. Потреба у визначеності. Інтолерантні особистості поділяють світ навпіл 
— на чорне і біле. Для них не існує півтонів, є тільки два типи людей — погані і 
гарні, тільки один правильний шлях у житті. Вони наголошують на розбіжностях 
між «своєю» і «чужою» групами. Вони не можуть ставитися до чогось 
нейтрально: усе, що відбувається, або схвалюють, або ні. Толерантна людина, 
навпаки, визнає світ у його різноманітті і готова вислухати будь-яку думку. 

5. Орієнтація на себе — орієнтація на інших. Виявилося, що толерантна 
особистість більше орієнтована на себе в роботі, у фантазіях, творчому процесі, 
теоретичних міркуваннях. У проблемних ситуаціях толерантні люди схильні 
звинувачувати себе, а не оточуючих. Такі люди прагнуть до особистісної 
незалежності більше, ніж до приналежності зовнішнім інститутам і 
авторитетам, тому що їм не потрібно за когось ховатися. 

Дослідження психологів засвідчили, що прагнення належати до 
суспільних інститутів у інтолерантних людей виражено значно сильніше, ніж у 
толерантних. Так, дівчата з антисемітськими тенденціями більш схильні 
поєднуватися в сестринства, більш релігійні, більш патріотичні. Численні 
дослідження виявляють позитивний зв'язок між існуванням у людини 
забобонів і високим «патріотизмом». Був показаний зв'язок між націоналізмом 
і ненавистю до меншостей у нацистській Німеччині. 

6. Схильність до порядку. Психологи з'ясували, що інтолерантна людина 
надто великого значення надає охайності, гарним манерам, ввічливості. Для неї 
важливо, щоб в усьому був порядок. Для толерантних людей ці якості не 
представляють такої великої цінності і відходять на другий план. 

Нацисти надзвичайно важливу роль відводили цій чесноті. Гітлер 
проповідував аскетизм. Відповідно до нацистських переконань усе життя 
людини повинно проходити згідно з протоколом. Євреїв постійно 
звинувачували в непорядності, аморальності, неохайності. 

Інтолерантна людина не тільки любить порядок узагалі, вона особливо 
любить соціальний порядок. У своєму прагненні належати партії, 
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національності, угрупованню вона знаходить безпеку і визначеність. Ця 
приналежність дає їй захист від постійного занепокоєння. 

7. Здатність до емпатії. Здатність до емпатії визначається як соціальна 
чутливість, уміння давати правильні судження про інших людей. 

Що є основою емпатйних здібностей — точно не визначено. Можливо, це 
продукт сприятливої сімейної атмосфери, розвинених естетичних почуттів, 
високих соціальних цінностей. 

В одному з експериментальних досліджень виявлялася здатність до емпатії 
в толерантних та інтолерантних студентів. Упродовж 20 хвилин студенти однієї 
статі і віку розмовляли на різні теми одне з одним наодинці. Кожний формував 
своє уявлення про співрозмовника. Після бесіди експериментатор попросив 
студентів заповнити опитувальник, що виявляє ступінь толерантності, за свого 
співрозмовника. Виявилося, що інтолерантні студенти оцінювали своїх 
партнерів по експерименту відповідно до своїх власних переконань, тобто вони 
виглядали в їхніх очах більш інтолерантними, ніж були насправді. Толерантні 
студенти виявили точніші судження про людей — вони адекватніше оцінювали 
як толерантних, так і інтолерантних співрозмовників. 

8. Почуття гумору. Почуття гумору і здатність посміятися над собою - 
важлива риса толерантної особистості. У того, хто може посміятися над собою, 
менша потреба відчувати перевагу над іншими. 

9. Авторитаризм. Для інтолерантної особистості надзвичайно важлива 
суспільна ієрархія. Коли американських студентів попросили назвати людей, 
яких вони вважають великими, інтолерантні назвали імена лідерів, що мали 
владу і контроль над іншими (Наполеон, Бісмарк), у той час як для толерантних 
більш властиво називати артистів, учених (Чаплін, Ейнштейн). Інтолерантну 
особистість влаштовує життя в упорядкованому, авторитарному суспільстві 
сильною владою. Інтолерантна людина вважає, що зовнішня дисципліна 
надзвичайно важлива. Толерантна людина воліє жити у вільному, 
демократичному суспільстві. 

Таким чином, є два шляхи розвитку особистості: Інтолерантний і 
толерантний. Інтолерантний шлях характеризується уявленням про власну 
винятковість, прагненням переносити відповідальність на оточення, відчуттям 
навислої загрози, потребою в порядку, у бажанні сильної влади. Інший шлях — 
шлях людини вільної, яка добре себе знає. Добре ставлення до себе співіснує з 
позитивним ставленням до оточуючих і доброзичливим ставленням до світу. 

 
Додаток 5 

Мої кращі якості 
Мої кращі риси Мої здібності й таланти Мої досягнення 
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Додаток 6 
Інформація про Нобелівську премію 

Останні 30 років в історії людства по праву можна вважати періодом 
небувалого розквіту науки, відкриттів і винаходів, що цілком змінили життя 
людей. Вдячні сучасники не залишаються байдужими до великих відкриттів, 
знаходячи засоби і способи винагородити їх авторів. Премія, що стала 
символом вищого досягнення в галузі науки і літератури, була заснована 
наприкінці позаминулого століття шведським інженером і промисловцем 
Альфредом Нобелем, який винайшов порох і динаміт. Усе своє майно він 
заповідав витратити на винагороди вченим і літераторам, які зробили 
неоціненний внесок у прогрес людства, а також суспільним діячам, що сприяли 
зміцненню світу та миру між народами. Нині не існує іншої нагороди, що 
користується таким величезним міжнародним авторитетом. 

Нобелівські премії видаються з 1901 р. У різний час лауреатами 
Нобелівської премії стали: Альберт Ейнштейн, що створив теорію відносності; 
Нільс Бор, що побудував першу модель атома; Хане Бете, що пояснила природу 
сонячного випромінювання; П.Л. Капіца і Л.Д.Ландау, що відкрили таємниче 
явище надтекучості; Б.Л.Пастернак — автор «Доктора Живаго»... 

Номінації, з яких заснована премія, спеціально обговорені в заповіті 
Альфреда Нобеля, підписаного ним 27 листопада 1895 р. у м. Парижі. 

Заповіт Альфреда Нобеля 
Я, Альфред Бернхард Нобель, обміркувавши і вирішивши, справжнім 

оголошую мій заповіт щодо майна, нажитого мною до моменту смерті. 
Усе реалізоване майно, що залишилося після мене, необхідно розподілити 

в такий спосіб: капітал мій виконувачі духівниці повинні перевести в цінні па-
пери, створивши фонд, відсотки з якого видаватимуться у вигляді премії тим, 
хто протягом попереднього року приніс користь людству. Зазначені відсотки 
варто розділити на п’ять рівних частин, що призначаються: перша частина 
тому, хто зробив найбільш важливе відкриття чи винахід у галузі фізики, друга 
— тому, хто зробив велике відкриття чи вдосконалення в галузі хімії, третя — 
тому, хто домігся видатних успіхів у галузі фізіології чи медицини, четверта — 
хто створив найвизначніший літературний твір, що відображає людські ідеали, 
п'ята — тому, хто зробить вагомий внесок у зміцнення народів, знищення 
рабства, зниження кількості існуючих армій і сприяння мирній домовленості 
(..,). 

...Моє особливе бажання полягає в тому, щоб на присудження премій не 
впливала національність кандидата, щоб премію одержували найбільш гідні 
(...). 

...Цей заповіт є останнім і остаточним, він має чинність закону і скасовує 
всі мої попередні заповіти, якщо такі виявляться після моєї смерті. 

Альфред Б.Нобель, Париж, 27 листопада 1895 року. 
До п'яти номінацій, уведеним Нобелем, 1968 року додалася премія в галузі 

економічних наук. 
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Майбутніх лауреатів Нобелівської премії можна розпізнати не тільки за 
великою науковою продуктивністю і високим ступенем цитування їхніх робіт 
іншими авторами (ще до нагородження майбутніх лауреатів цитують у 40 разів 
частіше, ніж середніх дослідників), а й за деякими деталями їхньої біографії. 
Зазвичай це люди, талант яких виявляється дуже рано. Вищі навчальні заклади 
вони закінчують у 19—20 років, а у 25 стають докторами наук. Майбутні 
номінанти зазвичай навчаються у великих наукових центрах і обирають собі в 
керівники відомих учених. Премію вони одержують найчастіше у віці 39 років. 
Додаток до заняття 5 (див. табл. 4) 

 
Додаток 7 

«Який я» 
Що я 

думаю про 
себе 

Що думає про мене 
близька людина (мама, 

тато, друг, інші) 

Що про мене, на мій 
погляд, думає сусід 

ліворуч 

Що думає про мене сусід 
праворуч (заповнює 

сусід) 

    
 

Додаток 8 
Складіть «Я-висловлювання» 

1. Твій друг(подруга) попросив(ла) у тебе одяг і порвав(ла) його. 
2. Твій молодший брат пообписував ручкою твої підручники; 
3. Твої друзі пішли в кіно, а тебе не взяли із собою. 
4. Твій учитель незаслужено звинуватив тебе в тому, що ти списав(ла) 

контрольну в сусіда. 
5.Ви з другом домовилися зустрітися на вулиці. Ти прочекав(ла) його 

півгодини, а він так і не прийшов. 
6. Тренер сказав, що ти пропускаєш тренування, тому він відраховує тебе з 

команди. 
 

Додаток 9 
Інструкція для посланців 

Ваша країна планує встановити дипломатичні зв'язки з країною 
Карамбією. Для цього потрібно довідатися, що це за країна і які особливості її 
культури. Уряд вашої країни наділив вас почесною місією: ви маєте відпра-
витися як посланець у Карамбію. Цей візит буде першим контактом 
представника вашої країни з цією культурою. Ваша завдання  полягає в тому, 
щоб довідатися якнайбільше про культуру цієї країни, її жителів, і написати 
звіт своєму урядові. Ваша діяльність, на жаль, має одне обмеження: жителям 
Карамбії потрібно ставити тільки такі запитання, на які можна відповісти або 
«так», або «ні». Ви можете закінчити візит, як тільки відчуєте, що зібрали 
досить інформації для звіту. 
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Якщо у вас є запитання щодо правил гри, поставте їх до того, як гра 
почалася. 

Підготуйте запитання до жителів Карамбії. Не повертайтеся в кімнату, 
поки вас не запросять. 

План створення «цивілізацій» 
1.Назва світу і його представників. 
2.Портрет представника цієї цивілізації. 
3.Їхні специфічні особливості, характер. 
4.їхній спосіб життя: добовий ритм, улюблені заняття тощо. 
5. Закони, за якими живуть представники цієї цивілізації. 
6. Деякі культурні особливості (наприклад, ритуали вітання і прощання, 

кухня, танець). 
Промова ведучого перед зустріччю цивілізацій 

Нещодавно в нашій галактиці сталася дивна подія. На одну з ненаселених 
планет у пошуках корисних копалин приземлилися відразу два космічних 
кораблі. Ця обставина змусила космонавтів відкласти обстеження планети до 
з'ясування характеру і намірів мешканців іншого космічного корабля. А раптом 
вони мають могутню зброю? А раптом це — кровожерливі монстри, що не виз-
нають ніяких законів? Представники кожної з цивілізацій послали 
інопланетянам сигнал, який означає, що вони — мирні дослідники і не мають 
наміру воювати (кожна з команд може придумати свій сигнал)... 

Ну що ж, у такому випадку має сенс познайомитися і погодити інтереси 
щодо подальших досліджень планети. Яка з цивілізацій готова першою 
виступити в ролі господаря?» 

Промова ведучого перед створенням закону 
Я пропоную обом цивілізаціям сісти за стіл переговорів, домовитися про 

правила дослідження планети і погодити розподіл ресурсів. Кожна з 
дослідницьких бригад уже встигла провести попередні дослідження, і всі 
ресурси планети відомі (зачитується перелік корисних копалин, кожна з 
команд одержує його). Але можливо, одній із цивілізацій певний ресурс 
життєво необхідний, а іншій він не дуже потрібен. Усі ці питання необхідно 
обговорити. На цій планеті немає життя, тому вивіз корисних копалин може 
здійснюватися в будь-яких розмірах». 

Корисні копалини і природні ресурси: 1. Вода. 2. Кремінь. 3. Граніт. 4. 
Камені, що акумулюють сонячне світло. 5. Дорогоцінний камінь, за своїми 
властивостями подібний до алмазу. 6. Маленькі рослини, що витримують ве-
личезні перепади температури. 7. Холодна лава погаслих вулканів, що 
тягнеться, як гума. 

 
Додаток 10 

Перелік ситуацій для розгляду в суді 
1. Евтаназія. До лікаря звернувся смертельно хворий пацієнт, що зазнає 

великого болю, із проханням виявити людинолюбство і позбавити його від 
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страждань. Хворий просив дати йому смертельну дозу снодійного. Пацієнту, 
що був у лікарні, більше ні до кого було звернутися з цим  проханням. Лікар, 
що давно спостерігав цього пацієнта, знав, що жити йому залишилося не 
більше місяця. Ніякої надії на лікування не було. Після тяжких роздумів лікар 
приймає рішення виконати прохання хворого. Про цей факт стає відомим і 
родичі померлого подають на лікаря в суд. 

Суд має прийняти рішення про винність чи невинність підсудного. 
2. Проблеми сексуальних меншин. В одному із: житлових районів міста є 

кафе, де збираються гомосексуалісти. Відвідувачі кафе нікому не заподіюють 
шкоди, поводяться тихо і спокійно. Однак жителі району вважають, що сам 
факт перебування такого закладу в житловому районі, там, де гуляють діти, не 
допустимо. Тому мешканці будинку, поруч із яким знаходиться кафе, подали 
прохання до суду про те, щоб заклад закрили. 

Суд має задовольнити прохання чи відхилити його. 
3. Осуд чи примусове лікування. Серійний маніяк-убивця в результаті 

експертизи визнаний психічно хворою людиною, не здатною впоратися з 
власними інстинктами. Його направляють на примусове лікування у 
психіатричну клініку. Через кілька років, вийшовши із клініки, він убиває 
трьох жінок і знову опиняється в суді. 

Яке рішення має прийняти суд у цьому випадку? 
4. Справа про розлучення. До суду звернувся із заявою про розлучення 

чоловік, який довідався, що його дружина не може мати дітей. Це єдина 
причина, через яку він вимагає розлучення. Його дружина не дає своєї згоди, 
мотивуючи це тим, що вона кохає чоловіка і вважає, що родина може бути 
щасливою і без дітей. 

Суд має прийняти рішення — задовольнити чи не задовольнити прохання 
чоловіка про розлучення. 

5. Проблема наркоманії. У молодої людини, що вживає наркотики, 
міліція знайшла дозу героїну. Очевидно, що він не займається продажем і 
поширенням наркотиків, а здобуває їх лише для себе. Проте на нього заведена 
кримінальна справа, і сьогодні вона розглядається у суді. 

Суд має прийняти рішення про те, чи підлягає карному покаранню 
підсудний за вживання наркотиків. 

6. Справа «зелених». Слухається судова справа про псування особистого 
майна членом «партії зелених», що виступає проти вбивства тварин. Він облив 
із пульверизатора незмивною фарбою дорогу норкову шубу жінки, що 
виходила з магазину. Та подала до суду. 

Суд покликаний розглянути цю справу і винести підсудному вердикт: 
«винен» чи «не винен». 
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6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРЕВЕНТИВНОЇ РОБОТИ ЩОДО 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЖОРСТОКОСТІ ТА НАСИЛЛЯ В  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Результати соціологічних досліджень 

Результати досліджень, які проведені у різних регіонах України свідчать 
про особливу актуальність проблеми насилля в освітньому середовищі на 
сучасному етапі. Виявлено, що найчастіше насильство до дітей чинять: інші 
діти (95%), батьки (68%) та дорослі, які працюють із дітьми (39 %); від 24% до 
37% дітей зазнають насильства дома, на вулиці, в школі (від практично 
щоденного до декількох разів на місяць). Ствердно відповіли про те, що 
зазнають насильства в школі 65% дівчат та 50% хлопців у віці 9-11 років; 84% 
дівчат та 70% хлопців у віці 12-14 років; 56% дівчат та 51% хлопців у віці 15-16 
років. Серед форм насильства переважають такі форми як, побиття, образи, 
приниження, копняки, запотиличники, використання образливих прізвиськ, 
псування майна іншої особи, позбавлення їжі та грошей, неприємні дотики до 
тіла, бойкот тощо. Всі виявлені у ході дослідження проблеми мають системний 
характер, майже не залежать від територіального чинника та підтверджують, 
що школа не тільки відіграє важливу роль у житті дітей як середовище основної 
соціалізації, а й виступає місцем, де діти найчастіше у своєму житті 
зустрічаються з насильством [14]. 

Результати іншого дослідження свідчать, що для дорослих актуальність 
проблеми насильства над дітьми має більш високий показник ніж для дітей: 
надзвичайно важливою цю проблему вважають 23% дітей, тоді як серед батьків 
та вчителів цей показник становить 30-31%. Свідками нехтування основними 
правами дитини були 69% дітей, та 75% дорослих. Основну підтримку у важкі 
моменти життя більшість респондентів отримує від батьків та друзів. Натомість 
5-6% опитаних в таких ситуаціях залишаються взагалі без підтримки. Майже 
третина опитаних, визначаючи причину, яка втримує їх від порушення законів, 
обирають совість, стільки ж респондентів вказує на страх бути покараним [62]. 

На основі аналізу результатів соціологічних досліджень, які проводилися 
Всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України» за 
підтримки Міністерства освіти і науки України (2009 р.) та центром практичної 
психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (2008 р.) 
визначено пріоритетні напрями та особливості превентивної роботи щодо 
попередження жорстокості та насилля в навчальних закладах. Система 
превентивних дій в освітньому середовищі має формувати гуманістичні риси 
людини, а у випадках, де вже склались насильницькі устрої, повинна 
запроваджуватися система перевиховання особистості, оскільки насильство 
представляє собою засвоювану модель поведінки, від якої можна відучити. Для 
педагогів важливо не тільки розуміти причини, що можуть привести до 
деформацій характеру дитини та внаслідок цього до насильницьких дій по 
відношенню до близьких людей, друзів, учителів, але також слід вчасно їх 



 

 

 

70

помітити і, головне, - чітко уявляти собі, наскільки небезпечно це явище для 
суспільства в цілому, які віддалені наслідки може мати освоєння таких 
хворобливих форм досягнення особистої мети, як насильство. У ході 
соціологічного опитування з’ясувалося, що ключовими фігурами на початку 
такого процесу мають виступати педагоги, загальний стаж роботи яких у школі 
складає від 2 до 10 років.  

Основними чинниками, що визначають успішність такої роботи 
являються: 

• Урахування потреб учасників навчально-виховного процесу, 
визначених у ході соціально-психологічних та соціологічних досліджень.  

• Залучення самих дітей і врахуванням їх думки під час розробки 
шкільних механізмів превенції насильства, реагування на його прояви та 
системи допомоги дитині, оскільки це підвищить ступінь довіри дітей до цих 
механізмів, переконає у спрямованості пропонованих дій на реалізацію їх 
реальних потреб та очікувань. 

Пріоритетні напрями, зміст та форми  
превентивної роботи щодо жорстокості та насилля  

в навчальних закладах 
І. Організаційно-методичний напрям: 
• Ініціювання, обговорення та планування спільних дій адміністрації, 

педагогічного колективу, учнівського (студентського) самоврядування та 
батьківської громадськості, спрямованих на профілактику виявлених недоліків 
у роботі навчального закладу з даної проблеми. 

• Ознайомлення учасників навчально-виховного процесу з нормативно-
правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми 
насилля в освітньому середовищі. 

• Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із 
залученням представників правоохоронних органів, служб соціального захисту, 
медичних установ та інших зацікавлених організацій. 

• Запровадження програми правових знань у формі гурткової, 
факультативної роботи. 

• Організація роботи гуртків, факультативів з психології. 
• Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, 

куди можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень. 
• Створення на базі школи алгоритму реагування на випадки насильства 

серед дітей: чітке визначення можливих дій, відповідальності та компетенції 
вчителя, представників адміністрації, психолога і соціального педагога; 
визначення їх ролі та обсягу обов'язків у цьому алгоритмі. Варто звернути 
увагу на те, що роль учителя у такому алгоритмі має бути чітко визначена і 
досить обмежена, вчитель має надавати дитині лише первинну психологічну 
допомогу, а потім передавати її фахівцеві. Дитина-агресор та постраждала 
дитина мають отримати допомогу професіонала. Необхідно зменшити кількість 
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спроб вирішити такі проблеми вчителем самотужки. Алгоритм має враховувати 
вимоги чинного законодавства та залучати окрім внутрішніх ресурсів школи 
сторонніх фахівців - представників служб у справах дітей, кримінальної міліції 
у справах дітей, громадські організації, тощо. 

• Організація та проведення в школі спортивних змагань командного 
типу, виходячи з того, що брак тактильного спілкування між дітьми призводить 
до агресивного стилю поведінки. 

• Зосередження уваги на психосексуальному вихованні дітей, зокрема 
прийнятних способах вираження особистісних симпатій. 

• Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства 
та його наслідки повинно мати систематичний характер. Особливу увагу слід 
приділити ознайомленню із загальноприйнятим у світі поняттями «нехтування 
потребами дитини», яке є більш широким з огляду на розуміння проблеми 
насильства над дітьми, та «легкі форми прояву насильства», зокрема 
психологічному й економічному його видам. З цією метою доцільно проводити 
серед педагогів навчальні заняття з діагностики «легких» форм насильства й 
реагування на нього, адже саме з них починається формування насильницького 
стилю поведінки дітей відносно одне одного. 

ІІ. Корекційно-розвивальний напрям: 
• Запровадження на базі школи програм заміщення агресії серед дітей, 

які схильні до агресії щодо інших - тренінгів з розвитку соціальних навичок, 
індивідуального виявлення та призупинення проявів агресії, заміни агресивної 
поведінки на асертивну, формування та розвитку загальнолюдських моральних 
цінностей, толерантності. 

• Коригування не лише наявних агресивних форм поведінки дітей, й 
формування нових, переважно за допомогою прикладу педагогів, адже вчителі 
самі часом дозволяють собі такі прояви психологічного насильства як 
порівняння, навішування ярликів, ігнорування почуттів дітей.  

• Формування у педагогів навичок ідентифікації насильства як у своїй 
поведінці, так і в поведінці дітей з метою формування єдиного погляду на 
існуючу проблему. 

• Подолання егоцентризму і розвиток емпатійних якостей, розвиток 
асертивних та гуманістичних комунікативних здібностей, адекватної 
самооцінки, самоконтролю та здатності до саморозвитку, критичності 
мислення, соціальної адаптованості й індивідуальних механізмів подолання 
важких станів і переживань.  

• До актуальних педагогічних завдань відноситься формування 
ціннісного ряду, способів соціалізації, стійкого ставлення до негативних явищ 
та негативних почуттів.  

• Згідно з загальною програмою корекції поведінки та надання 
допомоги дитині-агресору має плануватися і реалізовуватися робота з класним 
колективом. 



 

 

 

72

Важливо знати!  
Будь-яка бесіда з дитиною-агресором має базуватися на загальнолюдських 

цінностях. Не можна залишати поза увагою батьків таких дітей, але краще цю 
роботу проводити спільно з соціальними службами, особливо у випадку 
виявлення кризового стану сім'ї.  

ІІІ. Аналітико-прогностичний напрям: 
• Запровадження механізмів аналізу ризиків виникнення насильства 

серед дітей у кожній конкретній школі. 
• Розробка плану дій щодо розв'язання проблеми насильства та 

запровадження системи постійного відстеження випадків насильства серед 
дітей: виявлення дітей-агресорів, організація системної роботи з ними фахівців, 
індивідуальної та у групах, залучення до такої роботи фахівців-психологів. 

ІV. Постійне підвищення кваліфікації шкільних психологів і соціальних 
педагогів у цій сфері, оскільки вони мають бути ключовими особами в ланцюгу 
дій, спрямованих на попередження насильства у школі. Це має бути одним з 
їхніх найголовніших посадових обов'язків.  

V. Зв’язки з батьками та громадськістю: 
• Активне залучення батьків до профілактичної роботи з дітьми, 

оскільки саме вони залишаються релевантним джерелом інформації для дітей. 
Проводячи відповідну роботу з батьками, можна через них доносити до дітей 
інформацію про загальні засоби попередження насильницьких ситуацій та 
наявні форми допомоги, яку дитина може отримати на базі школи. Це особливо 
стосується дітей молодшого віку. 

• Привертання уваги органів системи освіти та громадськості до 
існування проблеми насильства серед дітей в школі, її наслідків та виявленого 
переліку потреб учасників навчально-виховного процесу для її розв'язання. 

• Заходи соціальної реклами щодо шляхів попередження 
правопорушень та способів поведінки у ситуаціях насилля: організація та 
проведення спільних акцій з представниками громадських та недержавних 
організацій; розробка буклетів, листівок; проведення конкурсів плакатів, творів, 
тощо. 

Поради психологів щодо забезпечення  
особистої безпеки при перших проявах насилля 

Якщо ви стикнулися з першими «легкими» проявами насилля, то 
психологи радять подумати про власну безпеку та безпеку своїх дітей у 
майбутньому і уявити свої дії в таких неприємних ситуаціях.  

Тримайте під рукою номери телефонів та соціальних служб, варто, щоб їх 
також знали діти.  

Вимагайте негайного втручання міліції. При приїзді працівників міліції 
детально опишіть їм те, що сталося, покажіть тілесні ушкодження, понищені 
домашні речі.  
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Зверніться з тілесними ушкодженнями до медичних закладів, де не тільки 
пройдете курс лікування, а й отримаєте медичні висновки для вагомого доказу 
в суді.  

З деяких ситуацій єдиний вихід — втеча. Для цього варто мати заздалегідь 
підготовлені речі: одяг, документи, гроші, ліки, ключі від дому тощо.  

Домовтеся з близькими про спільні дії в гострій ситуації. Будьте 
заздалегідь готовими до поділу майна, стягнення аліментів, визначення місця 
проживання дітей.  

Краще відразу звернутися по допомогу до юристів соціальних служб, 
громадських організацій, послуги яких безкоштовні.  

Обміркуйте, як обмежити ваше спілкування з кривдником після 
розлучення, адже навіть після такого кроку знущання над вами можуть не 
припинитися. 

Сплануйте ваше подальше життя без кривдника, визначте в ньому 
позитивні моменти і постійно на них орієнтуйтеся.  

І насамкінець. Не соромно визнати себе жертвою ситуації, соромно — 
миритися зі своєю роллю жертви і нічого не робити для того, щоб цю ситуацію 
змінити. Ніяка любов чи залежність не виправдовує хронічного відчуття 
зневаженої гідності та приниження. 
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