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Мета

Дати змогу відпрацювати навички комунікації: слухати і говорити, ро-
зуміти і використовувати «мову жестів», розвитку щирої і доброзичли-
вої манери спілкування, вміння долати сором’язливість.

Очікувані	результати

Наприкінці заняття учні:

 розпізнають вербальні й невербальні засоби спілкування; 

 називають чинники, які сприяють спілкуванню і заважають йому; 

 розповідають, як можна подолати сором’язливість і стати впевне-
нішим;

 демонструють навички подолання невпевненості.

Обладнання	і	матеріали

 Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери, 
клейкі папірці.

 Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (ба-
жано).

Що	підготувати	заздалегідь

 Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.

 Роздрукувати та розрізати Додаток 4.1 за кількістю учасників для 
об'єднання у п’ять груп.

 Малюнки двох людей для плаката. 

 Малюнок кораблика «Спілкування», розрізаний на 4 частини 
(Додаток 4.2)

 Перевірити презентацію та відео до теми.

Що	сприяє	порозумінню	між	людьми
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Орієнтовний	план	уроку

Стартові завдання  10 хв

Інформаційне повідомлення «Спілкування без слів» 3 хв

Вправа «Відгадайте слово» 7 хв

Робота у групах 15 хв

Підсумкові завдання 10 хв

Усього тривалість 45 хв

Рекомендації	щодо	проведення	уроку

Робота у групах 

Якщо у вашому класі мала кількість учнів, можна виконати це завдання в парах і послідов-
но опрацювати тему за темою.

Відкритий мікрофон

Якщо у класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.

Клас	5.	Тренінг	4



128

Стартові завдання (повторити попе-
редній матеріал і перейти до нового)

1. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів: 
«Про що ми говорили на минулому 
уроці»? Вислухайте відповіді охочих, 
підсумуйте їх.

2. Знайомство, повідомлення теми уроку.

• Роздайте учням стікери і запропонуй-
те їм записати відповідь на запитання: 
«Що допомогає мені у спілкуванні?»

• Розмістіть на дошці малюнки двох 
осіб і запропонуйте учням по чер-
зі виходити до дошки, зачитувати 
те, що вони записали, і «будувати» зі 
своїх стікерів «міст» між малюнками.

Підсумуйте: «Отже, тренінг нашого 
уроку присвячено тому, що сприяє поро-
зумінню між людьми».

Інформаційне повідомлення «Спілку-
вання без слів» 

Запропонуйте кільком охочим про-
читати інформацію про спілкування у 
Роздавальних матеріалах для учнів.

35

Спілкування — це обмін думками, но-
винами, враженнями, тобто повідомлен-
нями.

Спілкуватися можна за допомогою 
слів, тобто вербальним способом — усне і 
письмове спілкування, і без слів — невер-
бально, з використанням міміки, жестів, 
інтонації тощо. 

Міміка — виразні рухи м’язів обличчя 
людини. 

Жести — виразні рухи частин тіла 
(рук, ніг, голови). 

Важливим засобом невербального 
спілкування також є особливості вимо-
ви: висота і тембр голосу, його гучність, 
інтонація, темп мовлення тощо.

Спілкування без слів

Ти вважаєш, що головне у спілкуван-
ні — лише висловлене вголос? У тако-

му разі ти помиляєшся. Має значення не 
лише те, що ми говоримо, а й те, як ми це 
робимо. Адже до 70 % інформації ми пере-
даємо одне одному невербально.

У спілкуванні все важливе: інтонація 
і сила голосу, міміка і жести, положення 
тіла і навіть зовнішній  вигляд. Напри-
клад, головне у виборі одягу — це дореч-
ність.  Навряд чи адвокат, який прийде в 
шортах, справить добре враження на суд-
дю. Його просто виставлять із зали суду 
за неповагу. 

Це стосується не лише дорослих. Те, 
що вдягати до школи піжаму недоречно, 
знає кожен. Але модне яскраве вбрання 
тут також недоречне. Твій друг навряд чи 
зрадіє, якщо ти з’явишся на його день на-
родження у пом’ятій футболці і брудних 
черевиках. Літня сукня недоречна взимку, 
а зимові чоботи — влітку.                                                                                                                              

Спілкування

Підсумуйте: «Серед невербальних засобів 
спілкування виокремлюють міміку, жес-
ти й положення тіла. Дуже важливо пра-
вильно розуміти їх. Навчитися цього до-
поможе наступна вправа».

Вправа «Відгадайте слово» (на розви-
ток невербальної комунікації)

Хтось з учнів (за бажанням) вихо-
дить у центр класу, і вчитель пошепки 
каже йому будь-яке слово, наприклад, 
«корова». Завдання полягає в тому, 
щоб повідомити це класу, але без слів. 
Коли учні починають називати варіан-
ти, можна показати жестом: «Ні, це не 
те» або «Приблизно так» і уточнювати 
до моменту, коли хтось скаже правиль-
но. Коли учні навчаться розуміти слова, 
загадуйте якісь події, наприклад, «Перше 
вересня», «Новий рік» та інші.

Запитання для обговорення:

• Що допомогло вам виконати за-
вдання? 

Підсумуйте: «Люди можуть переда-
ти інформацію не лише словами, а й без 
них — невербально».

Робота у групах (засвоєння нової ін-
формації у процесі групової роботи)

1. Слово вчителя: «Переглянемо відео і 
проаналізуємо, як проходив процес 
спілкування». 

http://autta.org.ua/ua/materials/
material/Barboskini--Opit-obshcheniya/
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Запитання для обговорення:

• Який експеримент задумав Гена? (Він 
хотів перевірити, як спілкування впли-
ває на цвітіння кактуса.)

• Кому він хотів розповісти про це? (Се-
стричкам і братикові.)

• Чому йому не вдалося цього зробити? 
(Ніхто його не слухав.)

• Чому сестри і брат подумали, що він 
збожеволів? (Дізналися, що він розмов-
ляє з кактусом.)

• Що вони почули, коли збиралися ви-
красти кактус? (Що Гена ображається 
на них за те, що його не слухають.)

• Що вони зробили наступного ранку? 
(Запропонували свою допомогу.)

2. Роздайте учасникам картинки із тва-
ринками: жабка, баранчик, котик, пе-
сик, свинка (Додаток 4.1). Запропо-
нуйте учням закрити очі і за допомо-
гою характерних звуків цих тварин 
об'єднатися у 5 груп.

• Кожна група вивчає інформацію із Роз-
давальних матеріалів для учнів та готує 
презентацію про:

 група 1 — щирість і тактовність;
 група 2 — доброзичливість і гарні ма-

нери; 
 група 3 — уміння говорити;
 група 4 — уміння слухати;
 група 5 — подолання невпевненості.

• Презентації груп, обговорення (презен-
тувати може одна людина або вся група).

Запитання для обговорення:

• Які якості, вміння допомагають краще 
зрозуміти іншу людину?

• Як впливає на спілкування зайва 
сором’язливість?

Підсумуйте: «Щирість, тактовність, до-
брозичливість і гарні манери, вміння гово-
рити та слухати сприяють порозумінню 
між людьми».

Підсумкові завдання (закріпити набуті 
знання)

1. Зачитайте висновки:

• Спілкування — це обмін думками, но-
винами, враженнями, тобто повідом-
леннями.

Клас	5.	Тренінг	4
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При яз на, відкри та ма не ра спілку ван ня є над зви чайно привабли вою. З до б ро зич ли-
ви ми людь ми за люб ки спілкуються і вста нов лю ють дружні сто сун ки. То му лю ди ви ро-
били пра вила ввічли вості — ети ке ту, які спри я ють по ро зумінню. 

Розгляньте малюнки і запишіть по три сло ва чи фра зи, які мож на ви ко-
ри с та ти для: 
1) прохання про послугу, по допомогу; 
2) вибачення; 
3) вітання і прощання з друзями; 
4) вітання і прощання з дорослими, вчителями; 
5) висловлення подяки.

1

2

3

5

4

До б ро зич ливість і гарні ма не ри

39

Уміння говорити
Во лодіння сло вом — чи не од на з най-

го ловніших на ви чок спілку ван ня. Про те 
діти (а іноді й до рослі) не завжди вміють 
чітко вислови ти свою дум ку, пра виль но 
по ста ви ти за пи тан ня. Про та ких ка жуть, 
що во ни не  мо жуть зв’яза ти і двох слів. 
Звісно, це не сприяє по ро зумінню.

На ви чок спілку ван ня сло вом на бу ва-
ють у школі. Важ ли ва роль у цьо му нале-
жить уро кам мо ви і літе ра ту ри. Та їх не-
до стат ньо, щоб ово лодіти вмінням чітко й 
дохідли во вис лов лю ва тися. Тре ба ба га то 
пра цю ва ти з книж кою, чи та ти й пе ре ка зу-
ва ти тек с ти з історії, при ро доз нав ст ва та 
інших пред метів. 

На ма гай ся та кож більше чи та ти ху-
дож ньої літе ра ту ри. Це зба га чує слов ни-
ко вий за пас. І не за бу вай обміню ва ти ся 
вра жен ня ми з бать ка ми і дру зя ми.

Уміння слу ха ти
Уміння слу ха ти не менш важ ли ве, ніж 

уміння го во ри ти. Той, хто слу хає, є ак тив-
ним учас ни ком роз мо ви. Уваж но го слу ха-
ча не важ ко розпізна ти.

По ло жен ня тіла: злег ка на хи ле не до 
то го, хто го во рить. 
Міміка: зо се ре д же ний ви раз об лич чя, 
уваж но і зацікав ле но ди вить ся на то го, 
хто го во рить.
Же с ти: ки ван ня го ло вою у разі ро-
зуміння то що.
Сло ва: «так-так», «ціка во», «а що бу ло 
далі?», «чим усе скінчи ло ся?» то що. 
Од нією з важ ли вих на ви чок слу хан-

ня, яка до по ма гає уни ка ти не по ро зумінь, 
є вміння пе ре пи та ти й уточ ни ти зміст 
повідо млен ня.

— Син ку, збігай у ма га зин.

— А що ку пи ти?

— Пач ку мас ла, си ру і 
яй ця.

— Мас ла і си ру?

— Ще яй ця.

— Мас ло, сир і яй ця. 
Де ся ток яєць ви с та чить?

— Візьми два де сят ки.

— До б ре, ма мо. 

Уміння говорити і слухати

36

Відкритість і щирість спри я ють по-
ро зумінню. На ба га то лег ше збаг ну ти 
повідо млен ня лю ди ни, яка го во рить те, 
що ду має. У цьо му ви пад ку ти не відчу-
єш не зруч ності. Як що хтось щи ро ра діє 
зустрічі з то бою, це зро зуміло не ли ше 
з йо го слів, а й з радісної усмішки, обі-
ймів, інто нації. А як що він чи во на тіль-
ки при ки дається, же с ти, міміка чи го ло с 
не одмінно це ви да дуть.

Од нак щирість та кож по вин на ма ти 
межі. Інак ше во на пе ре тво рюється на не-

тактовність. Виховані люди поводять ся 
чемно навіть із тими, хто їм не до вподо-
би. Во ни не скажуть першому-ліпшо му: 
«У те бе неприємний го лос» або: «Я не хо-
чу з вами розмовляти».

Що ра зу, перш ніж щось ска за ти чи зро-
би ти, во ни став лять се бе на місце іншо го. 
Ко ли ба чать, що їхня відвер та оцінка мо-
же ко гось при кро вра зи ти, то на ма га ють-
ся повідо ми ти її так тов но, стри ма но, а то 
й вза галі утриматися від висловлювання 
своєї думки.

Розгляньте малюнки і поміркуйте, на якому з них зображено щирість, а 
на якому — нетактовність.

Щирість і так товність

— Як ти виріс за літо!
— Куди поділося 
твоє волосся?а б

Завдання 1
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Опиши ситуацію, в якій почуваєшся невпевнено:

Напиши, як краще діяти: 

Які слова треба використати:

Невпевнені у собі люди багато втра-
чають. Їм важко знайомитися, знаходи-
ти нових друзів. Та що вдієш, коли хтось 
сором’язливий за своєю вдачею? На щас-
тя, це можна виправити. 

Найкраще виходить тоді, коли не-
впевнена у собі людина спробує уявити, 
що вона впевнена. Як актор. Наприклад, 
якщо дівчинка боїться купувати щось у 
магазині, їй треба уявити, що вона грає 

людину, для якої покупки — звична річ.
Можна спробувати зіграти таку сцен-

ку перед дзеркалом, потім разом з мамою 
чи друзями. Нехай хтось грає роль про-
давця, а ти — покупця. 

Кілька репетицій — і ви готові вийти на 
сцену. От побачиш, усе буде добре! Тільки 
не зупиняйся. Щоразу ускладнюй ситуа-
ції, і за якийсь час помітиш, що почуваєш-
ся набагато впевненіше.

Як подолати невпевненість

1. Визнач ситуацію, з якою маєш проблеми, за допомогою тесту на наступ-
ній сторінці.

2. Запиши, як треба діяти в такій ситуації. 
3. Зіграй таку сценку перед дзеркалом, потім разом із мамою, другом, 

подругою.

Завдання 3
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• Спілкуватися можна використовуючи 
слова та без них (невербально), з ви-
користанням міміки, жестів, інтонації 
тощо. 

• Міміка — виразні рухи м’язів обличчя 
людини. 

• Жести — виразні рухи частин тіла (рук, 
ніг, голови). 

• Для порозуміння необхідними є: щи-
рість і тактовність; доброзичливість і 
гарні манери; вміння говорити та слу-
хати, розуміти невербальні сигнали.

• Зайва сором’язливість перешкоджає 
спілкуванню, але за потреби можна на-
бути впевненості у різних ситуаціях.

2. Вправа «Корабель порозуміння» (по-
вторити елементи спілкування, що 
сприяють порозумінню)

Слово вчителя: «Уявимо спілкування 
у вигляді кораблика, кожна частина якого 
буде заповнена певним правилом». 

• Розріжте на 4 частини кораблик (Дода-
ток 4.2).

• Викладіть на дошці заготовки (час-
тинки кораблика «Спілкування»):

 1) щирість і тактовність; 

 2) доброзичливість і гарні манери; 

 3) уміння говорити; 

 4) уміння слухати. 

Наголосіть, що частинки «сором’язли-
вість» нема, бо вона перешкоджає спілку-
ванню.

3. Учні по черзі продовжують фразу: «На 
цьому занятті я… (дізнався про те, усві-
домила, що…)» 

4. Домашнє завдання (діти виконують за 
бажанням).

• Запропонуйте учням виконати За-
вдання 2, 3 у Роздавальних матеріалах.

5. Подаруйте одне одному усмішки та 
поаплодуйте за чудову роботу.

Клас	5.	Тренінг	4

38

Слова, які можна використати для: 

1) вітання і прощання з дорослими, вчителями

  
  
  

2) вітання і прощання з друзями

  
  
  

3) прохання про послугу, по допомогу

  
  
  

4) подяки

  
  
  

5) вибачення

  
  
  

Завдання 2
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За допомогою цього тесту визнач, в яких ситуаціях почуваєшся впевне-
но, а в яких — ні. Обери одну з таких ситуацій та повправляйся впевнено 
поводитися у ній за допомогою порад на попередній сторінці.

Мої навички спілкування

Ситуації                             Як я почуваюся

1. Зателефонувати у 
довідкову службу, щоб 
дізнатися номер телефо- 
ну чи іншу інформацію.

2. Попросити вчителя 
пояснити те, що 
незрозуміло.

3. Познайомитися з 
людиною.

4. Привітатися і 
поговорити зі знайомими 
своїх батьків. 

5. Купити щось у 
магазині.

6. Розпитати продавця 
про товар.

7. Запитати дорогу.

     упевнено      невпевнено

Завдання 3 
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Додаток 4.1.

Клас	5.	Тренінг	4
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Додаток 4.2

Доброзичливість 
і 

гарні манери

Уміння слухати

Щ
ирість 

і

тактовність

Ум
іння

говорити

Клас	5.	Тренінг	4


