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Мета
Сприяти формуванню впевненої поведінки учнів, умінню протидіяти 
негативному впливові однолітків.

Очікувані	результати

Наприкінці заняття учні:

 розрізняють позитивні й негативні соціальні впливи;

 називають причини, з яких деякі люди пропонують щось небез-
печне іншим;

 розпізнають маніпуляції і вчаться протидіяти їм;

 демонструють уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій 
сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску в компанії.

Обладнання	і	матеріали

 Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.

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

Що	підготувати	заздалегідь

 Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.

 Перевірити презентацію та відео до теми.

Як	протидіяти	тиску	однолітків
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Орієнтовний	план	уроку

Стартові завдання 10 хв

Руханка «Будинки — господарі — землетрус» 3 хв

Інтерактивна гра «Тиск однолітків» 5 хв

Інформаційне повідомлення «Способи маніпуляцій» 5 хв

Вправа «Як сказати "НІ"» 12 хв

Підсумкові завдання 10 хв

Усього тривалість 45 хв

Рекомендації	щодо	проведення	уроку

Знайомство / Відкритий мікрофон

Якщо в класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.
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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: «На минулому уроці 
ми вчилися, як приймати зважені рі-
шення». 

2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні по-
говоримо про те, що на наші рішення 
і поведінку впливають люди, яким ми 
довіряємо. У вашому віці це насампе-
ред батьки і вчителі. Проте у всьому, 
що стосується техніки, музики, моди 
і розваг, ви більше покладаєтеся на 
думку друзів».

3. Вправа на знайомство. 

• Об’єднайте учнів у пари (за бажан-
ням).

• Запропонуйте їм назвати своє ім'я та 
сказати, як їм пододобається, щоб їх 
називали друзі (Мене звати Оля, мені 
подобається, коли мене друзі назива-
ють Олюня...).

4. Перегляд фрагменту з мультфіль-
му «Троє із Простоквашино» (з 49 с по  
1:10 хв)

http://autta.org.ua/ua/materials/
material/Troe-iz-Prostokvashino/

Підсумуйте: «Найчастіше вплив друзів 
є позитивним. Вони можуть запропону-
вати записатись у спортивну секцію, на-
вчити танцювати, порадити прочита-
ти цікаву книжку або подивитися хоро-
ший фільм, дати багато інших корисних 
порад. Друзі також можуть застерегти 
вас від необачного вчинку чи допомогти 
виплутатись зі скрутного становища. Та 
буває, що підлітки змушують своїх дру-
зів до шкідливих вчинків, наприклад, бре-
хати, прогулювати уроки або навіть ку-
рити, когось побити, щось украсти».

Руханка «Будинки — господарі — зем-
летрус» 

• Запропонуйте учням об'єднатися в 
трійки. Двоє беруться за руки і ста-
ють будинком. Один заходить усе-
редину. Він — господар. За командою 
«будинок» будинки міняються місця-
ми. За командою «господар» господа-
рі міняються місцями. За командою 
«землетрус» усі міняються місцями. 
Через 2-3 хвилини зупиніть гру і за-
пропонуйте учням виконати наступ-
ну вправу у трійках, які утворилися.

Інтерактивна гра «Тиск однолітків» 
(продемонструвати, що протистояти 
тискові нелегко)

Слово вчителя: «Учениця 10 класу 
однієї з українських шкіл досліджува-
ла, як її однокласники почали курити. 
Вона з’ясувала, що у більшості випадків 

Клас	6.	Тренінг	3



169

це сталося під тиском друзів. Наприклад, 
ти прийшов на дискотеку. Хтось приніс 
цигарки. Якщо ти відмовляєшся палити, 
тобі кажуть: "Та чого ти! Ніхто ж не по-
бачить, мати не дізнається". Так і позви-
кали.

Протистояти впливу однолітків не-
легко. Особливо якщо тебе вмовляє не 
одна людина, а кілька. Щоб переконати-
ся в цьому, пограймо в таку гру.
• Запропонуйте учням у трійках розра-

хуватися на перший, другий і третій 
номери.

• Спочатку другі номери переконува-
тимуть перші вчинити щось (скажі-
мо, з’їсти цукерку), а ті відмовляти-
муться.

• Потім другі і треті номери разом умов-
лятимуть перші номери зробити це».

Запитання для обговорення:

• Коли важче було протистояти тиску? 
(Коли вмовляє кілька людей.)

• Чому одна людина пропонує щось не-
безпечне іншій? (Можливо, вона хоче 
виправдати себе — мовляв, не я один 
такий, а й мій друг (брат, сестра) та-
кож курить, що тут такого?)

Підсумуйте: «Вплив однолітків є пози-
тивним або негативним. У процесі на-
буття шкідливих звичок цей вплив найва-
гоміший».

Інформаційне повідомлення «Спосо-
би маніпуляцій» (ознайомити учнів зі 
способами маніпуляцій)

Слово вчителя: «Для уникнення нега-
тивного впливу треба навчитися розпіз-
навати прийоми, до яких вдаються люди, 
змушуючи інших зробити те, чого ті не 
хочуть, або те, що є для них небезпечним. 

Такі прийоми впливу називаються мані-
пуляціями».

• Запропонуйте охочим по черзі зачи-
тати інформацію «Як розпізнавати 
маніпуляції» та «Способи маніпуля-
цій» у Роздавальних матеріалах для 
учнів.

• Запропонуйте учням переглянути 
мультфільм «Лукоморье Пикчерз Во-
рона и Лиса».

http://autta.org.ua/ua/materials/
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На наші рішення і поведінку суттє-
во впливають люди, яким ми довіряємо. 
У твоєму віці це насамперед батьки і вчи-
телі. Однак у всьому, що стосується тех-
ніки, музики, моди і розваг, ти більше по-
кладаєшся на думку друзів.

Найчастіше вплив друзів є позитив-
ним. Друзі можуть запропонувати щось 
цікаве чи дати корисну пораду, застерегти 
тебе від необачного вчинку або допомогти 

виплутатися зі скрутного становища.
Та буває, що підлітки змушують своїх 

друзів до шкідливих вчинків, наприклад, 
брехати батькам, прогулювати уроки або 
навіть випивати, курити, когось побити, 
щось украсти. При цьому вони нерідко 
вдаються до хитрощів, тобто маніпуляцій.

Щоб уникнути негативного впливу 
однолітків, треба навчитися розпізнавати 
маніпуляції.

Види	маніпуляцій

1. Лестощі: підлещуватися домагаючись свого («Ти такий кльовий, з 
тобою так завжди весело»).

2. Наводити брехливі або псевдонаукові аргументи: наприклад, що 
алкоголь у невеликих кількостях корисний для здоров’я.

3. Посилатися на думку авторитетів: наприклад, якщо в тебе спор-
тивний режим, можуть згадати відомих спортсменів, які рекламують 
пиво.

4. Спокушати обіцянкою популярності: скажімо, коли у новій компанії 
тобі радять не відмовлятися від випивки, якщо хочеш прийти наступного 
разу.

5. Погрожувати відлученням: «З такими ніхто не приятелює», «Приєд-
нуйся або вимітайся».

6. Умовляти: увесь час канючити: «Ну чого ти, ніхто ж не дізнається».

7. Робити з тебе винного: «Ти ж не псуватимеш мені свято?»

Як	розпізнати	маніпуляції
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material/Vorona-i-lisitsa---Lukomore-
Pikcherz/

Запитання для обговорення:

• Які способи маніпуляцій використо-
вувала Лисиця?

• Як діяти, якщо твій друг сильніший 
від тебе? (Справжні друзі не викорис-
товують силу один проти одного.)

• Чи треба батькам розповідати про 
друзів, які змушують вас робити те, 
чогоо ви не хочете? (Бажано розпові-
дати і не робити того, чого ви не хо-
чете.)

Підсумуйте: «Щоб протистояти нега-
тивному впливові, треба вчитися розпіз-
навати маніпуляції і протидіяти їм».

Вправа «Як сказати "НІ"» (тренування 
навичок відмови від небезпечних про-
позицій)

• Об’єднайте учнів у три групи. Запропо-
нуйте прочитати інформацію «Як до-
лати тиск однолітків» із Роздавального 
матеріалу для учнів та підготувати пові-
домлення:

група 1: як відмовити сторонній лю-
дині (наприклад, тому, хто пропонує 
на вулиці щось купити чи виграти);

група 2: як відмовити другові;

група 3: як протистояти тискові ком-
панії.

77

Ти вже знаєш багато способів сказати «Ні». Тепер спробуємо з’ясувати, які з цих 
способів найкраще підходять для відмови: стороннім людям; твоїм добрим друзям; 
коли треба протистояти тиску в компанії.
1. Сторонній людині достатньо просто сказати «Ні» або «Ваша пропозиція мені не під-

ходить». Коли вона продовжує наполягати, використай метод «заїждженої платів-
ки». При цьому дивися в очі співрозмовнику, говори твердо і не виправдовуйся. 
Якщо він не має наміру облишити тебе, йди геть.

Що	сказати

• Просто відмовся: «Ні!»

• Метод «заїждженої платівки» — відмовляйся знову і знову:

«Ні!»

«Дякую, ні!»

«Я сказав, що не хочу!»

• Відмовся і йди геть: «Я не хочу. Мені треба додому».

• Вибачся і відмовся: «Вибач, я цього не робитиму».

• Відмовся і поясни причину: «Ні, я не курю».

• Відмовся і запропонуй альтернативу: «Не думаю, що це добра 
ідея! Давай краще...»

• Відмовся і подякуй: «Ні, дякую».

• Відмовся і переведи розмову на інше: «Ні! Краще послухай, що я 
тобі розкажу».

• Переведи на жарт: «Не знав, що ти самогубець».

• Звернися за підтримкою до інших: «Краще цього не робити. Чи 
не так, хлопці (дівчата)?»

Уникай	компаній,	де	постійно	пропонують		
щось	небезпечне!

Як	долати	тиск	однолітків
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2. Коли тебе вмовляє друг (брат, сестра), поясни причину відмови і свої почуття, але не 
виправдовуйся. Запропонуй альтернативу. Наприклад: «Я не робитиму цього і тобі 
не раджу. Мені здається, що цигарки й алкоголь — це не для нас. Давай краще...».

Як	сказати

 • Інтонація, голос: не вагайся, говори твер-
до і впевнено.

 • Погляд: дивися в очі співрозмовникові.

 • Міміка: впевнися, що вираз твого об-
личчя відповідає тому, що ти говориш.

 • Дистанція: стій на відстані приблиз-
но 1 м. Якщо хочеш відмовитися й піти, 
стань далі. Відмовляючи тому, з ким у 
тебе теплі стосунки, стань ближче.

Як	протидіяти	
тиску	компанії

Зупинись: оціни, чи 
є ця пропозиція 
небезпечною.

Подумай: що можна 
зробити і які це 
матиме наслідки.

Вибери: спробуй 
протистояти 
тиску, звернися 
по допомогу або 
йди геть.

3. Найважче протистояти тиску в ком-
панії. Якщо є змога, проігноруй пропозицію 
(наче й не чув її) або зневажливо відмах-
нись і переведи розмову на інше: «Хлопці, а 
ви чули...».

Можна відповісти з гумором. Напри-
клад, коли тебе спитають: «Хочеш цигар-
ку?», скажи: «Тільки якщо ти позичиш свої 
легені». Звернися за підтримкою до інших: 
«Чув? Він думає, я дурний». Завжди під-
тримай друга: «Чого ти причепився? Він не 
хоче!» 

Якщо у твоїй компанії хтось почав кури-
ти, не будь стороннім спостерігачем.  Пого-
вори з іншими, і постарайтеся разом умо-
вити друга відмовитися від паління. Адже 
життя без сигарет і алкоголю набагато кра-
ще. Ви збережете здоров’я, уникнете про-
блем із батьками, не треба буде витрачати 
кишенькові гроші на сигарети.

• Запросіть групи презентувати свої 
повідомлення.

Запитання для обговорення:

• Кому найлегше відмовити?

• Кому найскладніше відмовити?

• Чому важливо вправлятися у навич-
ках відмови?

Підсумуйте: «У навичках відмови потріб-
но вправлятися для того, щоб бути спро-
можним сказати "НІ", коли вам пропону-
ють щось небезпечне».

Підсумкові завдання (закріпити набу-
ті знання)

1. Зачитайте висновки:

• Вплив однолітків буває позитивним 
або негативним. 

• Інколи підлітки змушують своїх дру-
зів зробити щось небезпечне (кури-
ти, прогулювати уроки, когось обра-
зити). 

• Щоб протистояти негативному впли-
вові, треба вчитися розпізнавати ма-
ніпуляції і протидіяти їм. 

• Уникайте компаній, де постійно про-
понують щось небезпечне.

2. Слово вчителя: «Навички відмо-
ви потребують вправляння. Та не 
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обов’язково у реальному житті. Ви мо-
жете уявити себе на місці людини, якій 
пропонують щось небезпечне». 

• Об’єднайте учнів у дві групи (чорне і 
біле) і запропонуйте написати відпо-
відь на листи у Роздавальних матеріа-
лах для учнів:

група «білі» — Завдання 1; 

група «чорні» — Завдання 2.

• Запропонуйте охочим зачитати свої 
листи.

3.  Домашнє завдання.

• Об’єднайте учнів у чотири групи і по-
просіть підготувати до наступного за-
няття інформаційне повідомлення про 
засоби комунікації:

 група 1 — у давні часи;

 група 2 — коли були дітьми їхні дідусі й 
бабусі;

 група 3 — у дитинстві їхніх батьків;

 група 4 — сучасні засоби комунікації.

4. Завершення тренінгу

• Запропонуйте учням продовжити по 
черзі фразу: «Мені легко (складно) 
відмовитися від небезпечної пропози-
ції, тому що…».
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Уяви себе на місці людини, якій наполегливо пропонують щось небез-
печне. Напиши відповіді на листи твоїх однолітків.

Люба Катю!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашому класі з’явилася новенька — Женя. На перервах вона 
пригощає мене цигарками. Одного разу нас побачила вчителька, і 
про це дізналися мої батьки. Вони дуже засмутилися. Я пообіцяла 
їм більше не палити, але Женя знову вмовляє мене йти з нею: «Ну 
хоч за компанію постоїш», а потім пропонує: «На, затягнися. 
Ніхто ж не дізнається». Що мені робити?

Катя

Завдання 1

80

Уяви себе на місці людини, якій наполегливо пропонують щось небез-
печне. Напиши відповіді на листи твоїх однолітків.

Дорогий Андрію!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас із другом запросили на день народження до однокласниці. На 
столі стояло шампанське, а коли ми його випили, дівчата дістали 
з холодильника пиво. Вони наливали нам удвічі більше, ніж собі, і 
казали, що треба пити до дна. Потім моєму другові стало зле, його 
знудило. Ми ледве дійшли додому. Незабаром у мене день народження, 
і дівчата сподіваються, що там теж буде випивка. Я цього не хочу, 
але боюся, що інакше ніхто до мене не прийде.

Андрій

Завдання 2
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