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Розповсюджується безкоштовно.



НА ЦИХ СТОРІНКАХ ТИ МОЖЕШ ОТРИМАТИ ЛАКОНІЧНІ ВІДПОВІДІ 
НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

Як налагоджувати контакт? 
Як уважно слухати?

Як запитувати?
Про що говорить «мова тіла»?

Чому виникає конфлікт?
Які є типи поведінки у конфлікті?

Як можна конструктивно вирішити конфлікт?

Що означає бути особистістю, індивідуальністю?
Чому цінності впливають на особистісний розвиток?

У чому полягає відмінність між мрією і метою?
Як мрію можна перетворити на мету?

Як формувати свій бюджет?
Як можна економити кошти?

Що означають поняття «стать» і «гендер»?
Які є гендерні стереотипи?

У чому полягає гендерна рівність ?

Які є види насильства?
До яких наслідків призводить насильство?

Що означає «бути асертивним»?
Як захиститися від насильства?

Що вважається торгівлею людьми ?
Якими шляхами можна потрапити у пастку  торговців людьми?

Що треба знати перед закордонною поїздкою ?

Прочитай і подумай…
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ТЕМА «МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ»

Отже, почнемо                             Тест для самоперевірки
Тобі пропонується відповісти на 2 запитання тесту «Комунікативні уміння»

1. Чи важливо для тебе уміти спілкуватися? 
	 	Так 

	 	Ні

Якщо твоя відповідь «Так», то можеш перейти до другого запитання.

Якщо «Ні» - можеш спокійно продовжити підготовку до самостійного життя на Місяці, адже 
там, якщо вірити ученим, навички спілкування тобі  не знадобляться.

Примітка: Передай, будь ласка, цей зошит комусь із твоїх ровесників-землян.

2. Чи вважаєш ти, що уміння спілкуватися можна покращувати?
	 	Так 

	 	Ні

Якщо ти ствердно відповів / ла на обидва запитання, то цей матеріал саме для тебе. Втім, із цим 
зошитом по завершенню тренінгів можеш вчинити так:

переглянути і відкласти на невизначений термін, а згодом забути про нього• 

вивчити усе напам`ять, проте не думати, як застосувати свої  знання• 

прочитати усе, позначити, що для тебе є найбільш важливим, і  тренуватися самостійно• 

Твій варіант•  ____________________________________________________________________

Для чого люди спілкуються ?
Щоб обмінятися інформацією (повідомити чи почути щось важливе)• 

Отримати чи надати підтримку, поділитися емоціями (посміятися, посумувати разом)• 

Дійти згоди щодо спільної діяльності (домовитися про те, що можна зробити разом)• 

Отримати зворотний зв`язок (почути судження оточуючих про себе)• 

Надати зворотний зв`язок (висловити судження про інших людей)• 

Чому спілкування важливе для тебе? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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 Як можна спілкуватися?

Вид спілкування
Як ти спілкуєшся найчастіше? 

(зроби позначку)

Відкрита розмова  (двоє чи кілька людей)

Розмова по телефону

Листування поштою

SMS - переписка

Спілкування в Інтернеті (чати, форуми, сайти знайомств)

Використання мови тіла (пози, міміка, жести, пантоміма, танець)

Спілкування за допомогою малюнків

Спілкування за допомогою квітів, запахів, подарунків

Які можеш назвати основні переваги/недоліки спілкування в Інтернеті?

Переваги Недоліки
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Комунікативні уміння

Уміння спілкуватися пов’язане з тим, що людина…

Завдання: Обери й відміть один чи декілька варіантів завершення речення. Підкресли 
незрозумілі  слова.

Має великі вуха• 

Розуміє мову тіла співрозмовника• 

Вміє налагоджувати й підтримувати контакт зі співрозмовником• 

Не відволікається від розмови• 

Вміє складати язик трубочкою• 

Зрозуміло й чітко висловлюється• 

Дає можливість іншому висловитися• 

Вміє ворушити вухами• 

Володіє власними невербальними (несловесними) засобами – позою, мімікою, жестами• 

Регулярно чистить вуха• 

Демонструє своє зацікавлення, заохочує співрозмовника («Так-так», «Еге ж», «Цікаво»)• 

Розуміє зміст сказаного: формулює запитання, перефразовує, підсумовує• 

Якщо виникла потреба підкреслити слова «перефразовує» і «підсумовує», то можеш 
дізнатися, що вони означають. 

Перефразування –  це переповідання суті щойно сказаного співрозмовником шляхом вживання 
вжитих ним ключових слів з додаванням деяких власних. Приклад  перефразування: «Якщо я 
правильно тебе зрозумів, то…».

Підсумовування схоже на переповідання, але займає більше часу і містить більше інформації. 
Воно частіше використовується під час переходу до іншої теми та наприкінці розмови, а також для 
того, щоб виділити з розповіді головне, в чому є багато деталей.

Примітка: Якщо під час розмови тебе більше цікавить, що відбувається за вікном, варто 
замислитися, наскільки важливою ти вважаєш цю розмову. 
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Як налагодити контакт?

Контакт – це взаємне налаштування на розмову.

Умови вдалого контакту
Впиши власні ідеї щодо налагодження 

контакту

Не думати упереджено про людину

Посміхатися

Дивитися в очі (контакт очей) 

Звертатися до співрозмовника на ім’я

Мати відкриту позу

Пам`ятай, що думка людей один про одного складається у перші хвилини спілкування, тому 
не варто готуватися до важливої розмови чи розпочинати її, виходячи з негативного упередження 
(наприклад, співрозмовник – людина підступна, небезпечна).

Примітка: Цю умову вдалого контакту можеш не брати до уваги, якщо твої 
«співрозмовники» -  5 голодних вовків, яких ти  зустрів у лісі.

Посмішка може  бути багатозначною – виражати доброзичливе або зверхнє ставлення, веселість, 
здивування, розгубленість, недовіру. Тому звертай увагу на те, як співрозмовники реагують на твою 
посмішку, що ти сам вважаєш надзвичайно приємною.

Контакт очей варто тримати не більше 2 секунд, якщо не маєш наміру розпочинати розмову.

Спосіб привітання має відповідати близькості стосунків та меті розмови. Під час офіційного 
спілкування рукостискання має бути коротким та енергійним. 

Якщо ти забув / ла ім`я людини, яка до тебе приязно звертається,  або до якої ти маєш намір 
звернутися, делікатно попроси вибачення і перепитай ім`я. Але не перестарайся з вибаченнями, 
щоб не виглядати комічно, якщо це не входить до твоїх планів.
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Про що говорить «мова тіла» ?
Ти можеш порозумітися з іншими людьми не лише за допомогою слів, а й за допомогою так 

званої «мови тіла» – міміки, пози, жестів (іноді це може бути єдиною можливістю). 

Ознаки відкритої зацікавленої пози
Корпус тіла при сидінні на стільці трохи нахилений вперед• 

Шия трохи витягнута вперед• 

Руки не схрещені• 

Долоні розкриті• 

Ноги не схрещені• 

Примітка: Покажи співрозмовнику, що у твоїх руках немає каменюки! 

Просторові зони людини
Тварини, птахи й риби визначають та охороняють сферу свого проживання. Вчені встановили, що 

люди також мають свої зони і території, які вони намагаються оберігати. Один з основоположників 
вчення про просторові потреби людини – американський антрополог Едуард Т. Холл (поч.                             
60-х рр. ХХ ст.)  дослідив і виявив нове розуміння стосунків між людьми. Під територією він пропонує 
розуміти простір, який людина вважає ніби продовженням свого фізичного тіла. Кожна людина 
має свою особисту територію – це, окрім тіла, простір, який оточує її власність (будинок, машина, 
власні речі).  Розмір особистої території залежить від густоти населення у місці проживання людини, 
соціально і національно обумовлений. Отже, у людей, які проживають у густонаселеній місцевості, 
особиста територія (власна повітряна оболонка) вужча. Наприклад, для  північних американців 
зручна відстань під час бесіди становить трохи більше довжини руки; іспанці можуть скорочувати 
цю дистанцію майже вдвічі; британці надають перевагу більшій відстані. 

Розміри особистої просторової території людини можна розділити на 4 чіткі просторові зони.

Інтимна зона (від 15 до 46 см) – основна зона, яка ретельно охороняється. В цю зону можуть 
допускатися лише ті особи, які перебувають у тісному емоційному контакті: рідні діти, батьки, 
близькі родичі, друзі, кохані. А 15 см – надінтимна зона, до якої можна увійти тільки за допомогою 
фізичного контакту (наприклад, торкання, поцілунок). Отже, якщо торкнутися руки людини, з якою 
ви щойно познайомилися, то вона може відреагувати негативно. 

Особиста зона (від 46 см до 1,2 м) – це зона  спілкування під час вечірки чи офіційного прийому. 
Демонстрація  близькості може викликати дискомфорт в інших учасників зібрання або призвести до 
непорозуміння.

Соціальна зона (від 1,2 до 3,6 м) – для розміщення між собою малознайомих людей, а 
також керівника і колег на робочому місці. Під час поступового емоційного зближення ця зона 
зменшується, тому не варто думати, потрапивши у новий колектив, що люди не приймають вас і 
навмисне відсторонюються. 

Суспільна зона (більше 3,6 м) зручна під час спілкування однієї людини з великою групою 
людей (наприклад, під час виступу чи лекції).
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В умовах щільного скупчення людей ( автобус, ліфт) є певні правила поведінки:

• Не розмовляй надто голосно, зокрема по мобільному телефону

• Не дивися впритул на інших

• Не зазирай  у газету / книжку свого сусіда-незнайомця

• Будь стриманим у рухах, особливо, якщо  у транспорті або ліфті забагато людей

Впиши власне правило! ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Як правильно висловлюватися?

Чітко вимовляй слова• 

Не говори надто голосно• 

Зайве не деталізуй розповідь• 

Не захоплюйся довгими монологами• 

Не «стрибай» з думки на думку• 

Не жестикулюй надмірно• 

Примітка: Це дуже добре, що ми усі різні, маємо індивідуальну манеру спілкування та 
свої улюблені слівця. Якщо ти маєш на меті просто виговоритися (таке буває), то, мабуть, 
можеш це робити як завгодно. Але якщо бажаєш, щоб тебе краще зрозуміли, то тренуйся, 
щоб висловлюватися грамотно.

Як запитувати ?
Пам`ятай про просторові зони людини, не «нависай» над головою співрозмовника, торкаючись • 
його носом

Розумій особливість закритих запитань (на них можна відповісти лише «Так», «Ні» чи «Не знаю») • 
та відкритих, на які можна отримати значно ширшу відповідь

Не «бомбардуй» співрозмовника великою кількістю запитань• 

Виявляй тактовність - хіба приємно, коли не дуже близька людина запитує  про інтимне життя?• 

Примітка: Пам`ятай про повагу до людини, її бажання чи небажання відповідати на твої 
запитання. Перед тим, як запитати когось, подумай про те, з якою метою ти це робиш. Якщо 
хтось, пробігаючи повз тебе, запитує: «Як справи?», не обов`язково його наздоганяти, щоб 
детально усе розповісти. 
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Як продемонструвати зацікавлення,                                                         
заохотити співрозмовника до розмови? 

Слова і вигуки Фрази Несловесні ознаки

Еге ж Розкажи мені Схвальне похитування головою

Отож Мені цікаво почути Відкрита поза

Так-так Мене цікавить твоя думка Контакт очей

Ого! Посмішка

Зрозуміло
Торкання руки співрозмовника, а не 
його носа

Цікаво!

Примітка: Якщо хочеш, щоб тебе під час розмови підтримували,  варто також навчитися 
це робити.

Отже, людина з розвиненими комунікативними уміннями під час спілкування намагається:

Підтримувати контакт очей• 

Не відволікатися від розмови• 

Давати можливість іншому висловитися• 

Розуміти мову тіла співрозмовника• 

Володіти власними невербальними (несловесними) засобами – позою, мімікою, жестами• 

Демонструвати своє зацікавлення заохочувальними вигуками («Так-так», «Еге ж», «Цікаво»)• 

Чітко висловлюватися• 

Розуміти зміст сказаного (формулювати запитання, перефразовувати, підсумовувати)

Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування.
Антуан де Сент-Екзюпері 

(французький льотчик, письменник)

Впиши власний афоризм про  спілкування _____________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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ТЕМА «ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ,                                                
ПОВЕДІНКА В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ»

Конфлікт – це … (спробуй завершити речення, використовуючи слова, які в тебе асоціюються 
з поняттям «конфлікт»)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
  

Поняття «Конфліктна ситуація», «Конфлікт»
Завдання: Визнач, у чому полягає відмінність між цими  поняттями.

Конфліктною ситуацією прийнято вважати сукупність обставин (наявність соціальних суб’єктів 
і протиріч між їхніми інтересами, поглядами, цінностями, намірами), які створюють підґрунтя 
для протиборства між соціальними суб’єктами. Головною рисою конфліктної ситуації є наявність 
предмету конфлікту. Конфліктна ситуація вважається першоджерелом конфлікту, або умовою його 
виникнення. 

Конфлікт (від лат. conflictus) – зіткнення. Це протиборство, умовою виникнення якого є наявність 
протилежно спрямованих мотивів чи суджень. Під час конфліктів кожна зацікавлена сторона прагне 
відстоювати та досягати реалізації власних інтересів і завдань. Учасники нерідко завдають один 
одному моральної, матеріальної, фізичної та / або психологічної  шкоди.

Примітка: Не кожна конфліктна ситуація перетворюється на конфлікт!

Що для тебе у конфлікті                                             
є найбільш неприємним?

Що для тебе у конфлікті                                         
може бути корисним?

 
Примітка: Якщо права колонка заповнена більше, ніж ліва, подумай, що це може 

означати? 

Ти обожнюєш конфлікти• 

Ти – оптиміст, у всьому бачиш багато позитиву• 

Впиши власний варіант відповіді•   __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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З чого складається конфлікт? 
Основні структурні елементи конфлікту

Сторони конфлікту – особи, які перебувають у стані конфлікту, й ті, що явно або приховано їх • 
підтримують  

Предмет конфлікту – те, через що виникає конфлікт• 

Образ конфліктної ситуації – відображення предмету конфлікту у свідомості його учасників• 

Мотиви конфлікту – спонукальні сили, які підштовхують до конфлікту (потреби, інтереси, цілі, • 
переконання)

Позиції сторін – те, про що вони заявляють один одному під час конфлікту чи переговорів• 

Досить складно уявити життя без конфліктів, адже усі ми різні, але однаково прагнемо  
отримати бажане. 

Причини конфліктів

Найчастіше конфлікти між людьми виникають з приводу ресурсів, цінностей, потреб 
(фізіологічних, психологічних).

А через що найчастіше конфліктуєш ти?

З однолітками З людьми старшого віку

Основні фази розвитку конфлікту

Виникнення і розвиток конфліктної ситуації, яка є передумовою конфлікту• 

Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним із учасників та емоційне переживання ним • 
цього факту (зміна настрою, критичні, недоброзичливі висловлювання на адресу потенційного 
супротивника, обмеження контактів з ним)

Початок відкритого конфлікту – перехід до активних дій (заява, попередження, погроза)• 

Розвиток відкритого конфлікту – учасники конфлікту відкрито заявляють про свої позиції та • 
висувають вимоги (це - пік конфлікту) 

Вирішення конфлікту різними методами• 

Будь-який конфлікт має такий перебіг: початок, наростання, пік, спад.



«Робочий зошит для учасників тренінгових занять з розвитку життєвих навичок» 13

Як ми поводимо себе під час конфлікту? 
Типи поведінки в конфліктній ситуації

Суперництво (боротьба, конкуренція) – прагнення задовольнити власні інтереси за рахунок 
інтересів інших людей. Це спосіб, для якого характерні прояви сили, демонстрація принципів 
«сильніший завжди правий», «ціль виправдовує засоби». За такої моделі поведінки людина поводить 
себе агресивно, всіх критикує, намагається їх контролювати. Вона використовує суспільні контакти, 
службове становище, соціальний статус, економічні санкції для захисту своєї позиції та досягнення 
своїх цілей. Така поведінка призводить до виникнення нових конфліктів або поглиблення давніх.

Така поведінка розглядається як припустима, коли потрібно відстояти життєво 
важливу справу, коли стосунки менш значущі, ніж принципове вирішення питання, або  в 
екстремальному випадку. 

Уникнення (ухиляння) – ухиляння від конфлікту, прагнення вийти із конфліктної ситуації, 
не вирішуючи її (мовчання у відповідь, ігнорування опонента, поведінка  на кшталт, «піти, гучно 
гримнувши дверима», перехід від близьких до «суто ділових» стосунків, повний розрив стосунків 
без з'ясування ситуації). Людина ухиляється і від задоволення власних інтересів, і від підтримки 
добрих стосунків з іншою стороною. Напруга від цього не знижується, а невдоволення залишається, 
що призводить до нових проблем

Уникнення може бути виправданим, якщо:

предмет конфлікту у порівнянні з більш важливими завданнями не є суттєвим;• 

відносини з опонентом в майбутньому не вважаються важливими;• 

потрібно виграти час, щоб відновити стан рівноваги і створити умови для продуманої • 
оцінки ситуації;

неможливо вирішити конфлікт на свою користь.  • 

Пристосування - це відмова від власних інтересів через прагнення не загострювати конфлікт. 
Людина пригнічує власні негативні емоції, робить вигляд, що все гаразд, погоджується з тим, що 
відбувається, аби не порушувати спокій. Водночас вона часто картає себе за слабохарактерність, 
виношує образи та, можливо, план помсти. Подібний тип поведінки в конфлікті призводить до того, 
що людина, яка пристосовується, постійно відмовляється від своїх інтересів, а тому опиняється в 
програші. Це не завжди впливає на оточуючих позитивно, а  навпаки, збільшує їхній натиск, бажання 
нових поступок. 

Пристосування вважається доречним, якщо:

ти переконуєшся у власній неправоті і визнаєш це;• 

тебе не дуже хвилює те, що сталося;• 

відновлення рівноваги і стабільності має більше значення, ніж вирішення конфлікту;• 

важливіше зберегти гарні стосунки з опонентом, ніж відстоювати власні інтереси;• 

предмет суперечностей для тебе менш суттєвий, ніж для опонента, а результат – • 
набагато важливіший  для нього, ніж для тебе.

Подібну поведінку можна використовувати тільки як тимчасову. Прийнято вважати, що 
вона доречна тільки у стосунках з близькими людьми,  хворими чи  слабшими за тебе.
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Компроміс – це коли  бажання та прагнення обох сторін задовольняються не повністю, а з 
певними обмеженнями, що може призвести до нових конфліктів. Такий процес може бути тривалим, 
затяжним, супроводжуватися своєрідними торгами і незначними «кроками» в бік покращання 
ситуації. 

Цей  тип  поведінки  доречний  при  вирішенні  незначних  питань,  або  в  ситуації, 
коли не вдається досягти повної згоди з важливих питань, і необхідна хоча б тимчасова 
домовленість.

Співробітництво - це тип поведінки «назустріч один одному». Під співробітництвом розуміють 
спільну спробу знайти таке рішення, яке повністю задовольнить вимоги обох сторін. Це означає, що 
необхідно заглибитись в проблему і намагатись виявити, які саме інтереси сторін зіштовхуються в 
конфлікті, знайти таке рішення, яке повністю задовольнить обидві сторони. Співробітництво під час 
конфлікту передбачає ретельне дослідження суперечності, аналіз ресурсів і шляхів для її найкращого 
вирішення.

Цей  тип   поведінки   потребує   значних   затрат   часу,   однак   дає   позитивний  
результат – тривалі, довірливі стосунки, задоволення інтересів обох сторін, нові ідеї,                                                        
бажання  продовжувати  співробітництво.

  ВИБІР ТИПУ ПОВЕДІНКИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЦІЛЕЙ ТА ЗНАЧУЩОСТІ 

МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СТОРІН КОНФЛІКТУ!

Як можна контролювати свій стан під час конфлікту?

Якщо ти вважаєш, що під час конфлікту потрібно і можна себе поводити саме так і лише 
так, то інформація про можливості самоконтролю тобі абсолютно ні до чого. Але перед тим,  як 
перегорнути цю сторінку, підійди до дзеркала, зроби сердитий вираз обличчя і помилуйся своїм 
відображенням.

Варіанти самоконтролю

Завдання: Проаналізуй, що відбувається з тілом, емоціями коли відчуваєш, що втрачаєш 
контроль.

Свій стан можна опанувати таким чином:

Зупинитися, відійти, зробити 4-5 глибоких вдихів – видихів• 

Почергово напружити та розслабити м`язи кистей рук (стискати та розтискати кулаки)• 

Міцно взятися рукою за якийсь великий предмет (стіл, стілець)• 

Сісти, змінити положення тіла• 

Розслабити м`язи обличчя та тіла• 

Заплющити очі й уявити собі щось приємне• 

Повільно рахувати до десяти• 

Сконцентрувати свою увагу на будь-якому предметі (уважно роздивлятися його)• 

Використати гумор (знайти щось смішне в ситуації)• 

ТРЕНУЙСЯ, ЩОБ ОБРАТИ ПРИЙНЯТНИЙ ДЛЯ ТЕБЕ ВАРІАНТ САМОКОНТРОЛЮ!

Впиши варіант самоконтролю, який ти вже спробував / ла застосувати і можеш 

порекомендувати іншим _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Розв`язання конфлікту

Для розв’язання конфлікту сторони мають дотримуватися таких основних правил:

Намагатися вирішити проблему, а не загострювати конфлікт• 

Не ображати один одного словами / діями• 

Відокремлювати людину від проблеми (обговорювати поведінку, а не особистість)• 

Дати один одному можливість висловитися (не перебивати один одного)• 

Зосереджувати увагу на інтересах, а не на позиціях• 

Шукати шляхи до спільного виграшу • 

Якщо покричати чи побитися не було твоєю основною метою і ти щиро бажаєш розв’язати 
ситуацію, то доведеться зробити кілька важливих кроків:

З`ясувати конфліктну ситуацію, зрозуміти, у чому суть конфлікту• 

Визначити інтереси сторін• 

Оцінити пропозиції сторін у  розв’язанні конфлікту (переваги та недоліки)• 

Спільно обговорити рішення• 

Неухильно дотримуватися його умов• 

Люди відстоюють свої інтереси у різний 
спосіб. Використання підходу з позиції сили 
означає примус сторони до дій, яких ви хочете 
домогтися; підхід з позиції права – врахування 
закону чи адміністративних процедур; підхід з 
позиції інтересів – можливість сфокусуватися 
на проблемі з урахуванням прихованих потреб 
сторін. 

Підходи до вирішення конфліктів
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Позиції – це висловлені вимоги.  

Інтереси – це причини, через які люди висловлюють вимоги. Це те, що вони відчувають як 
потреби. 

Основними потребами часто є потреба у прийнятті іншими людьми, потреба у безпеці, потреба 
у самоповазі, визнанні оточенням.

КЛЮЧ ДО УСПІХУ – ВЕСТИ ДИСКУСІЮ НЕ НА РІВНІ ПОЗИЦІЙ, А НА РІВНІ ІНТЕРЕСІВ.                            
ЗАПИТАЙ СЕБЕ Й ІНШУ СТОРОНУ: «ЧОМУ?» .

РІШЕННЯ «ВИГРАШ – ВИГРАШ» – ЦЕ РІШЕННЯ, ЯКЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ВСІХ УЧАСНИКІВ 
КОНФЛІКТУ.

Примітка: Варто у будь-якій ситуації намагатися зберігати спокій. Це допоможе тобі 
обміркувати ситуацію і прийняти рішення.

Як варто висловлюватися ?

Навіть тигр мурчить, як велика, 

дуже симпатична кішка, 

якщо не бажає усіх налякати.

Пропонуємо ознайомитися із комунікативною технікою «Я-висловлювання».

Якщо вірити людям, яким за допомогою цієї техніки вдалося у ситуації напруження не 
дійти до сварки або бійки, то вона працює добре. Якщо піддаєш сумніву - перевір на практиці.

«Я-висловлювання» – це усвідомлення та промовляння вголос свого стану у зв’язку із 
ситуацією, що склалася. Використання під час спілкування «Я-висловлювань» допомагає висловити 
свої почуття, не принижуючи іншу людину.  

Зрозуміти і повідомити про свої негативні почуття чи переживання досить складно. Набагато 
простіше звинуватити співрозмовника, переклавши на нього усю відповідальність за конфлікт. 
Але під час конфліктної ситуації важливо усвідомлювати власну відповідальність за свій стан: 
це – моя проблема, що я не можу стримати себе і демонструю роздратування, воно пов`язане з 
моїми власними думками та почуттями (не «Ти мене роздратував», а «Я почуваю роздратування»). 
«Я-висловлювання» конструктивно змінює не тільки ваше особисте ставлення до конфліктної 
ситуації, а й ставлення вашого партнера до неї, адже  співрозмовник, якого не ображають під час 
конфлікту, більш схильний до того, щоб замислитися над тим, чи вірно він себе поводить.

Схема «Айсберг»
Позиції, вимоги (ЩО люди кажуть з 

приводу того, що вони хочуть…)

Інтереси, потреби (ЧОМУ люди 
хочуть того, про що вони кажуть…)
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Орієнтовна схема побудови «Я-висловлювань»

1) Опис ситуації, яка викликала напругу («Коли я бачу, що ти...», «Коли це відбувається...», 
«Коли я стикаюся з такою ситуацією...»).

Не варто Бажано

«Не користуйся без дозволу моїми речами!»
«Коли я бачу, як ти береш без дозволу мої речі, 

я думаю, що вони можуть зіпсуватися»

2) Опис власного почуття у певній ситуації («Я відчуваю...»,  «Я не знаю, що і сказати...», «У мене 
виникла проблема...»).

Не варто Бажано

«Ти мене дратуєш, коли без дозволу 
користуєшся моїми речами»

«Я почуваю роздратування, коли я бачу, як ти 
береш без дозволу мої речі»

3) Безоцінковий опис дій іншої людиною:  «Я бачу ...(називання дії як факту без її оцінки)»,         
«Я помічаю ...» , «Я спостерігаю ...». 

Не варто Бажано

«Ти схильний до злодійства – береш без 
дозволу мої речі!»

«Я помічаю, що мої речі беруться без дозволу»

4) Побажання щодо зміни ситуації: «Я просив би тебе...», «Я буду вдячний тобі, якщо...»,                   
«Я хочу..», «Я сподіваюсь…».

Не варто Бажано

«Ти завжди без дозволу береш мої речі!»
«Мені хочеться, щоб ти питав мого дозволу 

перед тим, як брати мої речі»

ТИ СТАРАВСЯ/СТАРАЛАСЯ? ПОМІЧАЄШ У СОБІ ЯКІСЬ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ?

УРА!  ЦЕ ПОТРІБНО ВІДСВЯТКУВАТИ!

Можеш вписати думки, ідеї, які в тебе виникли  щодо міжособистісного спілкування та 
поведінки у конфліктних ситуаціях

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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ТЕМА «ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК»

Щоб не гаяти часу даремно, пропонуємо виконати завдання: обери якусь власну річ 
(наприклад, годинник, ручку, щось із предметів одягу), уяви, що ця річ може щось розказати іншим 
про свого господаря (наприклад, що він любить / не любить, що уміє добре виконувати, який у 
нього характер, який улюблений фільм) і впиши те, що одразу спало на думку. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
  

Примітка: Добре, що наші речі мовчать,  коли три дні нечищене взуття… А ти як 
гадаєш?

Індивід, особистість, індивідуальність
 Спробуй визначити, ким ти є:

а) індивідом;

б) особистістю;

в) індивідуальністю.

Як гадаєш, чи існує щось спільне/відмінне між цими поняттями?

Індивід – біологічний організм, носій загальних спадкових якостей біологічного виду людина. 
Представник людського роду – homo sapiens. Будь-яка людина – індивід, незалежно від рівня її 
фізичного і психічного здоров’я. Індивідами ми народжуємося.

Особистість – соціально-психологічна сутність людини, яка формується в результаті засвоєння 
індивідом суспільних форм свідомості і поведінки, суспільно-історичного досвіду людства. 
Особистістю ми стаємо під впливом суспільства, виховання, навчання, взаємодії, спілкування 
тощо.

Індивідуальність – неповторне співвідношення особистих рис та особливостей людини 
(характер, темперамент, здібності, особливості протікання психічних процесів, сукупність почуттів 
тощо), що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність – особлива і 
несхожа на інших людина в повноті її фізичних та духовних якостей.

Примітка: Відомий російський психолог Б. Ананьєв писав: «Індивідом народжуються, 
особистістю стають, а індивідуальність відстоюють».

Не дуже хочеться моралізувати, але, здається, є над чим подумати… 

Можеш вписати тут, чим ти, на твою думку, відрізняєшся від інших людей, які тебе 
оточують (тобто, що в тобі є такого особливого) ?

На сторінках цього зошита ми не будемо детально розглядати питання структури особистості. 
Усе це ти можеш прочитати у розумних книжках. Варто лише зазначити, що тебе, як особистість, 
характеризують твої вікові властивості, статеві ознаки, темперамент, риси характеру, відчуття, 
сприймання, воля, емоції й почуття, мислення, пам'ять, звички, знання, уміння, переконання, 
світогляд, ідеали, прагнення, інтереси, бажання.
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Завдання: Визнач серед своїх рис характеру одну рису, яку ти вважаєш позитивною, й одну, 
яку вважаєш негативною (ми переконані, що в тебе набагато більше рис характеру, гідних 
уваги).

Позитивна риса характеру Негативна риса характеру

Примітка: Кожній людині притаманні як позитивні, так і негативні риси, що  можуть 
впливати на її вчинки, але ніколи не можуть характеризувати особистість, як «чорну» або 
«білу». Тому необхідно усвідомлювати власні переваги і недоліки, намагаючись розвивати  
сильні сторони, а також з розумінням ставитися до інших людей, яким, у свою чергу, також 
притаманні різні риси. 

Людські цінності

Завдання: Підкресли ті три цінності, які на даний час вважаєш найбільш важливими - 
стабільність, будинок, надійність, гуманність, гроші, інтелігентність, чесність, пральна 
машина, доброта, відданість, мужність, мобільний телефон, гідність, самоповага, автомобіль, 
дружба, любов, холодильник, повага, довіра, віра, коштовний браслет, патріотизм, вірність, 
яхта, професіоналізм, порядність, цілеспрямованість.

Цінністю прийнято вважати будь-яке матеріальне або ідеальне явище, що має значення для 
людини чи суспільства, заради якого вона діє й затрачає ресурси.

Пропонуємо поміркувати над судженням: 

Кожній людині потрібно визначити, що насправді цінне для неї, а не нав’язане рекламою чи 
оточенням. З часом з нами відбувається так звана  «переоцінка цінностей», коли те, що здавалося дуже 
важливим, втрачає свою значущість, а інше набуває значення, стає головним у житті. Люди нерідко 
групуються на основі спільних цінностей, їхня несумісність може стати причиною конфлікту.

Завдання: Праворуч від малюнка можеш вписати якусь пораду ровесникові стосовно 
особистісного розвитку.

Що нового ти дізнався про розвиток своєї особистості?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
  

ТОБІ ПОЩАСТИЛО СТАТИ ІНДИВІДОМ, БО ТИ НАРОДИВСЯ / НАРОДИЛАСЯ  НА СВІТ. 
ОДНАК  НЕ ЗАБУВАЙ, ЩО ОСОБИСТІСТЬ – НЕПОВТОРНА!
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ТЕМА «ЖИТТЄВІ ЦІЛІ» 

Подивися уважно на ці картинки… Хтось мріє про матеріальні речі, хтось – про владу,  хтось 
прагне кохання на все життя. А про що мрієш ти? 

Мрія = мета?  (Обери та познач відповідь):

 		Так 

	 	Ні 

	 	Вагаюся

Впиши, що для тебе означає слово «мрія» Впиши, що для тебе означає слово «мета»

Мрія - це бажання, яке може й не спонукати до дії.

Мета - чітко описаний кінцевий результат, на досягнення якого спрямовані заплановані дії.  Це 
те, чого  людина бажає досягти в певний період часу, маючи конкретний  план  дій. 

Життєві цілі

Життєві цілі - це цілі великого масштабу, реалізація яких здійснюється протягом років і яким 
підпорядковуються  ближні, середні і далекі цілі.

Ближня мета (ціль) – це  цілі на найближчий рік.  Важливо також ставити цілі на місяць,  тиждень 
і на день. 

Цілі, яких досягають за короткий проміжок часу (за тиждень або місяць), називають 
короткостроковими.

Цілі, яких необхідно досягти протягом тривалого проміжку часу (наприклад, за декілька років 
закінчити університет), називають довгостроковими. Вони досягаються не відразу, а поступово - 
крок за кроком.

Спробуй описати себе через 10 років (як виглядаєш, де мешкаєш, чим займаєшся?)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Складно уявити? Ще складніше описати?  Розумію, бо це зробити не  просто усім. Втім, 
варто спробувати. 
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Кроки перетворення мрії на мету
Чітко визнач, чого  хочеш досягти в кожній сфері свого життя• 

Детально запиши все на папері. Сформулюй цілі у кількісних величинах. Мета, не виражена в • 
письмовому вигляді, - це лише фантазія. У ній не приховано ніякої енергії

Встанови крайній термін для реалізації мети і, якщо знадобиться, додаткові проміжні терміни• 

Склади список всіх дій, необхідних для досягнення мети• 

Оформи список дій у вигляді плану. Виріши, що необхідно виконати   в першу,  а що – у другу • 
чергу. Визначся з тим, що і в якій послідовності повинно бути зроблено

Негайно берися за реалізацію плану• 

Щодня треба  робити  щось із того, що наближає до мети, якою б вона не була • 

Примітка: Варто замислитися, хто ти – мрійник чи фантазер (дуже милі і потрібні люди), 
або той, хто раціонально планує свої цілі.

Варто ще раз підкреслити … 

Вважається, що мета, не виражена в письмовому вигляді, - це усього лише фантазія 
(тобто така собі повітряна кулька – дуже гарна, яскрава, але може легко  випурхнути з рук).

Пропонуємо заповнити картку «Як зробити так, щоб мрії здійснилися»

1. Подумай про свою мрію  - чого б хотілося досягти в майбутньому.

2. Напиши мету, постарайся визначити її точніше.  ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Примітка: Мета має відображати бажаний кінцевий результат.

3.  Визнач дату,  коли хочеш її досягти_________________________________________________

4.  План дій  (які кроки треба зробити, щоб досягти мети?)
 1)
 2)  і т.д.

Ці запитання допоможуть скласти план досягнення цілей: 

Знання  Якими спеціальними знаннями я повинен володіти, щоб досягти поставленої мети? 
  Яким способом я можу їх отримати? 
Навички  Якими спеціальними навичками я повинен володіти, щоб досягти поставленої мети? 
  Яким способом я можу їх отримати? 
Ресурси  До яких ресурсів я повинен мати доступ, або якими ресурсами я повинен володіти, 
  щоб досягти поставленої мети?
  Яким способом я можу їх отримати? 
Люди   Хто може мені допомогти у досягненні  поставленої мети?
  Яким чином я можу познайомитися з цими людьми?  
Капітал  Який фінансовий капітал необхідний для досягнення поставленої мети?
   Яким чином я можу отримати достатній фінансовий капітал 
  своїми особистими зусиллями або за допомогою інших людей?
Час   Який час потрібен для досягнення поставленної мети? 
Дії   Яка послідовність дій необхідна? 

ТЕПЕР ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТРЕБА РОБИТИ, АБИ  МРІЇ  ЗБУВАЛИСЯ. МРІЙ! ПЛАНУЙ! ДІЙ!



LHSI - Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я22

ТЕМА  «ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ СІМЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Бути чи не бути – питання, звичайно,  філософське, а от їсти хочеться щодня. І  тобі? 

Потренуймося у плануванні свого бюджету.

Форма річного бюджету

Статті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Разом

Їжа (30 діб)

Одяг/взуття

Житло/комунальні витрати

Відпочинок

Транспорт

Навчання

Інше

Разом
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У чому полягала основна складність планування бюджету?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
  

7 порад, як заощаджувати гроші
                                                   

Не купуй  – перед тим, як щось купувати, запитай себе, чи дійсно ця річ тобі потрібна• 

Позич –  особливо ту річ, якої ти не потребуєш дуже часто• 

Заміни чимось іншим  – подумай, чи можна цю річ замінити дешевшою або тією, яку вже • 
маєш

Використовуй власні речі  розумно – доглядай їх, щоб вони слугували тобі якнайдовше• 

Зроби найкращий вибір  -  не купуй річ у першому ж магазині, а спробуй обійти інші магазини, • 
базари, щоб зробити покупку за найвигіднішою ціною й якістю

Зроби сам, якщо зможеш, необхідну річ з найменшими витратами• 

Використай можливість отримати щось безкоштовно - переглянь рекламні оголошення, запитай • 
у знайомих, де можна отримати необхідну річ безкоштовно або за малу ціну (звернися до 
церкви, благодійної організації тощо)

НАВІТЬ МІЛЬЙОНЕРИ НЕ РОЗКИДАЮТЬСЯ ГРІШМИ!

ВЧИСЯ РАХУВАТИ!
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ТЕМА «ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ»

Хто тут Він, а хто Вона?

Впиши якості, властиві дівчатам / жінкам Впиши якості, властиві хлопцям / чоловікам

Поняття «стать» і «гендер»
Термін «стать» (sex) описує біологічні розбіжності між людьми, які визначаються генетичними 

особливостями побудови клітин, анатомо-фізіологічними характеристиками і дітородними 
функціями. Стать визначає біологічні відмінності, дані людині від народження.

Термін «гендер» (gender – англ. мовою – «рід») вказує на соціальний статус і соціально-
психологічні характеристики особистості, що пов’язані зі статтю, але проявляються у взаємодії з 
іншими людьми. Якщо стать зумовлена природою, то гендер конструюється соціально та зумовлений 
культурою суспільства в конкретний історичний період. Гендерні відмінності створені суспільством, 
передаються з покоління в покоління через систему виховання, навчання. Важливо розуміти, що 
гендерні ролі та норми відрізняються у різних культурах та змінюються. 

Гендер — соціально-психологічна характеристика, набута у процесі соціалізації, яка формує 
людину як чоловіка чи жінку і значною мірою визначається особливостями культури, традицій, 
виховання, соціальними очікуваннями.

Саме жінка в силу своїх статевих дітородних функцій народжує дитину, годує її груддю (статева 
роль), але як жінка, так і чоловік, мають можливість дбати про новонароджену дитину. Однак у 
нашій культурі піклування про немовлят прийнято вважати переважно обов’язком жінки (гендерна 
роль).

Приклад статевої ролі:  тільки жінка може народжувати дитину. 

Приклад гендерної ролі:  піклування про немовлят.
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Гендерні ролі

Гендерна роль – розподіл праці, прав, обов’язків відповідно до статі; зразки поведінки жінок та 
чоловіків, які ґрунтуються на традиційних очікуваннях, прийнятних у конкретному суспільстві.

Людина не обирає, ким народитися – чоловіком чи жінкою. Однак саме стать починає визначати 
все її подальше життя. З дитинства дітей одягають по-різному, вчать їх різним моделям поведінки 
та очікують прояв різних емоцій: рухливості від хлопчиків та сором’язливості від дівчаток. Змалечку 
у хлопців і дівчат різні іграшки, а потім – різні обов’язки в родині. У такий спосіб сім’я й оточення 
закладають різні стандарти поведінки. Вони підтримуються всіма суспільними інституціями: 
дитячий садок, школа, армія, освітні заклади, державні установи і забезпечуються з дитинства через 
розвиток здібностей дівчат і юнаків за певними  напрямами: дівчатам – рукоділля, а хлопцям – 
робота з технікою, спорт. Не останню роль у цьому відіграють книги, кінофільми, преса, телебачення. 
Так поступово формуються  поняття «справжня жінка» або «справжній чоловік», стереотипні 
ролі чоловіка і жінки як носіїв ролей, і суспільство починає вважати їх вродженими, споконвічно 
властивими жінці або чоловікові з моменту народження. 

Примітка: Насправді ж ми успадковуємо лише стать та статеву відмінність.

Існує так званий «подвійний стандарт» в очікуваннях суспільства стосовно поведінки чоловіків 
і жінок: соціально необмежена поведінка чоловіків та контроль над поведінкою жінок. Подвійний 
стандарт – це різні оцінки однієї й тієї ж дії, вчинку, думки, залежно від того, кому вини належать – 
жінці чи чоловіку – одна й та ж сама дія чоловіка і жінки може вважатися одночасно як моральною, 
так і аморальною, нормальною / ненормальною (наприклад, якщо в сім’ї рішення приймає                  
чоловік – це нормальна поведінка, якщо жінка – це тиск на чоловіка).

Гендерні ролі відрізняються в суспільствах та змінюються з часом. Хоча біологічна будова жінок 
Африки та США практично однакова, ролі, які покладає на них суспільство, абсолютно різні. Тобто, 
гендерні ролі спричинені не біологічною будовою жінок, а рівнем розвитку суспільства. 

Бути в суспільстві чоловіком або жінкою означає не просто мати ті чи інші анатомічні особливості, 
а ще й виконувати гендерно окреслені соціальні ролі. Однак антропологи, етнографи й історики 
давно встановили відносність уявлень про «типовий чоловічий» / «типовий жіночий» образи: те, 
що в одному суспільстві вважається чоловічим заняттям (поведінкою, рисою характеру), в іншому 
може вважатися жіночим.

Гендерні стереотипи 
Стереотип – від грецьких слів: stereos –«твердий» 
і typos – «відбиток» - спрощене, схематичне, 

часто викривлене уявлення про щось або про когось.

       Хто тут Він, а хто Вона?

Гендерні стереотипи – набір загальноприйнятних норм і суджень, які стосуються 
становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки, вчинків і  формуються з дитинства (риси 
характеру, норми поведінки, мрії та сподівання), а потім видаються за «природне» (що дане 
людині природою), єдино можливе. 

Сприймаючи інших людей та їхню поведінку, ми часто спрощуємо або узагальнюємо картину. 
Наприклад, «всі чоловіки мають бути сильними», «жінки мають бути ніжними». Гендерні стереотипи 
проявляються в усіх сферах життя людини. Вони є досить стійкими. Однією з причин сильного впливу 
гендерних стереотипів та труднощів їх руйнування є те, що одна стать (найчастіше чоловіча) отримує 
більше переваг, ніж інша (частіше жіноча).
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Подумай над цим

Хибні твердження Пояснення

Дівчатка слухняніші, ніж 
хлопчики.

У дитинстві дівчатка бувають слухнянішими, оскільки з перших 
кроків їх привчають, що вони, як майбутні мами, мають бути 
чемними і показувати приклад хлопчикам.

Дівчатка гуманніше ставляться 
до довкілля (тварин, природи).

Все залежить від  знань і життєвого досвіду, а не від статевої 
належності - хлопчики і дівчатка можуть стати черствими або 
добрими людьми - такими, якими їх виховали.

Хлопчики краще можуть 
вирішити проблемну ситуацію і 
мислять логічніше.

Це не так. Дівчатка можуть розв'язувати складні завдання 
(проблеми) не гірше за хлопчиків.

Для хлопчиків важливо 
виділитись з-поміж інших.

Статевих відмінностей немає. До 10—12 років дівчатка 
розвиваються швидше, а тому іноді випереджають хлопчиків 
у прагненні виділитись серед ровесників. Хлопчики починають 
перейматися подібними проблемами пізніше.

Хлопчики здібніші до 
математики і природничих наук, 
дівчатка — до гуманітарних.

Дівчатка і хлопчики здібні однаково, все залежить від уподобань  
і від того, на які професії їх орієнтують. 

Дівчатка більш чутливі, беруть 
близько до серця біль і 
страждання інших.

Як дівчатка, такі хлопчики, болісно переживають сварки в сім'ї. 
Хлопчики часто роблять вигляд, що їм байдуже, оскільки їх 
вчать, що чоловік повинен володіти своїми почуттями.

Дівчатка вміють краще 
висловлювати свої думки, ніж 
хлопці.

До 10—13 років різниця незначна, потім у більшості випадків 
дівчатка усно і письмово висловлюють свої думки чіткіше, 
оскільки більше орієнтуються на самовдосконалення в набутті 
гуманітарних знань.

Дівчатка більше прив'язані до 
дому і батьків, ніж хлопчики.

Дівчаток більше залучають до домашніх справ.

Хлопчики краще орієнтуються 
в просторі і на незнайомій 
території.

Хлопчики можуть краще орієнтуватися в просторі, тому що 
з дитинства їх привчають до самостійності та пошукової 
активності.

Хлопчики агресивніші за 
дівчаток.

Хлопчики стають агресивнішими в підлітковому віці, оскільки 
така поведінка часто заохочується.

Дівчатка менш активні в спорті 
та іграх.

Не встановлено різниці у рівнях активності хлопчиків і дівчаток. 
Хлопчики активніші тільки тому, що подібна поведінка дівчаток 
не схвалюється.

Дівчатка більш комунікабельні, 
ніж хлопчики.

Хлопчики також комунікабельні. 

Дівчатка ласкавіші й 
поблажливіші за хлопців.

До відповідного віку важко діагностувати різницю між 
хлопчиками й дівчатками у вияві співчуття чи симпатії. З 
дорослішанням хлопчики соромляться виявляти ніжні почуття 
до інших.
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Хибні твердження Пояснення

Дівчаток легше переконати, ніж 
хлопчиків.

З віком від хлопчиків вимагають переважно індивідуальних 
рішень, а від дівчаток — колективних, тому дівчатка часто 
демонструють більшу поступливість до думки іншого.

Хлопчики винахідливіші у 
використанні предметів та 
інструментів.

Диференціація умінь і навичок хлопчиків та дівчаток відбувається 
з дорослішанням під впливом соціального оточення, яке 
орієнтує дівчаток на обслуговування, емоційну підтримку, а 
хлопчиків – на оволодіння предметами та інструментами.

Дівчатка боязкіші і тривожніші за 
хлопчиків.

Дівчатка не такі боязкі, як багатьом здається. Вони можуть бути 
більш, ніж хлопчики, сильнішими й рішучішими,  проте часто 
демонструють свої страхи як свідчення жіночності.

Дівчатка частіше страждають 
від уявних комплексів 
неповноцінності, ніж хлопчики.

У дівчаток з'являються комплекси неповноцінності, пов'язані із 
зовнішністю, а у хлопчиків — з фізичною силою та спритністю.

Дівчатка рідше змагаються між 
собою в силі та спритності.

У цьому сенсі ні в кого немає переваг. Все залежить від 
особистості. Змагаються і «міряються силою» як хлопчики, так  
і дівчатка.

Хлопчики схильні до творчої 
праці, а дівчатка краще 
справляються з монотонною 
роботою.

Немає різниці між хлопчиками і дівчатками. У кого більше 
креативних здібностей, той краще виконує нестандартні 
завдання, у кого менше — надає перевагу рутинній діяльності.

Гендерні стереотипи створюють невидиму, але реально відчутну «скляну  стелю», що 
заважає як чоловікам, так і жінкам, реалізовувати себе, обмежує їхні людські права. 

Неусвідомлене слідування традиційним гендерним стереотипам обмежує самореалізацію і 
життєвий простір людини, погіршує якість життя і навіть його скорочує. 

Гендерні стереотипи стосовно чоловіків також мають негативний вплив на особистість чоловіка. 
Одним із компонентів чоловічої ролі вважається норма успішності/статусу. Вона означає, що цінність 
чоловіка визначається величиною його заробітку й успішністю на роботі. Точка зору, що головний 
обов'язок чоловіка в сім'ї  справно приносити більшу зарплату, негативно впливає на виконання 
ним батьківських функцій, адже, за стереотипом мислення, він повинен майже весь свій час 
присвячувати роботі, щоб відповідати цим очікуванням (мірою зростання доходів участь батька у 
вихованні дітей значно скорочується). Якщо чоловіки не досягають норми успішності / статусу, у них 
може розвинутися компенсаторна мужність, завдання якої - компенсація почуття неспроможності 
у професійній та економічній сферах. Проявом такої поведінки є емоційна й фізична жорсткість, 
підпорядкування жінок і поведінка, пов'язана з ризиком (носіння зброї, вчинення злочинів).

За одним  із найпоширеніших гендерних 
стереотипів саме жінка має дбати                   

про здоров’я сім’ї

Впиши гендерний стереотип, який тобі вдалося 
подолати під час заняття
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Гендерна дискримінація і гендерна рівність

Гендерні стереотипи обмежують права людини і ведуть до гендерної дискримінації (лат. 
discriminato - розрізнення) – навмисного обмеження прав людини за певною ознакою - раса, вік, 
стать, національність, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, стан здоров’я.  Особливо 
це позначається на правах жінок. Гендерний стереотип підтримує міф про те, що головне 
призначення жінки – бути матір’ю, хатньою господинею, подобатися чоловікові (хоча існують 
жінки, для яких робота і кар’єра є важливими, як і для чоловіків). Сексизм  - ідеологія, що визнає 
перевагу чоловіків над жінками.

В наші дні жінки формально отримали рівні права з чоловіками. Суспільство юридично 
оформило й узаконило цю рівність. Поступово зникає головна причина, яка тримала жінок у                                                 
покорі, - економічна залежність від чоловіка. Часто жінка заробляє стільки ж, або й більше, ніж 
чоловік, який вже не є основним годувальником родини. Втім, і сьогодні високооплачувану і 
престижну роботу здебільшого мають чоловіки. Статистика свідчить, що за рівнозначну роботу жінка 
одержує менше, ніж чоловік (не тільки в Україні, але й в інших країнах світу). В той же час домашнім 
господарством займається, як правило, жінка, що завдає їй подвійного навантаження. 

Гендерна рівність означає відсутність дискримінації за статтю в можливостях і розподілі ресурсів 
чи вигод, в доступі до послуг будь якої особи.

Гендерна рівність як право людини була вперше зафіксована у 1948 році в Універсальній 
Декларації про Права Людини, а в 1979 році - в Конвенції про Усунення всіх форм дискримінації 
проти жінок.

У ГОЛОВІ «КРУТИТЬСЯ» БАГАТО ЗАПИТАНЬ? 

ТОДІ ЦЕ ЩЕ ОДИН ПРИВІД РАДІТИ: ТИ ПРОСУВАЄШСЯ ВПЕРЕД !
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ТЕМА «ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА»

Бейте палками лягушек.
Это очень интересно.

Отрывайте крылья мухам, 
Пусть побегают пешком.
Тренируйтесь ежедневно,

И наступит день счастливый – 
Вас в какое-нибудь царство
Примут главным палачом.

Григорий Остер, «Вредные советы».

      Що ти бачиш на картинці?

      Що ти вважаєш насильством?

      Як ти гадаєш, насильство — виправдана дія?

Примітка: Одразу хочеться зазначити, що до ситуації насильства причетні щонайменше 
дві особи – той, хто вдається до насильницьких дій (насильник) та той, над ким воно вчинене 
(потерпілий). Варто ще вказати на непрямих учасників — безпосередніх свідків та тих, хто 
намагається відсторонитися від подібних ситуацій, вважаючи, що з ними нічого подібного 
не може трапитися. Втім, варто розібратися, що вважається насильством, згідно із 
законодавством України.

Види насильства
 (із Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» 2789-14 від 01.01 2009)

Насильство в сім'ї - 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.

Фізичне насильство в сім'ї - умисне  нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї  побоїв,  
тілесних ушкоджень, що може призвести або  призвело  до  смерті  постраждалого,   порушення 
фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності.

Сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву 
недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до 
неповнолітнього члена сім'ї.

Психологічне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку  
іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими 
навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися 
або завдається шкода психічному здоров'ю.

Економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї 
житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, 
що може  призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.
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Наслідки вчинення насильства

     Людина — не спортивне знаряддя для тренування!

     Не будь м'ячем!

 В українському законодавстві визначено поняття «жертва насильства в сім'ї» - це член 
сім'ї,  який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з 
боку іншого члена сім'ї.

Можливі наслідки вчинення            
фізичного насильства:

Можливі наслідки вчинення 
сексуального насильства:

Розлад сну, апетиту• 

Травми та інші проблеми зі здоров’ям• 

Залишення сім’ї • 

Спроби самогубства• 

Проблеми в стосунках з іншими людьми• 

Проблеми з  навчанням • 

Агресивність, намагання у подальшому • 
житті також вдаватися до насильницьких 
дій із завдаванням фізичного болю

Підвищена тривожність • 

Особа відчуває сором, провину, тривогу, • 
страх, біль

Робить спроби самогубства• 

Утікає з дому• 

Може заразитися на ІПСШ та ВІЛ-інфекцію• 

Може завагітніти• 

Може отримати травми статевих органів• 

Може набути проблем у сфері сексуального • 
життя (численні статеві зв’язки, уникання  
статевих контактів взагалі)

Може почати вживати наркотики та • 
алкоголь

Можливі наслідки вчинення 
психологічного насильства:

Можливі наслідки вчинення 
економічного насильства:

Особа вважає себе невдахою, поганою, • 
зайвою 

Має проблеми у спілкуванні, конфліктує з • 
іншими людьми

Страждає від низької самооцінки та • 
комплексу неповноцінності

Може скоїти самогубство• 

Проблеми в стосунках з іншими людьми • 
через недовіру до них

Проблеми з навчанням • 

Агресивність, тривожність • 

Проблеми зі здоров’ям через неналежний • 
догляд та відсутність умов для здійснення 
гігієнічних процедур
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Віктимна й асертивна поведінка

Віктимна поведінка –  поведінка потенційної жертви насильства, що провокує 
насильство.

Віктимізація  – процес перетворення людської індивідуальності в жертв, що відбувається  
здебільшого у  випадках постійного насильства (наприклад, у сім'ї).

Завдання: Уяви, що хтось тобі погрожує: «Якщо ти не віддаси мені свій мобільний телефон, 
то я …». 

Як можна вчинити у такій ситуації:

а) мовчки віддати телефон

б) теж почати погрожувати

б) покликати когось на допомогу

в) втекти

г) у відповідь застосувати фізичну силу

д) твій варіант _____________________________________________________

Assert в перекладі з англ. - заявляти, відстоювати, наполягати на своєму.

Асертивна поведінка - поведінка при спілкуванні, яка характеризується упевненістю у 
своїх правах і цінностях. 

Асертивна поведінка – поведінка, яка передбачає неагресивне задоволення своїх справедливих 
вимог і протидію спробам застосування  маніпуляцій іншими особами. Вона дозволяє висловлювати 
свою думку, не боячись заперечувати, і, водночас, не обмежувати права інших людей. 

Людина, яка поводиться асертивно:

здатна чітко й ясно висловлюватися щодо власних потреб• 

досить впевнена в собі• 

уміє слухати інших• 

здатна йти на компроміс• 

впиши власний варіант • ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

      Людина з асертивною поведінкою чітко усвідомлює 

      власні права і цілі, але при цьому також враховує права 

      і цілі інших людей.
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Правила асертивної поведінки, 
які допоможуть бути в гармонії з собою та іншими людьми

(Мануель Сміт)

1. Я маю право оцінювати власну поведінку, думки й емоції і відповідати за їх наслідки.

Хибна думка: «Оцінювати й обговорювати мою особистість в усіх випадках повинен не я, а 

хтось більш досвідчений і авторитетний».

2. Я маю право не вибачатися і не пояснювати свою поведінку.

Хибна думка: «Я відповідаю за свою поведінку перед іншими людьми, бажано, щоб я звітував 

перед ними і пояснював все, що я роблю, вибачався перед ними за свої вчинки».

3. Я маю право самостійно вирішити, чи відповідаю я взагалі або до певної міри за вирішення 
проблем інших людей.

Хибна думка: «У мене більше зобов'язань щодо інших людей, ніж до себе».

4. Я маю право змінити свою думку.

Хибна думка: «Якщо я вже висловив свої погляди, ніколи не треба їх змінювати».

5. Я маю право помилятися і відповідати за свої помилки.

Хибна думка: «Я не повинен помилятися, а якщо я зроблю якусь помилку, я повинен відчувати 

себе винним».

6. Я маю право сказати: «Не знаю».

Хибна думка: «Бажано, щоб я зміг відповісти на будь-яке запитання».

7. Я маю право бути незалежним від доброзичливості інших і від їх хорошого ставлення до 
мене.

Хибна думка: «Бажано, щоб усі люди до мене добре ставилися, щоб мене любили, я цього 

потребую».

8. Я маю право приймати нелогічні рішення.

Хибна думка: «Бажано, щоб я був лише раціональним, бо розумне лише те, що логічне».

9. Я маю право сказати: «Я тебе не розумію».

Хибна думка: «Я повинен «читати думки» оточуючих, бо інакше мене ніхто не буде любити».

10. Я маю право сказати: «Мене це не цікавить».

Хибна думка: «Я повинен намагатися уважно й емоційно ставитися до всього, що відбувається 

у світі, інакше  я – черствий, байдужий».
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Захист від насильства

Згідно із законодавством України, особи, які вчинили насильство, підлягають 
притягненню до кримінальної відповідальності.

Варто прислухатися до таких порад:
Чітко висловлюй свою незгоду, якщо не бажаєш щось виконувати  примусово• 

Застережливо стався до малознайомих людей• 

Якщо існує ризик потрапити в неприємну ситуацію, заручися чиєюсь підтримкою• 

Якщо тебе навмисне провокують, краще відмовся від подальшого спілкування• 

У разі небезпеки здійсни неочікувану дію (кинь в обличчя насильника жменю землі чи піску, • 
розбий вікно, щоб привернути увагу сторонніх  людей)

У разі  зґвалтування чи фізичного насильства слід негайно звернутися в медичну установу, щоб • 
отримати медичну допомогу та пройти огляд (перед цим не мийся і не змінюй одяг). Після 
отримання медичної допомоги звернися в міліцію із заявою про вчинення насильства

Якщо зазнав насильства, не приховуй своїх переживань через страх чи сором. Консультанти • 
телефону довіри нададуть підтримку і пораду щодо подальших кроків

Вислови власну пораду • ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Служби й організації, до яких можна звернутися по допомогу

Служба у справах дітей• 

Органи опіки і піклування• 

Кримінальна міліція у справах дітей• 

Міліція• 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді• 

Медичні установи• 

Органи освіти• 

Громадські організації• 

Притулки для дітей• 

Кризові центри• 

Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї• 

Органи виконавчої влади• 

Органи місцевого самоврядування• 

ТВОРИ СВІТ БЕЗ НАСИЛЬСТВА!
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ТЕМА «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ МОЛОДИМИ ЛЮДЬМИ»

       Давай одразу домовимося: 

       людина – не товар, 

       навіть якщо вона дуже приваблива!

Поняття «торгівля людьми»

Загальновизнане міжнародне визначення «торгівля людьми» наведено у Протоколі про 
запобігання і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, який 
доповнює Конвенцію ООН Проти транснаціональної організованої злочинності, прийняту у 2000 
році й ратифіковану Україною у 2004 році на сесії Верховної Ради України. 

Стаття 3 цього документа встановлює:

торгівля людьми означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, 
приховування чи одержання людей шляхом загрози силою або її застосування чи інших форм 
примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, 
або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод, для одержання згоди особи, яка контролює 
іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші 
форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні з 
рабством, підневільний стан або вилучення органів.

Згідно з цим документом, злочин торгівлі людьми
має три взаємопов’язані складові

Дії • – торгівці людьми вербують, перевозять, передають, приховують чи одержують людей

Засоби•  – торгівці людьми під час здійснення дій застосовують загрозу силою або силу, або 
інші форми примусу, викрадення, шахрайство, обман, зловживання владою або уразливістю 
становища, або підкуп особи, яка контролює іншу особу

Мету•  – метою цих дій і засобів є експлуатація людей

Поняття «торгівля людьми» в Україні визначено у ст. 149 Кримінального кодексу «Торгівля 
людьми або інша незаконна угода щодо людини», де названо види експлуатації, яким піддаються 
потерпілі від торгівлі людьми: 

«всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусова праця або примусове 
надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову 
кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) 
з метою наживи, примусова вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у 
збройних конфліктах тощо».

Завдання: Спробуй завершити речення.

Якщо одна людина поводить себе з іншою, як з товаром, то це означає, що …

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Чинники торгівлі людьми

Матеріальне становище, бідність• 
Безробіття• 
Відсутність умов для якісного життя в рідній країні, привабливість уявного кращого життя за • 
кордоном
Привабливість торгівлі людьми для злочинних структур• 
Насильство над жінками, дітьми• 
Дискримінація людей за різними ознаками• 
Правова неграмотність громадян• 
Політична нестабільність• 
Збройні конфлікти• 
Недосконалість законів, неоперативність у розв’язанні проблеми, складність застосування • 
правозахисних механізмів

Злочинці вербують, транспортують та перепродують людей найчастіше з метою:

сексуальної експлуатації• 

примусової праці• 

жебрацтва• 

виготовлення порнографічної продукції• 

втягування до скоєння злочинів• 

вилучення органів• 

Для України особливо актуальними є трудова та сексуальна експлуатація. Але останнім часом 
поширення набуває торгівля людьми, у тому числі дітьми, з метою використання їх у порнобізнесі 
та жебрацтві. 

Потерпілим часто пропонують роботу продавця, бармена, прибиральниці, покоївки, швачки, 
або роботу у сільському господарстві, догляд за дітьми та особами похилого віку. Чоловікам 
найчастіше пропонують роботу на будівництві, молодим привабливим дівчатам – танці та консумацію 
(загравання з відвідувачами розважальних закладів з метою стимулювання якнайбільших витрат у 
ресторані, барі). Інколи навіть обговорюється можливість надання сексуальних послуг за згодою 
жінки: 

«Основна твоя робота – це танці та консумація. Якщо захочеш, будеш надавати секс-
послуги. Матимеш одного-двох клієнтів, що платитимуть тобі непогані гроші, може, ще й 
заміж вийдеш, якщо ви одне одному сподобаєтесь». 

Інколи жінкам пропонується надавати сексуальні послуги на умовах високої заробітної плати, 
але в дійсності вони не отримують коштів і фактично опиняються в рабстві.

Потерпілі від трудової експлуатації зазвичай працюють на надзвичайно важких роботах 
із цілковитим порушенням техніки безпеки праці: у сільському господарстві, на будівництві, у 
промисловості по 16–18 годин на добу, без вихідних, без засобів захисту, у незадовільних соціально-
побутових умовах. Нерідко потерпілі проживають в антисанітарних умовах у підвалах нелегального 
підприємства, що постійно охороняється,  без належного харчування та без будь-яких контактів 
поза робочим місцем, і стають повністю ізольованими від суспільства. При трудовій експлуатації 
на початку роботи потерпілим, як правило, обіцяють заробітну плату після завершення певного 
обсягу чи певного терміну роботи. Крім того, у них відбирають паспорт, інші документи начебто для 
«легалізації». Але й після завершення запропонованого обсягу чи терміну роботи заробітну плату 
не виплачують. Як правило, робітникам повідомляють, що заробіток буде виплачено трохи пізніше. 
Проте коли через кілька місяців вони починають наполягати на виплаті грошей, їм пояснюють, що 
жодних коштів вони не отримають, оскільки їх купили, а тому за них гроші віддали тій особі, яка їх 
привезла, і що вони працюватимуть стільки, скільки хазяїн вважатиме за потрібне. Будь-який опір 
робітника жорстоко карається побоями, обмеженнями у пересуванні, голодом, залякуванням. 
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Основні шляхи потрапляння до торговців людьми

Обман / фальшиві обіцянки працевлаштування (зокрема через друковані оголошення, мережу • 
Інтернет)

Перебування далеко від дому без засобів для існування• 

Викрадення• 

Вплив однолітків чи знайомих• 

Дозвіл членів сім’ї (інколи батьки чи опікуни самі дозволяють дітям працювати в секс-індустрії)• 

Фіктивний шлюб• 

Туризм• 

Навчання за кордоном• 

Молодіжні програма au-pair,  коли молода особа протягом року проживає в сім’ї, натомість • 
допомагає доглядати за дітьми й виконувати роботу по господарству, натомість має можливість 
вивчати мову та культуру іншої країни 

 Визнач своє ставлення до запропонованого твердження

Твердження Так Ні Можливо

Я візьму напій, запропонований мені незнайомцем у 
барі

Це нормально - подорожувати автостопом від місця до 
місця

Я думаю, що від незнайомої людини можна прийняти 
пропозицію щодо роботи

Я завжди довіряю тому, хто говорить, що хоче допомогти 
мені

Я думаю, що тільки за кордоном у мене є шанс мати 
краще майбутнє

Я готовий прийняти будь-яку пропозицію, щоб отримати 
роботу

Це цілком нормально, що я приймаю пропозицію 
зайнятися сексом з незнайомою людиною

Процес торгівлі людьми включає в себе групу осіб, починаючи з вербувальника і закінчуючи 
особою, яка купує чи одержує потерпілого. 

Основними дійовими особами цієї злочинної системи є:

приватні особи;• 

фірми, які «спеціалізуються» на туризмі, швидкому виготовленні документів, перевезеннях, • 
сфері розваг, юридичних, шлюбних послугах.
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Процес торгівлі людьми має три основні етапи
1 – мобілізація, під час якої відбувається вербування завдяки  необізнаності особи, яка цьому 

піддається. На цьому етапі передбачається застосування сили, примусу, співучасть третіх осіб; 
підробка документів та нав’язування певних умов.

2 – висування до завербованих осіб нових вимог під час їх перевезення до незнайомої 
місцевості. Важливим компонентом процесу торгівлі людьми є те, що пересування чи транспортуван-
ня організоване так, аби доставити людину в таку місцевість, де вона буде ізольованою фізично, в 
культурному та / або мовному плані, перебуватиме далеко від родини, друзів та інших, хто міг би 
захистити та підтримати її, й де вона не матиме можливості захищати свої права. Такі дії спрямовані на 
те, щоб підвищити ступінь відособленості людини та зробити її уразливою до жорстокого ставлення, 
насильства, експлуатації, контролю та дискримінації. Торгівля людьми може відбуватися в межах 
окремо взятої країни чи шляхом переправлення потерпілих через державні кордони; з використанням 
різноманітних транспортних засобів і обладнання, різних методів перетину кордону.

3 – передача або утримування осіб в умовах експлуатації. Елементи примусу, які нерозривно 
пов’язані з торгівлею людьми, як правило, починають проявлятися після прибуття до пункту 
призначення у формі примусу, експлуатації, жорстокого ставлення.  

Наслідки торгівлі людьми

У потерпілих від торгівлі виникають  проблеми зі здоров’ям:

Захворювання хребта, суглобів (пов’язані з важким фізичним навантаженням), нирок та • 
сечового міхура (внаслідок постійного переохолодження), шлунково-кишкового тракту (через 
погане харчування), шкіри (спричинені антисанітарними умовами проживання та праці), серця 
та судин; 

Інфекції, що передаються статевим шляхом (практично у кожної постраждалої особи, яка • 
перебувала у сексуальному рабстві), у тому числі  ВІЛ-інфекція;

Алергічні прояви (внаслідок роботи з пестицидами та гербіцидами без засобів захисту); • 

Зловживання алкоголем, залежність від наркотичних речовин; • 

Психічні розлади; • 

Травми голови, інших органів (у зв’язку з побиттям чи повним ігноруванням організаторами • 
нелегального виробництва правил безпеки праці).

Психологічні проблеми: 
Почуття провини (не заробив коштів, змусив страждати рідних); • 

Зниження самооцінки; • 

Почуття сорому через приниження людської гідності; • 

Почуття недовіри до оточуючих, замкнутість;• 

Ненависть до всього чоловічого роду у жінок;• 

Постійний страх у зв’язку із очікуванням переслідування чи розголошенням факту сексуальної • 
експлуатації; 

Депресивний стан, думки про самогубство. • 

Щодо соціальних проблем, то потерпілі після повернення додому часто не можуть самостійно 
розв’язувати власні соціальні проблеми. Це призводить до погіршення й без того напружених 
стосунків з родиною. Люди не можуть налагодити свої взаємини з дітьми, батьками, чоловіками та 
дружинами, уникають спілкування з друзями, знайомими, не можуть влаштуватися на роботу.
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Чи хочеш ти подорожувати іншими країнами?

Гадаємо, це можна було б і не запитувати. Світ дуже гарний і вартий того, щоб його 
досліджувати. Втім, щоб подорож була приємною  (особливо, коли ти маєш намір не лише 
побачити щось нове й  цікаве, а й працювати), перед поїздкою за кордон треба знати:  

Правила виїзду на роботу• 

Культуру, побут, звичаї країни, в яку їдеш• 

Рівень, якість життя в країні• 

Права іноземних громадян• 

Статус жінок у країні• 

Рівень безробіття• 

Рівень зарплати іноземців• 

Телефони, адреси дипломатичних представництв своєї країни за кордоном• 

Контактні телефони, адреси організацій, які надають допомогу (за кордоном і в своїй країні)• 

Досвід тих, хто побував за кордоном.• 

Не танцюй під чужу дудку, навіть якщо музика дуже гарна!

Впиши сюди свою пораду ровеснику, який має вагання на рахунок того, хто він:

1. Ящик апельсинів

2. Людина

3. Третього не дано!

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
  

СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО ТИ ОТРИМАВ / ОТРИМАЛА КОРИСНІ ЗНАННЯ, ЯКІ НЕ ПОКЛАДЕШ                     
У ДАЛЬНЮ ШУХЛЯДУ  СВОЕЇ ЖИТТЄВОЇ  ШАФИ.

Шановний друже,

варто пам’ятати, що  на життєвому шляху усі ми маємо радощі і труднощі, 
але деякі часто створюємо собі самі. Налаштовуйся на  хороше і твори його 

власними думками, почуттями і справами! 
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