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ДРУЖБА – ЦЕ… 

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ (ТРЕНІНГ) У 6 КЛАСІ 

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК ЗУДЕНКОВА І.М.  



Тема: Дружба – це… 

Форма проведення: тренінг 

Мета: 

 закріпити уявлення учнів про дружбу, взаємодопомогу, про важливість 

дружби; 

 сформувати знання про необхідні умови дружніх стосунків; 

 спонукати учнів до дружби; 

 виховувати бажання бути справжнім другом. 

Завдання: формувати доброзичливе ставлення до людей, бажання прийти 

на допомогу, вміння дійти згоди з іншими учасниками групи, розвивати 

навички роботи в групі, вміння слухати та висловлювати свої думки, 

виховувати повагу. 

Проводиться з учнями 6–х класів 

Обладнання: ватман, олівці, фломастери, аркуші із шифровками  

Епіграф: 

Дерево міцніє корінням, а людина – друзями 

Народна творчість 

Сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. це буде подорож. 

 Мета нашої подорожі – визначити, чим для кожного з вас є дружба, 

з’ясувати, що є головним у дружбі, скласти правила міцної дружби 

Про дружбу написано тисячі сторінок, сотні віршів, поем, романів. Про 

неї можна говорити довго, а можна просто помовчати. Говорять, що дружба 

потрібна людині тільки трішечки менше, ніж їжа та повітря 

Вправа № 1 «Шукаю друга»  

- Будь-яка людина, мабуть, мріє про те, щоб мати справжнього друга. 

Комусь з вас напевно вже пощастило, і такий один у вас є. У кого-то - безліч 

знайомих і приятелів, але важко вибрати з них людину, якого можна було б 

гордо назвати одним. А хтось, можливо, в силу сором'язливості або замкнутості 

відчуває себе самотнім і з гіркотою зізнається собі, що друзів у нього немає. 

Але в будь-якому випадку справжній друг нікому не завадить.  
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Зараз я стану редактором особливої газети безкоштовних оголошень. Вона 

називається «Шукаю друга». Кожен з вас помістить туди оголошення про 

пошук одного. У цьому оголошенні немає обмежень на кількість слів або 

розмір букв. Приймається будь-яка форма. Ви можете викласти список вимог 

до кандидата в друзі, весь набір якостей, якими він повинен володіти, а можете 

намалювати його портрет. Можете розповісти про себе. Одним словом, робіть 

оголошення таким, яким забажаєте. Але слід лише потурбуватися про те, щоб 

саме ваше оголошення привернуло увагу серед інших.  

Візьміть аркуші паперу, ручки, олівці і приступайте до об'яви. Час на 

підготовку - 7 хвилин.  

Оголошення підписувати не потрібно.  

- Час минув. Викладемо наші оголошення на стіл. Тепер кожен мовчки 

читає їх і на вподобаних 1-2 оголошеннях, які привернули вашу увагу, і ви 

готові зв'язатися з його подавцями, ставить галочку збоку.  

-Тепер подивіться, відгукнулися на ваше оголошення. Порахуйте кількість 

галочок на ваших листах. Нехай кожен по колу назве одну цифру - кількість 

дісталися вам виборів.  

- Тепер пропоную обговорити, чим характеризується оголошення, що 

отримало найбільше число зацікавлених відповідей?  

- Що завадило вам відгукнутися на інші оголошення? Там, де перераховано 

велика кількість вимог, що пред'являються до майбутнього одному? Природно, 

адже не легко відповідати високому запитом. Не кожен володіє такими 

чудовими якостями як «відданість» і т.д. І потім саме головне: в таких 

оголошеннях шукають друга, який повинен щось давати, і нічого не 

пропонують натомість. Подібне споживацьке ставлення до одного, від якого 

потрібно служити подавця оголошення, навряд чи зустрінуть розуміння і 

співчуття. Досвід показує, що набагато більший інтерес і симпатію викликають 

оголошення, в яких людина пропонує те, чим він сам володіє, в загальний котел 

дружби, тобто він готовий саме до дружніх взаємин, що передбачає бажання і 

вміння не лише брати, але і давати.  
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Вправа «Шифровка»  

  Без вірного друга великая туга.. 

                   ■♫ ◙  ☺ ☼ ╦ ♣ ♠☻ ♠  ♪ ╦ ▌☻● ☺♫ ® ▬ ♥ ● @  ⌂ ▌☻ ● 

 Істиний друг пізнається в біді. 

                   ☼ ∞ ⌂ ▬ ♣  ▬ & ♪ ╦ ▌☻ ♦ ☼ ◙ ♣ ● ▲ ⌂# ∞ @  ☺   ■☼♪☼ 

 3.  Ненадійний друг гірше відвертого ворога. 

♫ ♣ ● ♪ ☼ & ♣ ▬ &       ♪ ╦ ▌ ☻      ☻ ☼ ╦                                                 

╬♫    ☺ ☼ ♪ ☺ ♫ ╦ ⌂ ♠ ☻ ♠   ☺ ♠ ╦ ♠ ☻ ● 

 (Пояснення до шифровок) 

А - ●               Б - ■                В  - ☺ 

Г  - ☻             Д - ♪              Е  - ♫ 

Є  - ▲            Ж  - ◘             З - ◙ 

И - ▬            І  - ☼               Й - & 

         Я - @              К - ♥                Н  - ♣ 

         О  - ♠              П  - ♦               Р  - ╦ 

        С  - ∞             Т - ⌂                  У - ▌ 

        Ш - ╬            Ю  - *                Ь - # 

       Л-® 

 Вправа № 2 «Розмова про дружбу і рефлексія власних якостей»  

- Що для вас означає дружба? 

- Чи може бути так, що у людини, є кілька приятелів і жодного друга?  

- Що треба робити, щоб знайти друга?  

- Проаналізувавши оголошення, скажіть, чи є у вас якості, необхідні в 

дружбі?  

В усі часи дружба вважалася великою цінністю. У скіфів дружба 

перевірялась кров’ю і служила військовим справам. Дружба оформлювалася 

спеціальним договором і великою клятвою: надрізавши пальці , побратими 

зливали свою кров в чашу і, змочивши в ній кінці мечів, куштували цю кров. 

Після цього вже ніхто не міг їх розлучити. Пройшли століття,змінилися 

покоління ,але святі поняття дружби і вірності не згинули,а дістали новее 
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звучання у нових хазяїв українських степів-козаків. На знак побратимства 

запорожці обмінювалися хрестами і все в них ставало спільним. Кожний вважав 

своїм обов`язком піклуватися за долю названого брата. У боях вони завжди 

билися поруч,якщо один попадав у полон,то інший намагався викупити його, а 

якщо одного з побратимів убивали,то другий був повинен помститися за 

нього.Побратимство –це одна із таємничих причин непереможності і сили 

козаків 

 В епоху середньовіччя дружба вважалась утіленням благородства і 

вірності. Лицарська мораль ставила чоловічу дружбу вище кохання і сімейних 

стосунків.Для людей епохи романтизму дружба – це живе почуття, 

безпосереднє життєве переживання, вони називають його святою. 

  Сучасні тлумачні словники пояснюють значення слова «дружба» так: 

Дружба — особисті відносини між людьми, що ґрунтуються на довірі, 

щирості, взаємних симпатіях, спільних зацікавленнях і 

захопленнях. Обов'язковими ознаками дружби є взаємна повага, довіра та 

терпіння. Людей, яких пов'язує дружба, називають друзями 

  -  Що ви порадите людині, яка хоче мати друзів, але не може їх знайти?  

- Що потрібно зробити, що ваш друг дитинства залишався поряд із вами 

все життя? 

- Чи хотіли б ви, щоб у вас було сто друзів?  

- Якби ви зустріли людину, у якої сто друзів, про що б ви її запитали?  

Давайте помалюємо! (фізкультхвилинка) 

А зараз давайте трохи помалюємо. У вас на парті лежить листок. Ваше 

завдання –  намалювати на ньому квітку, тримаючись разом за один олівець. 

Скажіть, вам легко було виконувати це завдання? Вдалося відтворити 

задумане?Ось так і між справжніми друзями можуть виникнути непорозуміння, 

головне вміти достойно вийти із неприємних ситуацій.  

Ситуація № 1. 

До Ігоря прийшов Володя. 

- Вмикай телевізор, наші грають! 



-  Не можу. На завтра не підготував літературу. 

-  Кінчай зі своїми уроками, пропустимо перший тайм! 

-  Вибач, Володю, але не можу. Вибач! 

-  Ех ти, а ще другом називаєшся. 

Чи правильно вчинив Ігор? 

 А Володя? 

СИТУАЦІЯ 2 Одного разу взимку однокласники грали в сніжки біля 

школи. Раптом хтось поцілив одному з хлопців сніжком в обличчя. Не 

з’ясувавши, хто саме зробив йому боляче, хлопчик підійшов до першого-

ліпшого однокласника і став вимагати вибачення. Той обернувся, і суперечка 

перейшла в бійку. Запропонуйте розумне вирішення цього конфлікту. 

Справжній друг, який віддає частку свого серця, силу почуттів, вартий 

того, щоб його цінували й берегли. Із цього приводу доцільно звернутися до 

оповідання Бруно Ферреро: 

«Двоє друзів». Були собі двоє друзів – Франк і Тед. Франкові було 

двадцять років, а Тедові – вісімнадцять. Дружили хлопці ще з дитинства і, коли 

виросли, вирішили разом вступити до війська. Перед виїздом із дому вони 

склали присягу, що берегтимуть одне одного. Франк і Тед опинилися в одному 

батальйоні. А потім їх послали воювати. Це була страшна війна, що точилася 

посеред розпечених пісків пустелі. Якийсь час Франк і Тед перебували в обозі. 

Та ось одного вечора надійшов наказ здійснити рейд на ворожу територію. 

Батальйон під пекельним вогнем супротивника йшов уперед цілу ніч. Зранку 

вояки дісталися якогось села. Раптом Франк помітив, що Теда ніде немає, а 

потім побачив прізвище товариша у списку пропалих безвісти. Франк підійшов 

до командира із проханням дозволити йому рушити на пошуки. – Це 

надзвичайно небезпечно, – сказав командир. – Якщо ти загинеш, батальйон 

втратить іще одного бійця. Я не можу ризикувати солдатом. Проте Франк 

вирушив на пошуки Теда. Минуло кілька годин, поки він знайшов його. Тед 

був смертельно поранений і скоро помер. Франк обережно підняв тіло друга на 

плечі. Але тут зненацька пролунав постріл, і куля влучила Франкові у спину. З 



останніх сил Франкові таки вдалося донести друга до табору. – Чи ж варто було 

вмирати, аби рятувати вбитого? – запитав командир. – Так, варто, – прошепотів 

Франк.  

- Як ви гадаєте,чому так відповів Франк?  

 Оскільки тема нашої розмови – дружба, то, звичайно, не можна обійти 

увагу таке питання, як дружба в колективі. Мабуть, вам трапляється чути: «Це – 

дружній клас» або «У вас такий не дружній клас, кожний сам по собі».  

-Чим відрізняється дружній колектив від недружнього? 

-  Чи важливо, що між учнями класу існували дружні стосунки? Чому? 

Досліджуючи психологічну атмосферу і взаємовідносини людей в різних 

колективах, учені визначали кілька типів угрупувань: «палючий факел», 

«мерехтливий маяк», «м’яка глина» та «сипучий пісок». А тепер спробуйте 

оцінити, наскільки ви дружні, й визначити, до якого із типів належить ваш клас.  

ТЕСТУВАННЯ «МІЙ КЛАС: ЯКИЙ ВІН?» 

    «Сипучий пісок». Такий тип колективу зустрічається доволі часто. 

Взаємовідносини у ньому дійсно нагадують пісок, зібраний у пригорщу: 

начебто всі піщинки разом і водночас окремі одна від одної. Повіє вітер – і 

пісок розлетиться, поки хто-небудь знову не збере до купи. Так і люди у цьому 

колективі: усі разом і водночас кожний сам по собі. Немає зв’язку між людьми. 

Ніщо їх не згуртовує по-справжньому: ані спільна мета, ані вподобання, ані 

симпатії одне до одного. У такому колективі немає лідера, до чиєї думки 

прислухатися б решта осіб.                 

«М’яка глина». Відомо, що глина – матеріал, що легко піддається 

обробці, з нього можна виліпити будь-що. У руках хорошого майстра шматок 

глини може перетворитися на витвір мистецтва. Але невмілі руки лише 

намарно використають цей матеріал. Отже, і колектив цього типу схожий на 

глину: яка людина вважається лідером цього угрупування, такі 

взаємовідносини і встановляються в ньому. Стосунки в такому колективі 

загалом доброзичливі, проте не скажеш, що тут панує взаємодопомога. 

Зазвичай він складається з дрібних товариських груп, які мало спілкуються між 



собою. Лідера у колективі цього типу немає або він не вміє себе проявити, чи 

просто нікому його підтримати.     

«Мерехтливий маяк». У штормовому морі маяк сповіщає мореплавців, 

щоб вони обрали правильний курс. Потрібно лише бути уважним, не втрачати 

маяк із поля зору. Зазначте, маяк горить не постійним світлом, а мерехтить, 

наче каже: «тримайся мене, і не потрапиш у біду!». Отже, у колективі такого 

типу переважає бажання усе робити спільно, підтримувати одне одного. Група 

помітно відрізняється серед інших своєю індивідуальністю. Проте в ній 

недостатньо проявляється ініціатива, воля і наполегливість щодо досягнення 

поставленої мети. Авторитетні «наглядачі маяка», тобто ті, хто не дає заснути 

полум’ю солідарності, – організатори, актив. Лише завдяки їм колектив 

тримається разом і діє як єдине ціле.  

     «Палючий смолоскип» – це живе полум’я, пальним для якого є міцна 

дружба, єдина воля, чудове взаєморозуміння, ділова співпраця і відповідність 

не лише за себе, але й за весь колектив. Світити можна і для себе, 

продираючись крізь хащі труднощів, долаючи перешкоди і прокладаючи шлях 

до поставленої мети. Проте хіба можна відчувати себе щасливою людиною, 

коли поруч комусь важко, коли позаду тебе товариші, які потребують 

допомоги? Звичайно ні! Так скаже кожна особа, яка належить до колективу 

цього типу. Про таке угрупування можна сказати, що воно – справжній моноліт. 

Тут кожний готовий прийти на допомогу іншому, вислухати і зрозуміти 

товариша, працювати на благо всій групі.  

    - Який опис найбільш підходить для визначення типу вашого класу?  

- Що треба робити, щоб ваш клас став дружній, щоб ви жили єдиним 

бажання творчо працювати і вирішувати всі справи класу дружно? 

-  Чи важливо для дружби в класі, щоб усі однокласники добре навчалися 

і мали однакові інтереси? Чому 

Давайте розглянемо правила дружби, яких ви повинні дотримуватись 

протягом всього життя.  

1. Дружба — це правда і чесність кожного. 



2. Поважай тих, з ким дружиш 

3. Що вимагаю від друга, насамперед вимагаю від себе. 

4. Ніколи нікого не обманюй, не ображай. 

5. Ні до кого не чіпляйся, грай чесно, не дражнись. 

6. Будь терплячим, не засмучуйся через невдачу 

7. Ти не кращий за всіх, але і не гірший за всіх! 

8. Якщо вмієш добре грати, то навчи іншого. 

9. Успіху можна досягти тільки разом, в колективі. Частіше кажи: «Нумо 

дружити», «Нумо грати!». 

                                    Тест«Чи гарний ви друг»: 

1. Ви знаєте багато цікавих історій про одного зі своїх приятелів. Що ви 

зробите: 

а) розповісте їх іншим людям; 

б) розповісте, не назвавши імен; 

в)  залишите історії при собі? 

2. Ваш друг часто бере щось у вас, але ніколи не повертає взяту річ. Зараз він 

хотів би взяти коштовну відеокамеру. Що ви будете робити: 

а) скажете, що зараз камери у вас немає; 

б) дасте її; 

в) відмовите, пояснивши причину? 

3. Друг випадково розбив ваш годинник. Ваші дії: 

а) відмовитесь від нового годинника, але влаштуєте маленький скандал. 

б) вимагатимете гроші; 

в) скажете, що і без того збиралися купити новий; 

4. Ваш друг підтримує відносини з людиною, яку ви не любите. У такому 

випадку: 

а) скажете другові, що він повинен вибрати між вами й іншим. 

б) припините стосунки з другом; : 

в) нічого не скажете і будете продовжувати дружні відносини; 

5. Почуваєте, що у вашого друга незабаром будуть великі неприємності.Тоді 



ви: 

а) порвете стосунки з ним, щоб не постраждати самому; 

б) продовжите дружбу. 

в) відверто поговорите з ним; 

6. Вважаєте, що дійсний друг повинен: 

а) ділитися з вами всім; 

б) залишати свої думки і проблеми при собі. 

в) говорити тільки те, що хоче; 

7. Вам відомо, що другові потрібні гроші, і у вас їх досить, щоб, йому їх дати. 

Виговорите: 

а)   «переб'єшся! Мені вони й самому стануть у нагоді». 

б)  «візьми їх, доставиш мені задоволення»; 

в)  «згадай, скільки разів ти мені допомагав. Моя послуга ніщо в порівнянні з 

цим» 

8.Що ви зробите, якщо вам потрібно позичити гроші в друга: 

а) натякнете здалеку; 

б)  попросите в борг; 

в) нічого йому не скажете. 

9. Ваш друг купив одяг, що, як вам здається, йому не пасує, тоді ви: 

а)  скажете, що він виглядає смішно; 

б)  скажете, що ця річ не для нього, і поясните, чому; 

в) нічого не скажете. 

10.Ви вважаєте, що ваш друг: 

а) менш розумний, ніж ви; 

б) більш розумний, ніж ви; 

в) ви обидва на одному інтелектуальному рівні. 

 

Результати 

21—З0 балів: ви справжній друг, ви будете робити так само. 

15—20 балів: у вас є друзі, але, як більшість з нас, ви іноді не виказуєте в 



стосунках належного розуміння. Коли не знаєте, як реагувати, спробуйте 

поставити себе на місце іншої людини. 

10—14 балів: ви схильні більше звертати увагу на себе, ніж на інших. Ця ваша 

риса — бар'єр перед справжньою дружбою. Щоб стати гарним другом, потрібно 

виявляти більше  інтересу до інших людей. 

У вас на партах лежать серця, я хочу, щоб ви зараз написали побажання і 

подарували її своєму другові. 

Я вам бажаю бути добрими, відвертими, веселими, щирими. Нехай біля 

вас завжди будуть люди, які можуть розділити  з вами радості і печалі, 

допомогти у складній ситуації, завжди вислухати. Бажаю щоб у кожного з вас 

був справжній друг! 

Наш клас – це маленька сім'я. Хотілося б, щоб в нашій сім'ї завжди 

панували доброта, пошана, любов, взаєморозуміння. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 


