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МОДУЛЬ 1 • СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ
§ 1. Добробут — особистий і суспільний
Що таке суспільний добробут?
Чому кожна людина важлива для творення
суспільного добробуту?
Добробут народний та воля* —
то наша найперша засада.
* Воля — свобода, прагнення до дії.
Павло Грабовський (1864–1902),
український поет, перекладач

Ця цитата актуальна для українського суспільства й нині.
☼☼ Як ви думаєте, що таке суспільство, чим воно відрізняється від
групи людей, які проживають у певній місцевості чи країні?
☼☼ Пригадайте, що ви вивчали про суспільство на уроках історії
та громадянської освіти.
Кожна людина, як і людство загалом, прагне задовольняти
свої потреби й жити в достатку. Це сприяє взаємодії людей,
співпраці, спілкуванню, спільному прагненню до поліпшення
добробуту, як власного, так й інших.
Але не все під силу одній людині. Часто
їй доводиться звертатися до інших осіб чи
організацій, щоб ті допомогли їй у творенні й поліпшенні особистого добробуту.
Водночас людина самостійно чи в команді
може створювати передумови для задоволення потреб інших. Так формується суспільний добробут, що забезпечує умови
для повноцінного життя і діяльності кожної людини.
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1. Обговоріть у парах, яке / які зображення точніше ілюструють взаємодію людей для створення суспільного добробуту.

1

2

3

4

☼☼ Наведіть приклади, які пояснюють обрані зображення. У якому випадку люди взаємодіють найбільше?

☼☼ Поміркуйте, що спільного мають особистий та суспільний добробут. Які відмінності є між ними?

Як давно людина зацікавилася суспільним добробутом і почала його досліджувати? Ця тема здавна привертала увагу мислителів, науковців, політичних і громадських
діячів. Головні положення суспільного добробуту сформулювали ще в 6–5 ст. до н. е.
Основоположником теорії добробуту вважають давньогрецького філософа Сократа
(469 р. до н. е. — 399 р. до н. е.).
2. Прочитай висловлювання. Поясни, як ти його розумієш.
Людина хоче, щоби інші робили їй добро. Але іншим людям
теж це потрібно. Отже, треба, щоб добро для окремої людини
не заважало добру для інших.
☼☼ Наскільки ти погоджуєшся з цим висловлюванням? Поясни
свою позицію, наведи приклади з власного досвіду, які
її підтверджують.

§ 1. Добробут — особистий і суспільний
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Спробуй відтворювати своїми словами висловлювання і думки інших, цитати. Так ти краще розумітимеш, про що йдеться,
і тренуватимеш своє мислення.
3. Використовуючи схему, дайте відповіді
на запитання.

☼☼ Чому кожен / кожна з нас важливі для творення добробуту?
☼☼ Наскільки пов’язаний добробут людини
з добробутом інших людей?

Добробут
людини
Д
Д
о
бробут
обр
До
родини
о
бро
бут гр
омади
бут
країни
Родина, територіальна громада, країна — це спільноти людей, об’єднаних спільними умовами життя, метою, інтересами.
Спільнота дає відчуття потрібності й причетності, адже її члени
пов’язані одне з одним загальними інтересами та цінностями.
Усі члени спільноти навчаються одне в одного, розширюють
власні знання і досвід.
Україна, як демократична держава, визначає людину найвищою соціальною цінністю, забезпечує її права та свободи, гідні
умови життя, безпеку й добробут, вільний розвиток та волевиявлення, реалізацію трудового й творчого потенціалу. Захист
добробуту та створення належних умов для населення в нашій
країні передбачені окремими положеннями законів та Конституції України.
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Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому
не порушуються права і свободи інших людей, та
має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
4. Згадайте висловлювання, над яким ви розмірковували під час
виконання завдання 2. Подумайте та обговоріть, наскільки цю
думку і ваше власне її розуміння можна співвіднести зі статтею 23
Конституції України.
5. За підсумками уроку склади в зошиті мапу думок “Суспільний добробут”.
6. Подивися на листівку-етегамі.
Зроби переклад напису з англійської
мови. Який зміст вкладено в цю
листівку? Поділися думками
з рідними та друзями.

Етегамі — японська саморобна листівка, на якій є малюнок
і написано кілька слів. Девіз етегамі — малюй так, як бачиш
і відчуваєш. В етегамі не буває негарних малюнків, адже кожне
зображення виражає любов, радість, турботу, ілюструє певну
думку або ідею.
Досвід створення етегамі допоможе тобі робити власні листівки для рідних, друзів та інших людей.
☼☼ Створи етегамі на тему “Суспільний добробут”. Зобрази предмет, рослину, фізичне явище або щось інше, що в тебе асоціюється із суспільним добробутом. Придумай продовження
речення “Суспільний добробут для мене — це...”. Напиши на
листівці. Поясни ідею своєї етегамі.

§ 1. Добробут — особистий і суспільний
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§ 2. Добробут громади і умови життя
Які є складники суспільного добробуту?
Що таке умови життя, хто їх створює?
Як добробут людини залежить від добробуту громади?
Щоб життя кожного з нас було комфортним та безпечним,
потрібні чисте повітря, охайні вулиці, місця для дозвілля, спеціальні умови для людей з додатковими потребами, можливості для захисту та збереження життя під час надзвичайних
ситуацій і ще багато інших благ.
Все це неможливо забезпечити зусиллями однієї людини.
Кожен з нас робить те, що може, насамперед для особистого
добробуту. Водночас ми створюємо умови, які допомагають поліпшувати добробут інших. Для покращення суспільного добробуту людям необхідно співпрацювати, шукати оптимальні
та ефективні шляхи вирішення проблем.
1. Учні 6 класу обговорювали, що таке громада. Які міркування ти
вважаєш правильними? Доповни відповіді учнів. Поясни свою
думку.
Група людей, об’єднаних
спільними завданнями.

Компанія, люди,
що зібралися разом.

Люди, об’єднані
спільними інтересами.

Організація, товариство.

☼☼ Під час обговорення учні дійшли висновку, що всі міркування
правильні. Чи погоджуєшся ти з таким висновком? Свою думку обґрунтуй.
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Громада — це вид спільноти, люди, об’єднані постійним
проживанням на певній території, у межах села, селища
чи міста. Мешканці громади добровільно об’єднуються,
обирають своїх представників до органів місцевого самоврядування і взаємодіють між собою для покращення
суспільного добробуту.
Для збереження та поліпшення суспільного добробуту необхідно проводити аналіз його складників, зокрема якості
й умов життя всіх мешканців громади. Що це означає?

Якість життя населення — можливості суспільства
забезпечувати життя, працю, побут, інтелектуально-культурний розвиток людей, їхню свободу та правову
захищеність.

Матеріальний
добробут

Показники якості життя
населення

Умови
проживання

Здоров’я

Зайнятість

Освіта

Соціальна безпека

§ 2. Добробут громади і умови життя

9

Умови життя людини визначають можливості творення добробуту — особистого й суспільного. У школі є умови для навчання та розвитку учнів й учениць. У громаді також
створюються умови для комфортного життя та ефективної
праці її мешканців, тобто для поліпшення добробуту.
Спробуймо звернути увагу на умови безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я та екології. Це допоможе тобі у вивченні наступних тем курсу “Здоров’я, безпека, добробут”.

Умови життя мешканців громади

4

5
6

3

2

7

1
1.
2.
3.
4.

8

Житло
Транспорт
Культура, дозвілля, спорт
Безпека

5.
6.
7.
8.

Довкілля, екологія
Охорона здоров’я
Побутове обслуговування
Благоустрій території

2. Оберіть в інфографіці “Умови життя мешканців громади” одну
з умов. За 3 хвилини наведіть приклади її забезпечення у вашій
громаді. Після виступу всіх груп обговоріть результати спільної
роботи, зробіть висновки.
☼☼ Що ще ви хотіли б дізнатися чи дослідити щодо умов життя
у вашій громаді?
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Добробут громади не з’являється сам собою. Це результат
сумлінної праці її мешканців — представників багатьох професій, які щодня докладають зусиль для поліпшення добробуту
громади й кожної людини, що до неї належить.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується.
3. В четвірках поміркуйте, представники яких професій працюють
для забезпечення кожної з умов життя мешканців громади. Створіть мапу думок.

актор

будівельник

водій

муляр

...

...

...

...

патрульний

...
...

...

лікар
еколог
...

...

...
...

садівник

двірник

...

...

...
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4. Учитель запропонував обрати будь-яку професію та уявити, як
без неї змінилося б життя у громаді. Ось що написав Андрій.

Якби зникла професія двірника, то було б нікому підтримувати
чистоту біля будинків і на вулиці, дбати про клумби. А взимку
ми не могли би безпечно пересуватися через нерозчищені
доріжки та ожеледь. Особисто мені було б також сумно,
бо не було б із ким привітатис я дорогою до школи.
Змоделюй ланцюжок наслідків зникнення будь-якої професії.
Поділися своїми міркуваннями у класі.
☼☼ Чи завжди ви помічаєте й поважаєте працю людей, які вас
оточують? Обговоріть це. Які професії можна назвати “невидимими”? Що робити, аби вони стали видимими?
5. Яким може бути внесок шестикласників і шестикласниць у поліпшення добробуту громади? Пригадайте
умови життя мешканців громади, які ви досліджували у завданні 2. У парах поміркуйте, як ви можете
допомогти забезпечити кожну з них. Ідеї запишіть
у зошиті.

Ід е я!

☼☼ Обговоріть, чому важливо, аби кожен мешканець громади
дбав про її добробут.

Намагайся завжди записувати ідеї, які тобі спадають на думку. Так ти не забудеш їх і у вільний час зможеш глибше їх обміркувати, змінити або поєднати з іншими ідеями.
6. Обери одне із завдань та виконай його.

☼☼ Зроби світлини, фотоколаж або малюнок “Найкращі місця
моєї громади”. З якими умовами та / або показниками якості
життя вони пов’язані? Чи обговорювали ви ці місця з однокласниками та однокласницями протягом уроку?
☼☼ Зроби фотоколаж або малюнок місця у твоїй громаді, місті чи
селі, де ти відчуваєш позитивні емоції. Розкажи про це місце.
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§ 3. Добробут школи і шкільна спільнота
У чому виявляється добробут школи?
На першому уроці ми дізналися, що родина, громада, держава є спільнотами. А чи можна назвати спільнотою школу?
Чому?
Оскільки школа об’єднує людей спільними завданнями, цілями, інтересами та традиціями, вона також є спільнотою.
1. Хто належить до шкільної спільноти? Прочитайте відповіді
шестикласників та шестикласниць і доповніть їх. Обґрунтуйте
свої думки.
Вчителі.

Ми, учні.

І кухарі нашої їдальні,
і ще двірник...
Моя мама — у батьківському комітеті школи,
отже, вона теж належить до нашої спільноти.

Шкільна спільнота велика і різновікова. Хто ж відповідає за
добробут школи?
Усі — і батьки, і педагоги, й учні — є господарями школи
й можуть покращити життя в ній. Для цього необхідно досліджувати, пропонувати, об’єднуватися в команди, планувати й діяти.
Тож тут, у школі, ти отримаєш необхідний досвід для створення суспільного добробуту в громаді. На цьому уроці ти розпочнеш своє дослідження. Успіхів тобі!
§ 3. Добробут школи і шкільна спільнота
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2. У п’ятому класі ви досліджували особистий добробут людини.
Пригадайте його визначення та складники.
?

?
Сталий
спосіб життя

?

Здорове
?
харчування

Заняття
?
за інтересами

Задоволеність життям

?

?

Піклування
про здоров’я

Особистий
добробут

?

?

3. Які умови потрібні, щоб забезпечити право учнів та учениць на
особистий розвиток у школі? Складіть мапу думок, застосовуючи
метод мозкового штурму.
4. Аби створити сприятливі умови навчання та безпечне освітнє
середовище, школа має відповідати певним вимогам. Прочитайте їх перелік нижче. Порівняйте ці вимоги зі своїми відповідями
на попереднє завдання. Позначте ті, які збігаються.

У школі:

ШКОЛА

☻☻чисто й охайно;
☻☻меблі та обладнання в належному стані;
☻☻комфортно та безпечно пересуватися;
☻☻здійснюється контроль та охорона будівлі та пришкільної території.
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На території школи наявні:

☻☻ спортивні та ігрові майданчики;
☻☻ бібліотека та / або медіатека;
☻☻ місця для відпочинку учнів і вчителів на перервах;
☻☻ озеленена пришкільна територія;
☻☻ правильно обладнані туалети й місця для миття рук;
☻☻ їдальня з різноманітною та здоровою їжею;
☻☻ інфраструктура для дітей з інвалідністю;
☻☻ обладнане укриття на випадок надзвичайної ситуації.

Учні та вчителі:

☻☻ знають правила пожежної безпеки;
☻☻ знають, де розташовані аварійні виходи й засоби

пожежогасіння;
☻☻ знають правила поведінки в надзвичайних ситуаціях;
☻☻ поважають одне одного, не допускають булінгу;
☻☻ дотримуються правил поведінки.
☼☼ Поміркуйте разом, як виконання цих вимог сприяє добробуту школи, учнів, учителів. Обговоріть, що б ви хотіли змінити,
поліпшити.

Середовище — всі умови та обставини, за яких відбувається життєдіяльність людини і які на неї впливають. Середовище визначає можливості людини для покращення
її добробуту.

§ 3. Добробут школи і шкільна спільнота
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Умови — 1) обставини, за яких відбувається або здійснюється що-небудь; 2) необхідні обставини, які роблять
можливим здійснення, створення, розвиток чогось або
сприяють цьому.
5. Визнач, як створені в школі умови сприяють поліпшенню твого
особистого добробуту. Заповни таблицю за зразком.

Як використання створених у школі умов сприяє
поліпшенню особистого добробуту?
Складник
особистого  
добробуту

Моя діяльність,
що впливає на
цей складник

Задоволеність життям

Заняття
за інтересами:
малювання,
читання

Як я використовую
створені в школі умови
Вчуся малювати в шкільному
художньому гуртку
Читаю книжки зі шкільної
бібліотеки
Беру участь у шкільних
літературних конкурсах

Піклування
про здоров’я

Збалансоване
харчування

Купую в шкільній їдальні
різноманітну корисну їжу

Рухова
активність

…

☼☼ Обговоріть, чи повною мірою ви використовуєте створені
в школі умови для покращення особистого добробуту.

Завжди міркуй, чи сповна ти використовуєш умови, які
створені для тебе вдома, в школі, в громаді. А чи все ти береш
від можливостей, які здобуваєш сам / сама? Що ефективніше
ти їх використовуватимеш, то більше зможеш зробити для
власного добробуту та розвитку.
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6. Вчителька пані Олена намалювала
на дошці дерево й запропонувала
дітям поміркувати на тему
“Що об’єднує нас у школі”.
Створи й ти таке дерево. На корінні напиши, заради чого ти ходиш
до школи. На стовбурі — які знання
тобі дає школа. На гілках — що тобі
подобається в школі. На листі —
що ти хочеш, щоб у ній було. А на
плодах — чого ти хочеш досягти
до кінця цього навчального року.
☼☼ Обговори результати своєї роботи з однокласниками та однокласницями. Що спільного у ваших записах?
7. Пригадай із 5 класу метод SMART. Сформулюй за цим методом
одну з цілей, яку ти поставив / поставила в завданні 6.

Система визначення цілей S.M.A.R.T.
Specific
Конкретна

Опишіть кінцевий результат:
чого саме ви хочете досягти.

Measurable
Вимірна

Визначте критерії, за якими
можна буде оцінити результат.

Achievable
Досяжна

Обирайте реальні завдання, які
ви справді зможете виконати.

Relevant
Актуальна

Постійно запитуйте себе:
“Чому я цього хочу?”.

Time-bound
Обмежена часом

Визначте точну дату, коли ваші
цілі мають бути досягнені.

8. Яке місце в школі є твоїм улюбленим? Чому?
Як саме воно допомагає тобі — почуватися
краще, впевненіше, налаштовуватися на
навчання, відпочивати? Які емоції ти відчуваєш
на цьому місці? Напиши коротке есе.

§ 3. Добробут школи і шкільна спільнота
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