
ДАТА 13.02  

         БЕСІДА НА ТЕМУ: "ХОРОШІ ВИ ДРУЗІ?" 

Виховна мета: розкрити зміст понять «дружба», «дійсний друг»; показати 

його відмінність від понять «приятель» і «знайомий»; прищепити учням 

повагу до цінностей дружби; сприяти розвиткові критичного ставлення до 

себе і своїх особистих якостей, терпимості й коректності в спілкуванні з 

друзями; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, порівнювати, 

робити висновки. 

 

                                             Хід бесіди. 

Вступне слово вчителя. 

У житті кожного з нас є друзі, приятелі, знайомі. Спілкування з ними, як 

правило, приносить радість. Але в нашому оточенні є й такі люди, яких ми 

недолюблюємо, якими нехтуємо, і спілкування з такими людьми нас дратує. 

Іноді трапляється, що наш найближчий друг виявляється недругом. Як же 

уникнути таких неприємних ситуацій. 

  

Вчитель :Хто такий друг? 

  Варіанти відповідей учнiв:  

- Одному друг потрібен, щоб допомагав, був беззавітно відданий і до якого 

в будь – яку хвилину можна було звернутися по допомогу. Але часто ми 

нарікаємо на те, що друг зрадив. А що таке зрада? Це коли друг не поділяє 

твоїх поглядів або дружить з твоїм недругом? 

- Справжній друг- це людина, яка ніколи тебе не залишить  у біді, завжди 

допоможе і підтримає . 

- Друг це той хто поважає тебе, кому можна довіряти. 

- Справжній друг - це людина, яка завжди тебе підтримує, яку ти поважаєш і 

ділишся з нею власними таємницями!!!  

  

Вчитель: Багато хто прикидається другом для когось, щоб використати його 

в корисних для себе цілей. 

— відносини між людьми зміцнюють почуття впевненості в собі; 

— спілкування допомагає нам учитися, працювати, жити; 

— це про дружбу, що позбавляє нас самітності, робить нас добріше і краще. 

Дружба-чудова річ. Але знайти справжнього друга дуже важко, а ще важче 

зберегти цю дружбу. 

Усі ми хочемо мати гарного друга, на якого можна покластися. Але чи 

відповідаємо ми тим вимогам, що пред'являємо до друга? 

Перед вами тест. Вам треба чесно відповісти на його питання. 

 

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. 

Ви говорите: 

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. 

 

Підрахунок балів а б в 1 2 3 

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. 

 

 

Один письменник  вважав, що «коли сваряться, обоє винуваті», так що 

рішуче підходь миритися. А краще взагалі не сваритися. 

 

Як ви вважаєте, чому виникають труднощі між кращими друзями?  

  

 Варіанти відповідей учнiв:  

- ваш кращий друг поводиться неоднаково з вами наодинці й у присутності 

інших людей; 

- ваш кращий друг іноді, не подумавши, допускає грубі зауваження, 

- чіпляється до вас або своїми вчинками ображає ваші почуття; 

- ваш кращий друг ображається, якщо ви дружите з кимсь ще; 

- ваш друг не зберігає ваших секретів.  

Підсумок  

Дружба - тендітна річ, як скло. Вона випробується не тільки лихом, а й 

повсякденними дрібницями. Навіть між кращими друзями виникають сварки. 

Буває так, що дружиш із кимсь, а потім раптово щось ламається, 

розбивається - і від взаємної прихильності залишаються лише уламки. 

Звичайно, можна знову помиритися, попросити пробачення. А якщо образа 

занадто велика? Ти чекаєш, коли твій друг першим підійде до тебе, щоб 

вибачитися, а він не підходить. Його гордість не дозволяє йому цього. От так 

починає здаватися, що підходити друг до друга безглуздо, та й занадто пізно. 

Пізно? Ні, просити пробачення ніколи не пізно. Саме через те, що ми боїмося 

зробити перший крок, усе ускладнюється і дружбу вже не склеїти». 

 

 


