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Тема:  «Щастя… Яке воно?» 

Мета: спонукати учнів на самовиховання; сформувати негативне ставлення до 

примітивного розуміння щастя, заснованого на матеріальних цінностях; 

допомогти учням зрозуміти складну філософську категорію, навчити 

бути щасливими; виховувати в учнів високі моральні якості; дати 

можливість упевнитися їм, що досягнення щастя залежить від їхніх 

особистих зусиль, виховати людяність, працьовитість; підвести учнів до 

висновків світоглядного характеру: життя — це невпинний рух і 

самовдосконалення. 

Обладнання: картки з висловами про щастя, чисті аркуші паперу, ручки, 

маркери або олівці, телевізор для перегляду відеоматеріалів. 

Найвища в світі цінність – жити, 

йти вдаль по вранішній росі, 

Сміятись, плакати, любити, 

І дивуватися красі. 

Яке це щастя в світі жити? 

І відчувати смак життя, 

Сміятись, мріяти, радіти, 

Й летіти в світле майбуття. 

Яке це щастя в світі жити! 

Хід заняття. 

Тема щастя хвилювала людей у всі часи. Бути щасливим - це головна 

мета кожного з нас. Кожна людина повинна сама знайти своє розуміння щастя. 

Давайте переглянемо наступний матеріал. 

Перегляд відеоролика. 

20 березня  Міжнародний день щастя 

Будь-яка людина, що перебуває при здоровому глузді і тверезому розумі, 

прагне бути щасливою, або хоча б зовсім не проти того, щоб бодай зрідка, але 

відчувати такий стан, при якому присутнє почуття найбільшого внутрішнього 

задоволення своїм власним буттям, повноти і осмисленості життя. Когось це 

почуття залишає дуже рідко, хтось, навпаки, вже й забув, що може відчувати 

щось подібне, але бути щасливою людиною здавалося б дуже просто і дуже 

природньо.  

Увага до питань щастя супроводжувала людство протягом всієї його 

історії. Про це написано і сказано так багато, що напевно окремо взятій людині 

не вистачить і усього її життя, щоб ознайомитися з повним переліком думок і 

міркувань з цього приводу. Однак, у спробі узагальнити цей величезний 



матеріал, цілком впевнено можна стверджувати, що питання щастя впритул 

стосується і моментів внутрішньої свободи людини, і зовнішніх факторів, які 

супроводжують її життя, таких понять як совість і честь, почуття власної 

гідності. І навіть взагалі може бути тісно пов’язане зі, здавалося б, зовсім 

незначними причинами та обставинами, які у багатьох просто можуть 

викликати відверту іронічну посмішку. Щастя можна легко втратити або 

позбутися. А його подальше здобуття або повернення може коштувати людині 

великих і неймовірних зусиль, забирати неабияку кількість сил та часу.  

Враховуючи, що прагнення до щастя є основоположною метою людства, 

Генеральна Асамблея ООН, за даними проекту DilovaMova.com, 28-го червня 

2012- го року, на своєму 118-му пленарному засіданні прийняла відповідну 

резолюцію, в якій запропонувала всім державам - членам і структурам самої 

системи організації Об’єднаних Націй, а також і іншим регіональним і 

міжнародним організаціям, широкому громадянському суспільству, включаючи 

як неурядові організації, так і приватних осіб, відзначати Міжнародний день 

щастя, і постановила щорічно проводити його 20-го березня.  

За офіційним думку ООН, сприяння процесам сталого розвитку, 

справедливості та викорінення злиднів, більш комплексного та збалансованого 

підходу до економічного зростання, активне сприяння благополуччю всіх 

народів, невід’ємно стосується питань забезпечення щастя як для окремої 

особистості, так і для суспільства в цілому.  

Підтримуючи дану ініціативу, ми щиро бажаємо всім і кожному бути 

щасливим! Нагадуємо, що навчитися радіти малому не так важко і під силу 

кожному з нас. Щастя і радість - це брати близнюки. Задовольняючись малим 

набагато легше отримати більше! Будьте щасливі, зі святом! 

Перегляд відеоролика. (Новини) 

 А як же пояснюють слово щастя словники?... 

Щастя – це почуття або стан найвищого, повного задоволення життям; 

вияв радості від спілкування з рідними, близькими; сприятливий збіг обставин; 

талант, успіх удача. 

(Тлумачний словник української мови) 

Щастя – поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який 

найбільше відповідає внутрішній задоволеності повнотою і осмисленістю 

життя, здійсненням свого людського призначення. 

(Український педагогічний словник) 



Щастя – благополуччя, земна благодать, бажання жити без горя, смутку, 

тривоги, спокій і задоволення, усе бажане, усе те, що заспокоює і задовольняє 

людину, за переконаннями, смаками і звичками її. 

(Словник Даля) 

Перегляд відеоролика. 

А тепер послухаємо, що сказали про щастя видатні люди: 

Щастя – це трикутник, а в нім три сторони: віра, надія, любов. 

Богдан-Ігор Антонич 

…до щастя дорога веде через річку – та річка із крові та трішки із 

сліз, але ти не бійся. Не втопишся. Лізь. 

Василь Симоненко 

Щасливий той, хто щасливий у себе вдома. 

Лев Толстой 

Щастя дається тому, хто багато працює. 

Леонардо да Вінчі 

Дбаючи про щастя інших, ми знаходимо своє власне. 

Платон 

Найпрекрасніші і водночас найщасливіші люди ті, хто прожив своє 

життя, піклуючись про щастя інших. 

В.Сухомлинський 

Щастя – як здоров’я: якщо його не помічаєш, значить воно є. 

Іван Тургенєв 

Джерело щастя – сім’я. 

А. Макаренко 

 

ЩАСТЯ 

Щастя – це вічна дорога земна. 

Щастя – це літо, зима і весна, 

Щастя – це сонце, злива і сніг, 

Щастя – це пісню ділити на всіх, 

Щастя – це віра в добро і любов, 

Щастя – це музика вільних дібров, 

Щастя – це друзі і рідний твій дім. 

Щастя – це світ, подарований всім. 

 

Перегляд відеоролика. 

Притча про щастя 



В одному селі жив чоловік, який мав власний будинок, дружину, дітей. Та 

не мав, як він вважав, щастя. І ось дізнався чоловік, як його знайти. Треба було 

йти 7 днів і 7 ночей до того місця, де твоє щастя. 

Так він і зробив. Дорога проходила через ліс. Пройшовши половину 

шляху, чоловік стомився і ліг під деревом перепочити ногами в той бік, куди 

йшов. Та, коли спав, перекрутився, і вранці вставши пішов додому, думаючи, 

що йде у правильному напрямку. 

Через 7 днів і 7 ночей дійшов чоловік до бажаного місця. Побачив він 

гарне село. І хоча воно нагадувало його рідне, здавалося чоловікові кращим. І 

будинок, так схожий на його, був більшим і красивішим. І господиня цього 

будинку здавалася привітнішою і лагіднішою, а діти — вихованішими і 

розумнішими. І подумав чоловік: яким би був він щасливим, коли б мав все це. 

- Отак і ми часто шукаємо щастя десь далеко, не помічаючи, що воно 

зовсім поряд, тільки треба його побачити, відчути серцем і душею, навчитися 

цінувати те, що маємо 

Пригадаємо українські народні прислів'я та приказки про щастя: 

Щастя без розуму - торбина дірява. 

Кому щастя, тому й доля. 

Кому щастя, тому й півень несеться. 

 Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий. 

В щасті не без ворога. 

З щастям по гриби ходити, з щастям рибу бродити, а без щастя нігде, ані 

за поріг. 

На щастя всяке, май серце однаке. 

Не родись в платтячку, а родись в щастячку. 

Я бажаю вам досягти справжнього людського щастя. Хай кожному з вас 

воно усміхнеться. Будьте щасливі! 

А для щастя треба зовсім небагато: 

Сонце, зорі, небо і весела хата. 

А у хаті рідні, друзі, мама й тато 

Щоб любов і радість там жила крилата. 

Щоб були стосунки в сім’ях добрі, щирі. 

І зростали дітки в злагоді і мирі. 

І щоб був достаток, все було, як треба 

Ой, для щастя, мабуть, трохи більше треба? 

Ще краса безмежна, ріки і долини, 

І любов, як море треба для людини. 



І знання, і творчість, радість безупинна. 

Кожен раз щось інше. 

Ти ж на те й Людина?! 

 


