
МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ «УРОК СПРАВЕДЛИВОСТІ» 

на прикладі фільму «Слон проти Жирафи» 
 

Методику розроблено Асоціацією розвитку суддівського самоврядування 
України. 

 
Урок справедливості – це заняття, що має на меті ознайомити дітей з місією суду 
в суспільстві. 
Ключове повідомлення: у людей можуть бути різні інтереси, між ними 
виникають спори і щоб їх вирішувати потрібен суд. 
Завдання уроку: продемонструвати на прикладі, що можуть бути різні точки зору 
на одну ситуацію і для вирішення спору потрібен суд.  
Цільова аудиторія: діти початкової і середньої школи.  
Форма заняття: інтерактивна гра-дискусія. 
Час: 40-45 хвилин 
Місце: навчальний клас або судова зала. 
Матеріальне забезпечення уроку: файл з анімаційним фільмом «Слон проти 
Жирафи». 
Обладнання: телевізор з USB-входом або проектор з екраном для демонстрації 
відео. 
 

СЦЕНАРІЙ ЗАНЯТТЯ: 
 

1. У призначений час учитель оголошує тему уроку та представляє ведучого – 
суддю або іншого правника (2 хв.) 
2. Ведучий задає дітям запитання і залучає їх до дискусії (до 10 хв): 
- хтось з вас колись сперечався? 
- чому виникають суперечки? 
- хто вирішує спори між дітьми (вчителі, батьки, старші)? 
- хто вирішує суперечки між дорослими (ведучий має пояснити, що для 
вирішення суперечки між дорослими, яку не можна розв`язати самостійно, існує 
суд)? 
- як вирішити суперечку (ведучий підводить дітей до думки, що суперечки 
вирішуються по справедливості)?  
- хто з вас вважає себе справедливим? 
- давайте перевіримо? Уявіть, що ви – судді і вам потрібно вирішити спір! 
(ведучий пояснює, що зараз буде продемонстровано мультфільм, в якому 
виникла суперечка між звірами, та пропонує дітям її  справедливо вирішити у 
якості судді). 
3. Ведучий демонструє мультфільм «Слон проти Жирафи» і після слів черепахи 
«Справедливий? Перевір!» робить паузу (5 хв.) 



4. Ведучий пропонує дітям вирішити спір і справедливо розсудити звірів. Діти 
діляться на дві групи: тих, хто за Слона, і тих, хто за Жирафа. Діти вільно 
обирають, на чию користь вирішити суперечку (1 хв.) 
5. Ведучий пропонує пояснити чому правий Слон/Жирафа та почергово 
вислуховує аргументи на користь Слона та Жирафа (10 хв.) 
6. Коли аргументи закінчуються, ведучий перепитує, чи впевнені діти у своєму 
рішенні і пояснює можливість поміняти свою думку. Діти остаточно 
визначаються, за кого вони (1 хв). Допускається, що хтось із дітей не визначився 
або має власну думку, відмінну від інших. 
7. Ведучий пропонує дізнатися, як вирішив спір суддя Черепаха. Демонструється 
фінал мультфільму. (2 хв.) 
8. Ведучий уроку пояснює, чому так було вирішено спір (5 хв.) Звертає увагу на 
такі аспекти: 
- усі різні і у кожного є різні природні можливості. Кожен може використовувати 
їх для свого блага як забажає; 
- кожен має право на життя. Це право важливіше за інші права. Якщо виникає 
загроза для життя, права інших можуть обмежуватися; 
- в цій історії слон опинився в умовах виживання. Без їжі він помре. Тому 
Черепаха, для порятунку слона, обмежив права жирафи їсти листя внизу. 
- суддя Черепаха керувався Конституцією України, яка є Основним законом нашої 
держави. У Конституції записано головні права та обов’язки кожного; 
- рішення суду має бути справедливим і відповідати Конституції. Для цього 
потрібно, щоб справу вирішували професіонали, в мультику – це Суддя-
Черепаха, а в справжньому житті – професійні судді, які довго навчаються, 
отримують відповідну освіту, успішно складають іспити і лише потім мають право 
розглядати справи і вирішувати спори між людьми.  
9.  Ведучий підводить резюме уроку (2 хв.):  
- люди можуть мати різні інтереси, тому між ними виникають суперечки; 
- розсудити хто правий, а хто ні, може суддя; 
- суддя вирішує спір справедливо на основі Конституції; 
- рішення суду обов’язкове для всіх; 
- найкраще – не сваритися. А коли посварилися – швидше миритися! 
 
ДОДАТКОВІ АСПЕКТИ: 
Проведення «Уроку справедливості» доцільно проводити у межах 
суспільствознавчих навчальних дисциплін, передбачених програмою навчання 
відповідного класу. 
Планування уроку передбачає завчасне узгодження часу та місця його 
проведення з судом. В судах, зазвичай, за цю роботу відповідають судді-спікери. 
Ініціатива може виходити як від школи, так і від суду. 
Постійну координаційну допомогу у плануванні та проведенні уроків надає 
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України (контактна особа: 



виконавчий директор Маргарита Степанюк – тел.: 098 0682852). Постійні 
сторінки в мережі Фейсбук «Асоціація розвитку суддівського самоврядування 
України» та «Справедливці».  
Якщо урок проводить суддя, то він може продемонструвати мантію судді та 
нагрудний знак, показати як виглядає суддя, коли здійснює правосуддя. 
Для учнів середньої школи доцільно залишати 10 хвилин на запитання до судді.  
Якщо урок проводиться у межах Всеукраїнської акції «Урок справедливості», то 
після уроку дітям роздаються наклейки з серії «Справедливці» (кожному), класу 
вручається диплом учасника акції, робиться спільне фото класу з суддею на 
згадку.  
 


