
 

Використання матеріалів  

з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  

при вивченні навчальних предметів у загальноосвітній школі  

Навчальний предмет  ПРИРОДОЗНАВСТВО 

Відкритий електронний ресурс для скачування посібників серії «Живемо в демократії» томи 1-6: 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/  
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Примітки/коментарі 
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1. Значення 

природничо-наукових 

знань для людини 

 достовірність; 

 відкритість; 

 роль природничих 

наук у створенні 

технологій, що 

покращують життя 

людини; 

 усвідомлення 

значущості здобутків 

природознавства для 

вирішення проблем 

довкілля; 

 унесок 

природодослідників у 

культуру людства; 

 усвідомлення власної 

відповідальності за 

збереження природи й 

здоров’я. 

 застосовувати  

природничі знання у 

повсякденному житті 

для забезпечення 

життєдіяльності; 

 критично оцінювати 

інформацію 

природничого змісту, 

усвідомлювати її 

значення в своєму 

житті. 

 

 

Сила знань та 

навичок!  

(Т. 2, С. 105–106) 

 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf


 

2. Навчальний 

проект «Жива й 

нежива природа 

навколо нас» 

 

 відповідальність; 

 уважне й 

неупереджене ставлення 

до думок і висловлювань 

інших; 

 готовність до діалогу; 

 розуміння цінності 

спільної діяльності й 

взаємодопомоги у рішенні 

проблем. 

 

 відповідально 

ставитися до власної 

діяльності в команді; 

 рівномірно 

розподіляти завдання, 

сприяти успіху групи; 

 відстоювати свою 

позицію в дискусії, 

конструктивно 

спілкуватися, 

аналізувати свої 

помилки. 

Особистості та 

групи  

(Т. 2, С. 25) 

Наш контракт 

правил  

(Т. 2, С. 54), 

Ми – чарівники! 

(Т. 5, С. 17–22) 

 

 

 

 

Учні розвивають 

здатність спільного 

розуміння проблеми та 

навчаються спільно 

досягати мети 

РОЗДІЛ І. Тіла, речовини та явища навколо нас 

3. Різноманітність 

речовин. Неорганічні 

та органічні речовини 

у найближчому 

оточенні людини 

 ініціативність, 

активність і 

відповідальність під час 

прийняття рішень;  

  питання безпечного 

використання речовин. 

 

 ранжувати 

об’єкти природи з 

урахуванням 

екологічності.  

 застосувувати 

знання про речовини в 

повсякденному житті; 

 оцінювати рівень 

безпеки 

навколишнього 

середовища як сфери 

життєдіяльності. 

Відповідальність  

(Т. 2, С. 79–80) 

 

Учні розмірковують про 

відповідальність про стан 

довкілля як термін, що 

пов’язаний 

з людьми, об’єктами та 

завданнями 

 РОЗДІЛ ІІ. Всесвіт 

 

 

4. Навчальний 

проект «Наш дім  

 відповідальне 

ставлення до власної 

 уважно слухати 

інших при 

Особистості та 

групи  

Учні розвивають 

здатність спільного 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf


 

Сонячна система» діяльності в складі групи; 

 право на безпеку. 

обговоренні; 

 аргументовано 

доводити власну 

думку, приймати 

спільне групове 

рішення; 

 здійснювати 

само- і взаємо-

оцінювання за 

наданими вчителем 

критеріями щодо 

продукту проекту; 

 продуктивно 

працювати в різних 

напрямах у групі, 

виконувати різні 

функції в колективі 

(Т. 2, С. 25), 

Всі різні, всі 

рівноправні  

(Т. 2, С. 39) 

Права дітей: 

витвір мистецтва! 

(Т. 5, С. 34–37), 

Ми встановлюємо 

правила для 

нашого класу 

(Т. 5, С. 27–32) 

розуміння проблеми та 

навчаються спільно 

досягати мети, 

враховуючи індивідуальні 

особливості кожного 

 РОЗДІЛ ІІІ. Земля  планета сонячної системи 

 

 

5. Значення води в 

природі. 

Використання води 

людиною 

 Ціннісне відношення 

до ресурсних 

можливостей планети 

Земля; 

 бережливе ставлення 

до навколишнього 

середовища 

 ощадливо 

використовувати воду 

в побуті; 

 діяти в 

навколишньому 

середовищі 

відповідно до 

екологічних норм 

поведінки. 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–82) 

 

Учні усвідомлюють 

важливість екологічної 

відповідальності кожної 

людини 

6. Навчальний 

проект 

«Вирощування 

найвищої бобової 

рослини» 

 відповідальне 

ставлення до власної 

діяльності в складі групи; 

 розуміння цінності 

спільної діяльності й 

взаємодопомоги у рішенні 

 планувати роботу 

групи; 

 рівномірно 

розподіляти 

навантаження між 

членами групи, 

Особистості та 

групи  

 (Т. 2, С. 25) 

Учні розвивають 

здатність спільного 

розуміння проблеми та 

вчаться спільно досягати 

мети 
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проблем 

 

 

 

враховуючи інтереси 

кожного. 

7. Екологічні 

проблеми та їх 

розв’язування 

 право на життя; 

 право на охорону 

здоров’я; 

 власна 

відповідальність за 

збереження природи; 

 економне 

використання 

енергоносіїв; 

 необхідність охорони 

природи й раціонального 

використання природних 

ресурсів 

 аналізувати 

позитивні й негативні 

наслідки взаємодії 

людини й довкілля; 

 визнавати й 

сприймати 

індивідуальність 

кожного 

Як нам стати 

відповідальними?  

(Т. 2, С. 83), 

Як ми це робили – 

які наші плани?  

(Т. 2, С. 84–85), 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–82), 

Чому люди не 

погоджуються 

одне з одним? 

(Т. 3, С. 71–73), 

Які цінності ми 

повинні поділяти?  

(Т. 4, С. 70–74) 

Права дітей: 

витвір мистецтва! 

(Т. 5, С. 34–37), 

Ми встановлюємо 

правила для 

нашого класу 

(Т. 5, С. 27–32) 

 

Учні усвідомлюють 

важливість екологічної 

відповідальності кожної 

людини, вчаться 

розробляти спільні 

проекти з проблем 

охорони навколишнього 

середовища 
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 8. Навчальний 

проект «Смітити не 

можна 

переробляти» 

 право на свободу 

думки; 

 критичне мислення; 

 важливість власної 

цілеспрямованої 

екологічної діяльності; 

 співробітництво й 

свідоме дотримання 

відповідальної поведінки 

під час проекту; 

 ефективна й 

конструктивна участь у 

громадянському житті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 аргументовано 

пояснювати 

екологічні наслідки 

перетворення 

вживаних речей на 

нові корисні; 

 висловлювати 

обгрунтовані 

пропозиції щодо 

спільної роботи 

групи; 

 розраховувати 

можливий 

економічний ефект 

від використання 

продукту групового 

проекту. 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–82), 

Чия це проблема?  

(Т. 3, С. 149–151),  

Я та моя роль 

(Т. 3, С. 204–205) 

 

Учні усвідомлюють 

важливість екологічної 

відповідальності кожної 

людини, вчаться 

розробляти спільні 

проекти з проблем 

охорони навколишнього 

середовища, розуміють 

роль кожного 

громадянина країни у 

розв’язанні екологічних 

проблем. 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
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