
 

Використання матеріалів  

з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  

при вивченні навчальних предметів у загальноосвітній школі  

Навчальний предмет  БІОЛОГІЯ                       

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

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/                      

Клас Тема розділу, уроку Цінності /ставлення Уміння 
Навчальні ресурси 

(ОДГ/ОПЛ) 
Примітки/коментарі 

6 Т.2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності 

 1. Шкідливі бактерії 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

повага до внеску 

кожного  в досягнення 

команди 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми, застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших 

Стереотипи та 

упередження  

(Т. 3, С. 2931) 

Ставлення до людей, 

які хворіють 

захворюваннями, 

викликаними 

шкідливими бактеріями 

 2. Шкідливі бактерії 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

повага до внеску 

кожного  в досягнення 

команди 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми, застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших 

Чому суспільству 

потрібні правила? 

(Т. 4, С. 143–147), 

Ми – чарівники! 

(Т. 5, С. 17–22) 

Примусове лікування 

людей, які мають 

небезпечні хвороби, 

викликані шкідливими 

бактеріями 

(туберкульоз) 

 Т.4. Різноманітність рослин 

 
3. Рослинні 

угрупування 

Ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища, повага до 

внеску кожного  в 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми, усвідомити 

потенціал власних 

Мої особисті 

символи. Це наш 

герб (Т. 2, С. 22–

24) 

Усвідомлення 

потенціалу 

індивідуальних 

позитивних рис 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.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
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf


 

досягнення команди позитивних рис кожної 

особистості 

Букет квітів  

(Т. 6, С. 15) 

характеру 

 

 4. Значення рослин для 

існування на планеті 

Земля 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища,  повага 

до внеску кожного  в 

досягнення команди  

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми, застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших, 

оцінювати позитивний 

потенціал та ризики 

вирубування лісів для  

підтримки екологічної 

рівноваги. 

Чия це проблема?  

(суспільна 

відповідальність, 

(Т. 3, С. 149–151) 

Ми встановлюємо 

правила для 

нашого класу 

(Т. 5, С. 27–32) 

Наслідки вирубування 

лісів на планеті 

(Закарпатті). 

Формулювання правил 

у демократичній 

державі для екологічної 

безпеки 

 
5.Значення рослин для 

людини 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища,  повага 

до внеску кожного  в 

досягнення команди 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми; застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження оточуючого 

середовища; оцінювати 

фактори, що впливають на 

вирішення питання 

справедливого покарання за 

злочин. 

Застосовуючи силу 

(Т. 3, С.  99–101) 

Ви робите закон 

(Т. 3, С. 185–188) 

Права дітей: витвір 

мистецтва! 

(Т. 5, С. 34–37),  

Права дітей – 

ретельно 

досліджені  

(Т. 5, С. 42–46) 

 

Як карати малолітніх 

порушників, які 

витопчують газони і 

клумби у місті 

 
6. Значення рослин для 

людини 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища як до 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми, брати екологічну 

відповідальність на себе та 

проектувати різні 

Школа – це життя: 

живемо екологічно 

(Т. 2, С. 81–82) 

Використання 

фітоцинцидних рослин 

у школі для зміцнення 

здоровʼя учнів 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.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


 

потенційного джерела 

здоров’я,  повага до 

внеску кожного  в 

досягнення команди 

можливості екологічної 

поведінки у школі. 

 
7. Значення рослин для 

людини 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища,  повага 

до внеску кожного  в 

досягнення команди 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми, брати екологічну 

відповідальність на себе та 

проектувати різні 

можливості екологічної 

поведінки у школі. 

Як стати 

відповідальним 

(Т. 2, С. 83–84) 

Що я можу зробити для 

збереження рідкісних 

рослин? 

 Т. 5. Гриби 

 

8. Значення грибів у 

природі та житті 

людини 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища,  повага 

до внеску кожного  в 

досягнення команди 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми, застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших, 

оцінювати причини 

законного 

підпорядкування обов’язкам 

Чому люди 

повинні 

підкорятися 

закону?  

(Т. 3, С. 146–148), 

Чому ми повинні 

дотримуватися 

правил? 

(Т. 5, С. 47–55) 

 

Заборона продажу 

грибів на стихійних 

ринках. 

 

7 Тема 1. Різноманітність тварин 

 
1. Способи класифікації 

тварин 

Громадянська 

відповідальність за 

стан довкілля, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми; застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження оточуючого 

Застосовуючи силу 

(Т. 3, С. 99–101), 

Права дітей – 

ретельно 

досліджені  

Відповідальність за 

жорстоке поводження з 

тваринами 

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/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

середовища, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів.  

середовища; оцінювати 

можливість застосування 

насильства та моделювати 

власну поведінку в даних 

умовах 

(Т. 5, С. 42–46), 

Чому ми повинні 

дотримуватися 

правил? 

(Т. 5, С. 47–55) 

 

 2. Ссавці 

Турбота про тварин,  

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища,  повага 

до внеску кожного  в 

досягнення команди 

Ефективно співпрацювати з 

іншими над реалізацією 

природоохоронних акцій; 

розв’язувати проблеми 

захисту тварин; оцінювати  

громадянську 

відповідальність стосовно  

проблеми захисту тварин 

Чия це проблема?  

(суспільна 

відповідальність, 

Т. 3, С. 149–151) 

 

Створення притулку 

для тварин 

 3. Ссавці 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів 

Ефективно співпрацювати з 

іншими над реалізацією 

проблеми охорони тварин, 

застосовувати набутий 

досвід задля збереження 

власного здоров’я та 

здоров’я інших, 

розв’язувати проблеми 

довкілля  

Чому люди не 

погоджуються 

одне з одним? 

(Т. 3, С. 71–73) 

Мʼясоїдство чи 

вегетаріанство 

 Тема 3. Поведінка тварин 

 
4. Хомінг. Міграції 

тварин 

Ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів 

Співпрацювати з іншими 

над реалізацією проблеми 

охорони тварин, аналізувати 

цілі для досягнення спільної 

мети, вести переговори 

Що таке спільне 

благо?  

(Т. 4, С. 96–97) 

Законодавство про 

міграцію тварин 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.pdf


 

щодо необхідних законів 

про міграцію тварин 

 

5. Еволюція поведінки 

тварин, її 

пристосувальне 

значення 

Громадянська 

відповідальність за 

стан довкілля, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів 

Співпрацювати з іншими 

над реалізацією проблеми 

охорони тварин, вибирати 

критерії та цілі підбору 

матеріалу до ЗМІ про 

охорону тваринного світу 

Сила знань та 

навичок. Ми 

плануємо медіа 

продукт  

(Т. 2, С. 105–108) 

Медіа на захисті тварин 

 Тема 4. Організми і середовище існування 

 
6. Природоохоронні 

території 

Громадянська 

відповідальність за 

стан довкілля, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів 

Співпрацювати з іншими 

над реалізацією проблеми 

охорони навколишнього 

середовища, вирішувати 

практичні завдання бізнесу 

та збереження оточуючого 

середовища, розробляти 

систему правил. 

Гра в прийняття 

рішень 

(Т. 4, С.143–152) 

Створення 

природоохоронних 

об’єктів місцевого рівня 

 

7. Вплив людини та її 

діяльності на 

екосистеми. 

Екологічна етика 

Громадянська 

відповідальність за 

стан довкілля, 

ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища, визнання 

думок інших 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми; застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження оточуючого 

середовища; оцінювати 

важливість особистої 

відповідальності за стан 

довкілля 

Як стати 

відповідальним 

(Т. 2, С. 83–84) 

Що я можу зробити для 

збереження рідкісних 

тварин? 

 8. Червона книга Громадянська позиція Працювати в команді під Якби я був Захист рідкісних і 

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/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf


 

України щодо захисту 

рідкісних і зникаючих 

видів тварин, ціннісне 

ставлення до 

навколишнього 

середовища, визнання 

думок інших 

час обговорення окресленої 

проблеми; застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження оточуючого 

середовища; оцінювати 

важливість особистої 

відповідальності за стан 

довкілля 

президентом ... 

(Т. 4, С. 90–91) 

зникаючих видів тварин 

8 Тема 1. Організм людини як біологічна система 

 

1. Проект (за вибором). 

Гіподинамія – ворог 

сучасної людини 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми; застосовувати 

набутий досвід задля 

збереження власного 

здоров’я; оцінювати 

фактори, що впливають на 

стан здоров’я  

Сила знань та 

навичок. Ми 

плануємо медіа 

продукт  

(Т. 2, С. 105–108) 

Медіа проти 

гіподинамії 

 Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини 

 

2. Проект 

«Збалансоване 

харчування» 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми;  відстоювати 

свою позицію в дискусії, 

конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки; 

оцінювати фактори, що 

впливають на стан здоров’я 

Шкільна газета. 

Вивчаємо ЗМІ 

через створення 

ЗМІ 

(Т. 3, С. 164–173) 

Настінна газета про 

правильне харчування 

 Тема 5. Дихання 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.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/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

 

3. Профілактика 

захворювань 

дихальної системи 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я, розуміння 

цінності спільної 

діяльності і 

взаємодопомоги у 

розв’язанні проблем 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети; 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки; 

оцінювати важливість 

медичного обстеження 

Чия це проблема?  

(суспільна 

відповідальність, 

Т. 3, С. 149–151) 

Обов’язкове 

проведення 

флюорографічного 

обстеження 

 Тема 6. Транспорт речовин 

 
4. Групи крові та 

переливання крові 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я,  

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 

залучати інших людей до 

спільного визначення мети 

та її досягнення, знаходити 

аргументи щодо важливості 

гендерної рівності 

Рівноправність 

між чоловіком та 

жінкою  

(Т. 3, С. 52–53) 

Донорство 

 

5. Імунна система. 

Імунітет. 

Специфічний і 

неспецифічний 

імунітет. Імунізація. 

Алергія. СНІД 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я, взаємне 

визнання, свобода і 

рівність 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети; 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свою  та чужу поведінку; 

аргументувати важливість 

соціального захисту хворих 

людей 

Стереотипи та 

упередження.  

(Т. 3, С. 24–35) 

Історія весни. Як 

би ми реагували, 

якби це трапилося 

з нами  

(Т. 3, С. 49–51) 

Ставлення до хворих на 

СНІД 

 Тема 7. Виділення. Терморегуляція 

 6. Терморегуляція 
Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 
Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 
Хороший закон  

поганий закон 

Чи потрібна сієста 

українцям? 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
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ціннісне ставлення до 

здоров’я, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших 

залучати інших людей до 

спільного визначення мети 

та її досягнення, 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки 

(Т. 3, С. 180–182) 

 Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи  

 

7. Слухова сенсорна 

система. Вухо. 

Гігієна слуху 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 

залучати інших людей до 

спільного визначення мети 

та її досягнення, 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки 

Вирішення 

конфліктів. 

Застосовуємо 

підхід шести 

кроків 

(Т. 3, С. 93–96) 

Ремонт в сусідській 

квартирі 

 Тема 12. Розмноження та розвиток людини 

 
8. Репродуктивне 

здоров’я 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки 

Як інші 

сприймають 

особистість 

(Т.3, С. 24–25) 

Діти з пробірки. 

Клонування людини 

9. Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації 

 
1. Генетичний код. 

Біосинтез білка 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 

Беремо участь – 

беремо 

Етичні питання 

клонування людини 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
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ціннісне ставлення до 

здоров’я, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших 

залучати інших людей до 

спільного визначення мети 

та її досягнення, 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої та чужі помилки, 

оцінювати етичні питання 

клонування людини 

відповідальність 

(Т. 4, С. 59–79) 

Як інші 

сприймають 

особистість 

(Т. 3, С. 24–25) 

 

 Тема 5. Закономірності успадкування ознак 

 

2. Спадкові 

захворювання 

людини.  Генетичне 

консультування 

Турбота про здоров’я 

своє та інших людей, 

ціннісне ставлення до 

здоров’я, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших,  

свобода і рівність 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 

залучати інших людей до 

спільного визначення мети 

та її досягнення, 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки 

Розбіжності та 

подібності  

(Т. 3, С. 45–46) 

Яка професія мені 

підходить? Мої 

критерії вибору 

професії 

(Т. 4, С. 49–55) 

Ставлення до людей, 

які мають генетичні 

захворювання. 

Професія генетика  

 

 Тема 6. Еволюція органічного світу 

 

3. Еволюція людини. 

Етапи еволюції 

людини. 

Ціннісне відношення 

до оточуючого 

середовища, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших,  

свобода і рівність 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 

залучати інших людей до 

спільного визначення мети 

та її досягнення, 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки, 

Різноманітність та 

плюралізм 

(Т. 3, С. 66–87) 

Рівноправність 

між чоловіком та 

жінкою  

(Т. 3, С. 52–53) 

Еволюція суспільства, 

утвердження 

демократичних 

цінностей 
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оцінювати переваги 

демократичного суспільства 

 Тема 8. Надорганізмові біологічні системи 

 

4. Стабільність 

екосистем та 

причини її 

порушення 

Ціннісне відношення 

до оточуючого 

середовища, правил, 

норм та законів про 

охорону довкілля, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших,  

свобода і рівність 

Співпрацювати в групі задля 

досягнення спільної мети, 

залучати інших людей до 

спільного визначення мети 

та її досягнення, 

відстоювати свою позицію в 

дискусії, конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки 

Правила та закони. 

Яких правил 

потребує 

суспільство? 

(Т. 3, С. 178–188) 

Екологічне 

законодавство 

 

5. Захист та збереження 

біосфери, основні 

заходи щодо охорони 

навколишнього 

середовища 

Ціннісне відношення 

до оточуючого 

середовища, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших,  

свобода і рівність 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми;  відстоювати 

свою позицію в дискусії, 

конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки; 

моделювати та оцінювати 

власну діяльність з 

проблеми охорони довкілля 

Чия це проблема?  

(суспільна 

відповідальність, 

Т. 3, С. 149–151) 

Як стати 

відповідальним 

(Т. 2, С. 83–84) 

Що я можу зробити для 

збереження біосфери 

 

6. Проект 

(дослідницький) 

Виявлення рівня 

антропогенного та 

техногенного впливу 

в екосистемах своєї 

місцевості 

Ціннісне відношення 

до оточуючого 

середовища, 

доброзичливе і 

стримане ставлення до 

висловлювань інших,  

свобода і рівність 

Працювати в команді під 

час обговорення окресленої 

проблеми;  відстоювати 

свою позицію в дискусії, 

конструктивно 

спілкуватися, аналізувати 

свої  та чужі помилки; 

підбирати матеріал до ЗМІ 

Шкільна газета. 

Вивчаємо ЗМІ 

через створення 

ЗМІ  

(Т. 3, С. 164–173) 

Настінна газета про 

стан довкілля своєї 

місцевості 
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про стан навколишнього 

середовища свого 

населеного пункту 

 Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини 

 

7. Роль генетичної 

інженерії в сучасних 

біотехнологіях і 

медицині.  

Етика взаємного 

визнання, свобода і 

рівність, свобода 

слова, консенсус 

Доводити власну точку зору 

опоненту; працювати в 

команді під час обговорення 

окресленої проблеми;  

 відстоювати свою 

позицію в дискусії, 

спостерігати та оцінювати 

процес обміну аргументами. 

Свобода. 

Громадські 

обговорення. Чому 

свобода (слова) не 

може працювати 

без суворих 

правил?  

(Т. 4, С. 197–212) 

«Вирощування» органів 

людини. 

Клонування тварин. 

 

8. Генетично-

модифіковані 

організми 

Етика взаємного 

визнання, свобода і 

рівність, свобода 

слова, консенсус 

Публічно виражати свої 

погляди; проводити дискусії 

та дебати; брати на себе 

відповідальність за свої дії; 

робити вибір шляхом 

голосування. 

Свобода. 

Громадські 

обговорення. Чому 

свобода (слова) не 

може працювати 

без суворих 

правил?  

(Т. 4, С. 197–212) 

Чи можна 

застосовувати ГМО? 
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