
 

 

Використання матеріалів  

з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  

при вивченні навчальних предметів у загальноосвітній школі  

Навчальний предмет  ГЕОГРАФІЯ 

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 Вступ 

 

1. Дослідження 

«Спостереження за 

змінами у природі» 

Толерантне ставлення до 

інших думок і поглядів, 

відповідальність, уважне 

й неупереджене ставлен-

ня до думок і висловлю-

вань інших, готовність 

до діалогу, розуміння 

цінності спільної 

діяльності й взаємо-

допомоги у рішенні 

проблем. 

 

 

Співпрацювати в 

команді, відповідаль-

но ставитися до 

власної діяльності в 

команді, рівномірно 

розподіляти завдан-

ня, сприяти успіху 

групи, відстоювати 

свою позицію в 

дискусії, конструк-

тивно спілкуватися, 

аналізувати свої 

помилки. 

 

Особистості та 

групи  

(Т. 2, С. 25), 

Наш контракт 

правил  

(Т. 2, С. 54) 

Права дітей: 

витвір 

мистецтва! 

(Т. 5, С. 34–

37), 

Ми 

встановлюємо 

правила для 

нашого класу 

(Т. 5, С. 27–

32), 

Ми – 

Учні розвивають 

здатність спільно-

го розуміння 

проблеми та 

вчаться спільно 

досягати мети 
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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/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/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.pdf


 

чарівники! 

(Т. 5, С. 17–22) 

 

2. Сучасні дослідження Розуміння ролі географії 

в житті людини та 

покращенні умов життя 

людства, усвідомлення 

значущості здобутків 

сучасних дослідників  

для вирішення проблем 

людства та їх внеску у 

розвиток науки,  

виховання поваги до 

національної історії,  

культури,  гордості за 

розвиток вітчизняної 

географічної науки. 

Визначати роль 

сучасних досліджень 

у підвищенні 

добробуту людства, 

застосовувати  

географічні знання у 

повсякденному житті 

для забезпечення 

життєдіяльності; 

критично оцінювати 

інформацію 

географічного змісту, 

усвідомлювати її 

значення в своєму 

житті, відповідально 

ставитися до власної 

діяльності в команді. 

Сила знань та 

навичок!  

(Т. 2, С. 105–

106) 

 

 РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Унікальні форми 

рельєфу земної кулі, їх 

охорона 

Відповідальність, 

уважне й неупереджене 

ставлення до думок і 

висловлювань інших, 

готовність до діалогу, 

розуміння цінності 

спільної діяльності й 

взаємодопомоги у 

розв’язанні проблем, 

відстоювання власної 

Розв’язувати пробле-

ми довкілля, діяти в 

навколишньому 

середовищі відповід-

но до екологічних 

норм поведінки, 

застосовувати 

правила поведінки 

під час надзвичайних 

ситуацій 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–82) 

 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

кожної людини 
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позиції щодо 

збереження і охорони 

довкілля, оцінювання  

унікальності форм 

рельєфу 

 

4. Вплив людини на 

атмосферу 

Громадянська 

відповідальність за стан 

повітря, уважне й 

неупереджене ставлення 

до думок і висловлювань 

інших, готовність до 

діалогу, розуміння 

цінності спільної 

діяльності й 

взаємодопомоги у 

розв’язанні проблем, 

турбота про здоров’я 

своє та інших людей 

 

 

Оцінювати значення 

чистого повітря для 

здоров’я людини, 

наслідки впливу 

господарської 

діяльності людини на 

атмосферу Землі, 

оцінювати рівень 

безпеки повітряного 

середовища як сфери 

життєдіяльності. 

Відповідальність 

(Т. 2, С. 79–80) 

Учні розміркову-

ють про 

відповідальність за 

стан атмосфери як 

термін, що 

пов’язаний 

з людьми, 

об’єктами та 

завданнями 

5. Охорона вод Світового 

океану суходолу. 

Громадянська 

відповідальність за води 

Світового океану, 

відповідальне ставлення 

до власної діяльності в 

складі групи, право на 

безпеку. 

Оцінювати роль води 

для життєдіяльності 

живих організмів, 

робити висновки про 

вплив якості питної 

води на здоров’я 

людини, слухати 

інших при 

обговоренні; 

Відповідальність 

(Т. 2, С. 79–80) 

Учні 

розмірковують про 

відповідальність за 

стан гідросфери як 

термін, що 

пов’язаний 

з людьми, 

об’єктами та 

завданнями 
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аргументовано 

доводити власну 

думку, приймати 

спільне групове 

рішення. 

6. Вплив господарської 

діяльності людини на 

ґрунтовий покрив, 

рослинність і 

тваринний світ суходолу 

та океану  

Громадянська 

відповідальність за 

вплив господарської 

діяльності людини на 

ґрунтовий покрив, 

рослинність і тваринний 

світ суходолу та океану, 

право на безпеку, 

бережливе ставлення до 

навколишнього середо-

вища, повага до внеску 

кожного  в досягнення 

команди 

Оцінювати значення 

ґрунтів, рослинності і 

тваринного світу для 

життєдіяльності 

людини, 

організовувати  акції  

охорони тваринного 

та рослинного світу 

своєї місцевості, 

оцінювати  

громадянську 

відповідальність 

стосовно  проблеми 

захисту тварин 

приймати думки 

інших при 

обговоренні, 

доводити власну 

думку, приймати 

спільне групове 

рішення 

Відповідальність 

(Т. 2, С. 79–80) 

Права дітей: 

витвір 

мистецтва! 

(Т. 5, С. 34–

37), 

Ми 

встановлюємо 

правила для 

нашого класу 

(Т. 5, С. 27–32) 

Учні 

розмірковують про 

відповідальність 

про стан довкілля 

як термін, що 

пов’язаний 

з людьми, 

об’єктами та 

завданнями 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей 

7. Кількість і 

розміщення населення 

на Землі 

Толерантне ставлення до 

представників людських 

рас та народів світу, 

Проявляти 

толерантне ставлення 

до представників 

Європейці 

різні та 

рівноправні, 
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рівність і свобода, 

відповідальність, 

розуміння цінності 

спільної діяльності й 

взаємодопомоги у 

рішенні проблем 

людських рас та 

народів світу, 

приймати позицію  

інших при 

обговоренні, 

аргументовано 

доводити власну 

думку, приймати 

спільне групове 

рішення 

Всі різні, всі 

рівноправні 

 (Т 2, С. 35–43) 

8. Тема Вплив людини на 

природу. Дослідження: 

«Розробка міні-проекту з 

утилізації побутових 

відходів 

Громадянська 

відповідальність за стан 

довкілля, бережливе 

ставлення до 

навколишнього 

середовища, розуміння 

цінності спільної 

діяльності й 

взаємодопомоги у 

рішенні проблем 

 

Працювати в команді 

під час проектної 

діяльності, 

відповідально 

ставитися до власної 

діяльності в складі 

групи, уважно 

слухати інших при 

обговоренні, 

аргументовано 

доводити власну 

думку, приймати 

спільне групове 

рішення. 

Конфлікт: 

правила 

допомагають 

вирішувати 

конфлікти 

(Т. 2, С. 47–

54), Школа – 

це життя: 

живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–85) 

Права дітей: 

витвір 

мистецтва! 

(Т. 5, С. 34–

37), 

Ми 

встановлюємо 

правила для 

нашого класу 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

кожної людини 
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(Т. 5, С. 27–32) 

7 РОЗДІЛ ІІ Материки тропічних широт 

 

1. Африка.  

Екологічні проблеми 

Громадянська 

відповідальність за стан 

довкілля, ціннісне 

ставлення до 

навколишнього 

середовища, повага до 

розмаїття думок і 

поглядів 

Оцінювати вплив 

природних чинників 

та діяльності людини 

на екологічний стан 

природних зон 

материка, отримува-

ти і аналізувати 

інформацію щодо 

світових явищ і 

процесів, 

формулювати 

обґрунтовану думку 

щодо екологічних 

проблем, критично 

мислити, працювати 

в групі на засадах 

співробітництва 

Як нам стати 

відповідальни-

ми?  

(Т. 2, С. 83) 

 

 

Учні проектують 

екологічно 

безпечне 

середовище 

 

2. Південна Америка. 

Дослідження «Природні 

унікуми Південної 

Америки» 

Ціннісне ставлення до 

навколишнього 

середовища, уважне й 

неупереджене ставлення 

до думок і висловлювань 

інших; 

готовність до діалогу; 

розуміння цінності 

спільної діяльності й 

взаємодопомоги у 

рішенні проблем 

Оцінювати вплив 

природних чинників 

та діяльності людини 

на екологічний стан 

природних зон 

Південної Америки, 

планувати роботу 

групи, рівномірно 

розподіляти 

навантаження між 

членами групи, 

Як ми це 

робили – які 

наші плани? 

(Т 2, С. 84–85) 

 

Учні 

усвідомлюють, що 

означає взяти 

екологічну 

відповідальність у 

різних умовах 
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враховуючи інтереси 

кожного 

РОЗДІЛ ІІІ Полярний материк планети 

3. Екологічні проблеми 

материка 

Відповідальність за 

збереження природи, 

розуміння необхідності 

економного 

використання 

енергоносіїв, охорони 

природи й раціонального 

використання природних 

ресурсів, відповідальне 

ставлення до власної 

діяльності в складі групи 

Аналізувати позитив-

ні й негативні наслід-

ки взаємодії людини 

та довкілля, визнава-

ти й сприймати 

індивідуальність 

кожного, працювати 

в команді під час 

обговорення окресле-

ної проблеми, за-

стосовувати набутий 

досвід задля 

збереження оточую-

чого середовища, 

оцінювати важли-

вість особистої 

відповідальності за 

стан довкілля 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–82) 

 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

кожної людини 

РОЗДІЛ ІV Материки Північної півкулі 

4. Дослідження «Розроб-

ка та обґрунтування 

маршруту, що 

проходить через об’єкти 

Північної Америки, 

віднесені до Світової 

природної спадщини 

ЮНЕСКО» 

Толерантне ставлення до 

культурних надбань та 

традицій народів світу, 

уважне й неупереджене 

ставлення до думок і 

висловлювань інших, 

готовність до діалогу, 

розуміння цінності 

Співпрацювати в 

команді, 

відповідально 

ставитися до власної 

діяльності в команді; 

рівномірно 

розподіляти 

завдання, сприяти 

Особистості та 

групи  

(Т. 2, С. 25), 

Наш контракт 

правил  

(Т. 2, С. 54) 

Сила та влада: 

я - бос? Це 

Учні розвивають 

здатність спільно-

го розуміння 

проблеми та 

вчаться спільно 

досягати мети 
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спільної діяльності й 

взаємодопомоги у 

рішенні проблем 

успіху групи; 

відстоювати свою 

позицію в дискусії, 

конструктивно 

спілкуватися, 

аналізувати свої 

помилки 

так? 

(Т. 2, С. 71–73) 

5. Євразія Зміни природи 

материка людиною 

Відповідальність за стан 

природи,  розуміння 

необхідності 

охорони природи й 

раціонального 

використання природних 

ресурсів, відповідальне 

ставлення до власної 

діяльності в складі групи 

Співпрацювати в 

команді, відповідаль-

но ставитися до 

власної діяльності 

щодо охорони навко-

лишнього середови-

ща; відстоювати 

свою позицію в 

дискусії, формулю-

вати обґрунтовану 

думку щодо 

екологічних проблем, 

критично мислити 

Сила та влада: 

я - бос? Це 

так? 

(Т. 2, С. 70–74) 

 

 

Учні розвивають 

здатність спільно-

го розуміння 

проблеми та 

вчаться спільно 

досягати мети 

РОЗДІЛ V Океани 

6. Тихий океан. Охорона 

природи океану 

Відповідальність за стан 

природи океану, 

розуміння необхідності 

охорони природи й 

раціонального 

використання природних 

ресурсів, відповідальне 

ставлення до власної 

Ощадливо викори-

стовувати воду в 

побуті, діяти в нав-

колишньому середо-

вищі відповідно до 

екологічних норм 

поведінки, працюва-

ти в групі на засадах 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–82) 

 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

кожної людини 

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/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf


 

діяльності в складі групи співробітницва 

РОЗДІЛ VI Вплив людини на природу материків та океанів 

7. Наслідки використан-

ня ресурсів людиною 

Ціннісне ставлення до 

природи, відповідаль-

ність за стан природи, 

толерантне ставлення до 

думок інших 

Аналізувати позитив-

ні й негативні 

наслідки взаємодії 

людини та довкілля, 

оцінювати власні 

вчинки та вчинки 

інших відповідно до 

використання 

природних ресурсів, 

визнавати й сприйма-

ти індивідуальність 

кожного 

Конфлікт: 

правила 

допомагають 

вирішувати 

конфлікти 

(Т. 2, С. 47–

54), Школа – 

це життя: 

живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–85) 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

кожної людини 

8. Дослідження «Шляхи 

розв’язання екологічних 

проблем» 

Ціннісне відношення до 

екологічних проблем 

навколишнього середо-

вища, право на свободу 

думки, цілеспрямована 

екологічна діяльність,  

співробітництво й 

свідоме дотримання 

відповідальної поведін-

ки 

Працювати в групі 

над географічними 

дослідженнями та 

проектами на засадах 

співробітництва,  

аргументовано 

пояснювати 

екологічні наслідки 

перетворення 

вживаних речей на 

нові корисні; 

висловлювати 

пропозиції щодо 

спільної роботи 

групи щодо 

розв’язання 

Конфлікт: 

правила 

допомагають 

вирішувати 

конфлікти 

(Т. 2, С. 47–

54), Школа – 

це життя: 

живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–85) 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

кожної людини 

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/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/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


 

екологічних проблем,  

розраховувати 

можливий 

економічний ефект 

від використання 

продукту групового 

проекту 

8 РОЗДІЛ ІІІ Природні умови і ресурси України 

 

1. Природокористування 

в умовах сталого 

розвитку 

Громадянська позиція 

щодо збереження 

природи України, 

відповідальне ставлення 

до власної діяльності в 

складі групи, розуміння 

цінності спільної 

діяльності й 

взаємодопомоги у 

рішенні проблем 

Планувати роботу 

групи, рівномірно 

розподіляти 

навантаження між 

членами групи, 

враховуючи інтереси 

кожного 

Як нам 

досягти 

стабільності? 

(Т. 4, С.128–

129) 

Учні приходять до 

висновку, що 

необхідно робити 

людству задля 

збереження життя 

на Землі 

РОЗДІЛ ІV Населення України та світу 

2. Статево-віковий 

склад населення 

Толерантне ставлення до 

людей протилежної статі 

відповідальне ставлення 

до власної діяльності в 

складі групи, розуміння 

цінності спільної діяль-

ності й взаємодопомоги 

у рішенні проблем 

Протистояти  

гендерній дискримі-

нації в суспільстві,   

розуміти точку зору 

жертв гендерної 

дискримінації, 

працювати в групі на 

засадах співробітниц-

тва, розуміти сенс 

поставленого завдан-

ня, вибудовувати 

Рівноправність 

(Т. 3, С. 42–48,  

C. 59–60) 

 

Учні оцінюють 

поняття рівності та 

різноманіття, 

явище дискримі-

нації та гендерної 

нерівності у 

суспільстві 

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


 

аргументацію 

 

3. Механічний рух 

населення 

Ціннісне відношення до 

прав людини, 

відповідальне ставлення 

до власної діяльності в 

складі групи; розуміння 

цінності спільної діяль-

ності й взаємодопомоги 

у рішенні проблем 

Бути активним і 

відповідальним 

членом 

громадянського 

суспільства, що знає 

права людини і вміє 

їх захищати 

Вправа 

«Плакат з прав 

людини» 

(Т. 6, С. 25–26) 

Учні розуміють 

наступні аспекти 

прав людини: їх 

базову структуру 

(хто користується 

правом людини – 

зміст – засоби 

забезпечення); 

проблеми 

порушення прав 

людини; засоби 

захисту прав 

людини 

4. Національний 

склад населення України  

Усвідомлення спільного 

походження всіх 

національностей, 

толерантне відношення 

до різних 

національностей країни, 

їх  культури,  мови та  

традицій   

Працювати в команді 

для розв’язання 

поставленої пробле-

ми  на засадах 

співробітництва, 

розуміти сенс постав-

леного завдання, 

вибудовувати 

аргументацію   

Вправа 

«Мотузки» 

(Т. 6, С. 27) 

Учні 

усвідомлюють, що  

усі люди мають 

спільне 

походження, 

спільну планету та 

мають однакові 

права незалежно 

від того, де вони 

живуть або в яких  

умовах 

5. Національні 

меншини та етнічні 

Толерантне ставлення до 

представників інших рас,  

Захищати права 

інших рас,  працю-

Вправа 

«Меншини» 

Формування в 

учнів розуміння, 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf


 

групи. їх  культури,  мови та  

традицій    

вати в команді для 

розв’язання постав-

леної проблеми  на 

засадах співробіт-

ництва, розуміти сенс 

поставленого завдан-

ня, вибудовувати 

аргументацію   

 

(Т. 6, С.86–87), 

Учнівська 

версія 

Конвенції про 

права дитини 

(Т. 5, С. 69–99) 

що почуття ізоляції 

може виникнути не 

тільки  

в результаті того, 

як на вас дивляться 

інші члени 

суспільства, але 

також у результаті 

того, як на вас 

дивляться члени 

вашої власної 

групи 

6. Релігійний склад 

населення 

Толерантне ставлення до 

представників інших 

релігійних громад, їх  

культури та  традицій   

Розуміння ролі 

розвитку 

взаєморозуміння між 

людьми різних 

релігійних конфесій,  

працювати в команді 

для розв’язання 

поставленої пробле-

ми  на засадах 

співробітництва, 

розуміти сенс постав-

леного завдання, 

вибудовувати 

аргументацію   

Як люди 

можуть жити 

разом? 

(Т. 3, С. 64–

70), 

Учнівська 

версія 

Конвенції про 

права дитини 

(Т. 5, С. 69–99) 

Учні розглядають   

проблеми, які 

виникають тоді, 

коли суспільства з 

різними 

цінностями та 

переконаннями 

намагаються жити 

разом у мирі 

7. Трудові ресурси Усвідомлення необхід-

ності раціонально 

використовувати трудові 

ресурси,  відповідальне 

Захищати право на 

працю, працювати в 

групі на засадах 

співробітництва, 

Вправа 

«Перспективи 

правосуддя» 

(Т. 6, С. 51–

Учні мають 

зрозуміти та 

усвідомити 

сутність балансу 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.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/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf


 

ставлення до власної 

діяльності в складі 

групи; розуміння 

цінності спільної діяль-

ності й взаємодопомоги 

у рішенні проблем 

поважати думку 

іншого, захищати 

свою позицію  

52),  

Права дітей – 

ретельно 

досліджені  

(Т. 5, С. 42–

46), 

Учнівська 

версія 

Конвенції про 

права дитини 

(Т. 5, С. 69–99) 

 

між правами та 

обов’язками 

8. Проблеми 

зайнятості населення 

Усвідомлення цінності 

різних професій для 

добробуту людей 

 

Визначати критерії 

вибору професії,  

працювати в групі на 

засадах 

співробітництва, 

поважати думку 

іншого, захищати 

свою позицію 

Яка професія 

мені 

підходить? 

(Т. 4, С.49–55) 

Учні  визначають 

критерії 

балансування і 

встановлення 

пріоритетів 

для прийняття 

рішення щодо 

вибору професії 

9. Населення регіону. 

Кількість, структура, 

етнічний склад 

населення. 

Усвідомлення цінності 

етнічної різноманітності 

населення України 

Приймати рішення,  

працювати в групі на 

засадах 

співробітництва, 

поважати думку 

іншого, захищати 

свою позицію 

Заглядаючи 

наперед: три 

вибори, які 

формують 

наше майбутнє 

життя 

(Т. 4, C. 46–48) 

Учні мають 

задуматися про 

ключові рішення, 

які впливають на 

їхнє майбутнє 

життя 

9 РОЗДІЛ V Глобальні проблеми людства 

 
1. Поняття про 

глобальні проблеми 

Усвідомлення власної 

відповідальності за 

Працювати в 

команді, приймати 

Засоби масової 

інформації. 

Учні створюють 

власну стінгазету 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.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/2017/03/Doslidzhuemo-prava-ditey-5.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/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.pdf


 

людства, причини їх 

виникнення 

майбутнє людства,  

відповідальне ставлення 

до власної діяльності в 

складі групи; розуміння 

цінності спільної діяль-

ності й взаємодопомоги 

у рішенні проблем   

рішення, ставити 

цілі, проектувати 

шляхи їх реалізації 

Участь у 

демократії 

через ЗМІ 

(Т. 4, С. 220–

227) 

про глобальні 

проблеми людства 

 

2. Проблема війни та 

миру 

Громадянська 

відповідальність за 

власні вчинки та вчинки 

інших відповідно до 

прийнятих суспільних 

норм, бажаних і 

небажаних наслідків дій. 

Відстоювати свою 

позицію в дискусії, 

конструктивно 

спілкуватися, 

аналізувати свої та 

чужі помилки 

Вправа 

«Мозковий 

штурм щодо 

конфліктів та 

миру» 

(Т. 6, С. 82) 

Учні визначають 

поняття конфлікту 

та миру 

3. Проблема тероризму Усвідомлення цінності 

життя людей,  

відповідальне ставлення 

до власної діяльності в 

складі групи; розуміння 

цінності спільної діяль-

ності й взаємодопомоги 

у рішенні проблем 

Критично оцінювати 

ситуацію щодо 

можливості 

застосування 

насильства та про 

власну поведінку в 

умовах тероризму 

Міжнародне 

гуманітарне 

право 

(Т. 3, С. 102–

104) 

Учні оцінюють  

прийнятність 

застосування 

насильства та про 

власну поведінку в 

даних умовах 

4. Екологічна проблема Власна відповідальність 

за збереження природи, 

розуміння необхідності 

економного використан-

ня енергоносіїв,  

охорони природи й 

раціонального 

використання природних 

Аналізувати 

позитивні й негативні 

наслідки взаємодії 

людини й довкілля; 

визнавати й 

сприймати 

індивідуальність 

кожного 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–

82),  

Чому ми 

повинні 

дотримуватися 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

кожної людини 

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


 

ресурсів правил? 

(Т. 5, С. 47–55) 

 

 

5. Сировинна й 

енергетична проблеми 

Особиста 

відповідальність за 

нераціональне 

використання сировини 

та енергетичних 

ресурсів, відповідальне 

ставлення до власної 

діяльності в складі 

групи; розуміння 

цінності спільної діяль-

ності й взаємодопомоги 

у рішенні проблем 

Уміння аналізувати, 

приймати виважені 

рішення, критично 

оцінювати ситуацію, 

працювати в групі на 

засадах 

співробітництва, 

поважати думку 

іншого, захищати 

свою позицію 

Якби я був 

президентом… 

(Т. 4, С. 89–91) 

Учні захищають 

позицію партії 

«Зелених» 

6. Роль світової 

громадськості та 

міжнародних 

організацій у розв’язанні 

глобальних проблем 

Громадянська 

відповідальність за 

власні вчинки та вчинки 

інших відповідно до 

прийнятих суспільних 

норм, бажаних і 

небажаних наслідків дій 

Оцінювати наслідки 

прояву глобальних 

проблем для окремих 

регіонів і країн світу, 

роль світової 

громадськості та 

міжнародних 

організацій у їх 

розв’язанні.  

Я та моя роль 

(Т. 3, С. 204–

205),  

Чому люди 

стають 

активними 

громадянами? 

(Т. 3, С. 152–

157) 

Учні дізнаються 

про обов’язки 

громадян щодо 

розв’язання 

глобальних 

проблем людства у 

демократичному 

суспільстві 

7. Дослідження «Прояв 

глобальних проблем у 

своєму регіоні» 

Толерантне ставлення до 

інших думок і поглядів,  

відповідальність, 

готовність до діалогу, 

розуміння цінності 

Працювати в групах 

на засадах 

співробітництва, 

відповідально 

ставитися до власної 

Школа – це 

життя: живемо 

екологічно? 

(Т. 2, С. 81–

82), 

Учні 

усвідомлюють 

важливість 

екологічної 

відповідальності 

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


 

 

 

спільної діяльності й 

взаємодопомоги у 

рішенні проблем 

 

 

діяльності в команді, 

рівномірно 

розподіляти 

завдання, сприяти 

успіху групи, 

відстоювати свою 

позицію в дискусії, 

конструктивно 

спілкуватися, 

аналізувати свої 

помилки 

Чому ми 

повинні 

дотримуватися 

правил? 

(Т. 5, С. 47–55) 

 

 

кожної людини 

8. Проблема подолання 

відсталості країн, що 

розвиваються 

Усвідомлення цінності 

людини, співпереживан-

ня за долю інших осіб, 

що потребують 

допомоги і підтримки, 

відповідальне ставлення 

до власної діяльності в 

складі групи; розуміння 

цінності спільної діяль-

ності й взаємодопомоги 

у рішенні проблем 

Розуміти бар’єрів 

рівності у великому 

суспільстві; 

аналізувати причини, 

чому люди не мають 

рівного доступу до 

освіти; працювати в 

команді під час 

обговорення 

окресленої проблеми 

В чому люди 

різні?  

(Т. 3, С. 74–77) 

Учні пропонують 

шляхи подолання 

відсталості країн, 

що розвиваються 

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

