
 

Використання матеріалів  

  з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  

  при вивченні навчальних предметів у загальноосвітній школі  

Навчальний предмет:              Мистецтво 
Підготувала: Піщанська Вікторія Миколаївна, доцент кафедри філософії освіти, майстер-тренер проекту, компонет ВЧИТЕЛІ 

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 

5 клас 

Інтегрований 

курс 

«Мистецтво» 

Види мистецтва     

Народне і професійне 

мистецтво 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Цінувати свою 

гідність та гідність 

інших людей 

Том ІІ. 

Розділ 1.,ст. 20-21. 

Том IV, стор. 28, 

вправа 3.3. 

 

Взаємодія і синтез 

мистецтв 

Права людини, право на 

гідність // усвідомлення 

права кожного на 

людську гідність 

Поважати систему 

цінностей інших 

людей. 

Том ІІ. 

Розділ 2,ст. 30-31. 

Том ІІ. 

Розділ 9,ст. 108-109. 

 

Професійна музика. Відповідальність // 

розуміння власної 

відповідальності 

Співвідносити свої 

цінності з цінностями 

інших людей 

Том ІІ. 

Розділ 1, ст. 25. 

том ІІ. 

Розділ 8, ст. 91-92. 

 

Взаємодія музики з 

іншими видами мистецтва 

Відповідальність // 

розуміння власної 

відповідальності за свої 

бажання і вчинки 

Визнавати рівність 

людей незалежно від 

соціального статусу. 

Уміти вирішувати 

конфлікти. 

Аналізувати причини 

Том ІІ. 

Розділ 4, ст. 51.  

Том ІІ. 

Розділ 4, ст. 52. 

 

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
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/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


 

розбіжностей. 

5 клас 

Музичне 

мистецтво 

Види музичного 

мистецтва 

 
 

  

Музика як вид мистецтва Рівність, обов’язок // 

визнання рівності всіх, 

усвідомлення обов’язків 

людини 

Цінувати свою 

гідність та гідність 

інших людей 

Том ІІ. 

Розділ 1, ст. 20-21. 

 

Народна музика Відповідальність // 

розуміння власної 

відповідальності 

Усвідомлювати 

відповідальність за 

свої вчинки; 

робити вибір і 

пояснювати його 

Том ІІ. 

Розділ 1,ст. 25. 

 

Професійна музика.  Рівність, обов’язок // 

визнання рівності всіх, 

усвідомлення обов’язків 

людини 

Знати свої обов’язки; 

цінувати власну 

свободу; 

визнавати рівність 

усіх 

Том ІІ. 

Розділ 2, ст. 30-31. 

 

Взаємодія музики з 

іншими видами мистецтва 

Рівноправність, 

ненасильницьке 

вирішення конфліктів // 

визнання рівності всіх, 

уникнення конфліктних 

ситуацій  

 

Цінувати власну 

свободу; 

 визнавати рівність 

усіх; 

уникати конфліктних 

ситуацій. 

Том IV, стор. 183, 

урок 1 

Том VI, стор. 85, 

Вправа 8.6.  

Том ІІ. 

Розділ 1, ст. 19-21. 

 

5 клас 

Образотворче 

мистецтво 

Види образотворчого 

мистецтва 

Рівність, різноманітність 

// засудження рабства, 

дискримінації; розуміння 

таких негативних 

проявів, як насильство, 

рабство, зневага до 

інших 

Визнавати рівність 

людей незалежно від 

расової 

приналежності 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст.29. 

 

Відповідальність, 

свобода // усвідомлення 

Обстоювати 

демократичні 

Том ІІ. 

Розділ 1, ст. 25. 

 

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


 

відповідальності за свої 

вчинки, долю інших 

людей, 

цінності; 

Рівність, обов’язок // 

визнання рівності всіх, 

усвідомлення обов’язків 

людини 

Співвідносити права і 

відповідальність 

Том ІІІ.  

Розділ 3, ст. 74-77. 

 

Рівність усіх людей; 

людська гідність // 

усвідомлення рівності 

кожного; усвідомлення 

права кожного на 

людську гідність 

Визнавати рівність 

людей незалежно від 

соціального статусу. 

Уміти вирішувати 

конфлікти 

Том ІІ. 

Розділ 1, ст. 22-23. 

Том VI, стор. 79, 

Вправа 8.2 

 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІ. 

Розділ 1, ст. 24. 

 

6 клас 

Інтегрований 

курс 

«Мистецтво» 

Жанри мистецтва     

Образ людини у 

мистецьких жанрах 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІІ.  

Розділ 2 – 

Рівноправність, ст.45. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Поважати  

загальнолюдські 

чесноти, родинні 

цінності, героїзм і 

відданість вітчизні 

Том ІІ. 

Розділ 2, ст. 39-40. 

 

Права людини, право на 

гідність // усвідомлення 

права кожного на 

людську гідність 

Цінувати свою 

гідність та гідність 

інших людей 

Том ІІІ.  

Розділ 3, ст. 74-77. 

 

Образи природи у 

мистецьких жанрах 

Конфлікт, 

різноманітність // 

Поважати одне 

одного незалежно від 

Том ІІ 

Розділ 2, ст. 33. 

 

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
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/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


 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

6 клас 

Музичне 

мистецтво 

Жанри музичного 

мистецтва 

    

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІ 

Розділ 3, ст. 41. 

 

Рівноправність, 

відповідальність, 

активна громадянська 

позиція, соціальна 

справедливість // 

розуміння рівності всіх, 

усвідомлення 

відповідальності за свої 

вчинки та вчинки інших; 

прагнення до соціальної 

справедливості 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію;  

цінувати соціальну 

справедливість 

Том ІІ. 

Розділ 8, ст. 91-92. 

 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за долю 

країни; усвідомлювати 

необхідність 

ненасильницького 

розв’язання конфліктів 

Свобода // 

усвідомлення 

пріоритету власної 

свободи 

Том ІІ. 

Розділ 1, ст. 25. 

 

Конфлікт, 

різноманітність // 

усвідомлення 

ненасильницького 

Поважати одне 

одного незалежно від 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 26 -28 

 

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/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

уникати конфліктних 

ситуацій 

Конфлікт, 

різноманітність // 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

Поважати одне 

одного незалежно від 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Том ІІ. 

Розділ 3, ст. 41. 

 

6 клас 

Образотворче 

мистецтво 

Жанри образотворчого 

мистецтва 

Рівноправність, 

стереотипи // 

усвідомлення 

толерантного ставлення 

до людини незалежно від 

її соціального стану 

Розрізняти істинні та 

фальшиві цінності, 

розуміти необхідність 

шанобливого 

ставлення до людини 

незалежно від її 

соціального стану 

Том ІІ 

Розділ 2, ст. 33. 

Том VI, стор. 37, 38, 

вправи 4.4, 4.5. 

 

Активна громадянська 

позиція // розуміння ролі 

й відповідальності 

кожного в суспільстві 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію 

Том ІІІ.  

Розділ 7, ст. 168-173. 

 

7 клас 

Інтегрований 

курс 

«Мистецтво» 

Мистецтво: діалог 

традицій і новаторства 

 
 

  

Мистецтво у нашому 

житті 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Поважати  

загальнолюдські 

чесноти, родинні 

цінності, героїзм і 

відданість вітчизні 

Том ІІ. 

Розділ 3, ст. 45-46 

Том VI, стор. 17-21, 

вправи 2.1-2.3. 

 

Новітні мистецькі явища, 

дизайн 

Конфлікт, 

різноманітність // 

Поважати одне 

одного незалежно від 

Том ІІ. 

Розділ 3, ст. 43-44 

 

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/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


 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Том ,VI стор. 70, 

урок 4 

Права людини, право на 

гідність // усвідомлення 

права кожного на 

людську гідність 

Цінувати свою 

гідність та гідність 

інших людей 

Том ІІ 

Розділ 8, ст. 90. 

 

7 клас 

Музичне 

мистецтво 

Мистецтво: діалог 

традицій і новаторства 

 
 

  

Музичне мистецтво у 

нашому житті 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 26-28 

 

Новаторство в музичному 

мистецтві 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Розуміти особисту 

відповідальність 

кожної людини за 

збереження здобутків 

цивілізації 

Том ІІ 

Розділ 5, ст. 62. 

 

Конфлікт, 

різноманітність // 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

Поважати одне 

одного незалежно від 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 24-25 

Том IV, стор. 70, 

урок 4. 

 

Права людини, право на 

гідність // усвідомлення 

права кожного на 

людську гідність 

Цінувати свою 

гідність та гідність 

інших людей 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 26 -28 

 

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


 

Активна громадянська 

позиція // розуміння ролі 

й відповідальності 

кожного в суспільстві 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію 

Том ІІ 

Розділ 7, ст. 91. 

 

7 клас 

Образотворче 

мистецтво 

Мистецтво: діалог 

традицій і новаторства 

 
 

  

Мистецтво в нашому 

житті 

Рівноправність, 

відповідальність, 

активна громадянська 

позиція, соціальна 

справедливість // 

розуміння рівності всіх, 

усвідомлення 

відповідальності за свої 

вчинки та вчинки інших; 

прагнення до соціальної 

справедливості 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію;  

цінувати соціальну 

справедливість 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 29-31 

 

Рівноправність, 

ненасильницьке 

вирішення конфліктів // 

визнання рівності всіх, 

уникнення конфліктних 

ситуацій 

Цінувати власну 

свободу; 

 визнавати рівність 

усіх; 

уникати конфліктних 

ситуацій. 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 26 -28 

Том VI, стор. 85, 

Вправа 8.6. 

 

Конфлікт, 

різноманітність // 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

Поважати одне 

одного незалежно від 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Том ІІ 

Розділ 7, ст. 78. 

 

Дизайн Важливість прийняття Уміти ухвалювати Том ІІІ.   
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рішень у різних 

життєвих ситуаціях // 

розуміння важливості 

прийняття рішень та 

відповідальності за них 

життєво важливі 

рішення 

Розділ 1, ст. 29-31. 

Соціальна 

справедливість // 

розуміння соціальної 

справедливості 

Цінувати соціальну 

справедливість 

Том VI, стор. 48, 

Вправа 5.3 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 32-35 

 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІІ.  

Розділ 2, ст. 45-48 

 

Свобода // усвідомлення 

пріоритету власної 

свободи 

Цінувати власну 

свободу 

Том ІІІ.  

Розділ 7, ст. 168-173. 

 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за долю 

країни; усвідомлювати 

необхідність 

ненасильницького 

розв’язання конфліктів 

Свобода // 

усвідомлення 

пріоритету власної 

свободи 

Том ІІ 

Розділ 7, ст. 83. 

 

8 клас 

Інтегрований 

курс 

«Мистецтво» 

 

Мистецтво в культурі 

минулого 

 
 

  

Стилі та напрями 

мистецтва 

Рівноправність, 

відповідальність, 

активна громадянська 

позиція, соціальна 

справедливість // 

розуміння рівності всіх, 

усвідомлення 

відповідальності за свої 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію;  

цінувати соціальну 

справедливість 

Том ІІІ.  

Розділ 3, ст. 71. 
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вчинки та вчинки інших; 

прагнення до соціальної 

справедливості 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Поважати  

загальнолюдські 

чесноти, родинні 

цінності, героїзм і 

відданість вітчизні 

Том ІІ 

Розділ 1, ст. 20-21. 

Том VI, стор. 17-21, 

вправи 2.1-2.3. 

 

Соціальна 

справедливість // 

розуміння соціальної 

справедливості 

Цінувати соціальну 

справедливість 

Том VI, стор. 48, 

Вправа 5.3. 

Том ІІІ.  

Розділ 3, ст. 71. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм,  

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІІ.  

Розділ 7, ст. 168-173. 

 

Конфлікт, 

різноманітність // 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

Поважати одне 

одного незалежно від 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Том ІІІ.  

Розділ 7, ст. 168-173. 

 

Активна громадянська 

позиція // розуміння ролі 

й відповідальності 

кожного в суспільстві 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію 

Том ІІІ.  

Розділ 1, ст. 26-28. 

 

9 клас 

Інтегрований 

курс 

Мистецтво у культурі 

сучасності 

 
 

  

Стилі та напрями 

мистецтва 

Конфлікт, 

різноманітність // 

Поважати одне 

одного незалежно від 

Том ІІІ.  

Розділ 3, ст. 71 
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«Мистецтво» усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Права, свободи, гідність; 

ненасильницьке 

вирішення конфліктів // 

поцінування людського 

життя,  

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів 

Цінувати людське 

життя, 

уникати конфліктних 

ситуацій 

Том ІІ 

Розділ 9, ст. 108. 

 

Екранні мистецтва. Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за долю 

країни; усвідомлювати 

необхідність 

ненасильницького 

розв’язання конфліктів 

Свобода // 

усвідомлення 

пріоритету власної 

свободи 

Том ІІІ.  

Розділ 2, ст.52 – 54. 

 

Соціальна 

справедливість // 

розуміння соціальної 

справедливості 

Цінувати соціальну 

справедливість 

Том. VI, стор. 48, 

Вправа 5.3  

Том ІІ 

Розділ 9, ст. 103-104. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм, 

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІІ.  

Розділ 7, ст. 164. 

 

Свобода // усвідомлення 

пріоритету власної 

свободи 

Цінувати власну 

свободу 

Том ІІ 

Розділ 9, ст. 105-106. 

Том IV, стор 143, 

урок 1та 2 
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Форми поширення 

мистецтва 

Соціальна 

справедливість // 

розуміння соціальної 

справедливості 

Цінувати соціальну 

справедливість 

Том VI, стор. 48, 

Вправа 5.3. 

Том ІІІ.  

Розділ 6, ст.149. 

 

Цінності особистості 

ініціативність // 

усвідомлення того, що 

цінності мають різне 

практичне втілення 

Поважати систему 

цінностей інших 

людей; 

співвідносити свої 

цінності з цінностями 

інших людей 

Том ІІІ.  

Розділ 7, ст.163. 

Том. VI, стор 21, 

Вправа 2.3 

 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Поважати  

загальнолюдські 

чесноти, родинні 

цінності, героїзм і 

відданість вітчизні 

Том ІІІ.  

Розділ 3, ст.71-73. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // розуміння 

власної відповідальності 

за долю країни 

Виявляти патріотизм,  

розуміти власну 

відповідальність за 

долю країни 

Том ІІ 

Розділ 9, ст. 107.  

Том IV, стор. 

70,урок 4 
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