
Використання матеріалів з Проектів «Шкільна академія підприємництва» («Уроки з підприємницьким тлом»), «Основи 

споживчих знань», «Здоров’я дитини – здорове споживання», 

при вивченні зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах 
                                         

Клас Тема розділу, уроку 

Очікувані результати через 

впровадження наскрізних змістових 

ліній «Підприємливість і фінансова 

грамотність», «Здоров’я і безпека» 

навчальні ресурси 

Проектів «Шкільна академія підприємництва» («Уроки з 

підприємницьким тлом»), «Основи споживчих знань», 

«Здоров’я дитини – здорове споживання», 
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Тема Льюїс  Керролл (1832-1898). 

«Аліса в Країні Див» 

 

 

 

 

Тема: Туве Янсон (1914-2001) 

«Капелюх чарівника»  

 

Тема: Пауль Маар (1937 р. н. ) 

«Машина для здійснення бажань, 

або Суботик повертається в 

суботу» 

усвідомлює значення раціонального 

споживання для власного здоров’я 

усвідомлює морально-етичні нор 

ми поведінки споживача під час 

користування послугами 

 

усвідомлює значення можливості 

безпечної утилізації відходів 

 

розуміє, що таке рівень задоволення 

потреб; 

розрізняє раціональні й нераціональні 

потреби 

Основи споживчих знань 5-6 кл: 

Навчально-методичні матеріали для 5-6 класу. Робочий 

зошит для учня. 5-6 клас. стор. 54, 66; стор. 84 

 

 

 

Основи споживчих знань 8 кл. 

Навчально-методичні матеріали для 8 класу. Стор.43 

 

Основи споживчих знань 8 кл. 

Навчально-методичні матеріали для 8 класу. Стор.9 
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Тема Астрід Анна Емілія 

Ліндгрен (1907-2002).  «Міо, мій 

Міо». 

 

Тема:Роберт Льюїс Стівенсон 

(1850-1894) «Острів Скарбів» 

 

 

Тема: Жуль Верн 

«П’ятнадцятирічний капітан» 

 

застосовує знання для успішних дій в 

технологічному швидкозмінному 

середовищі. 

Уроки з підприємницьким тлом. Навчальні матеріали. 

«Підприємливість та ініціативність серед інших 

ключових компетентностей» (Кошевська К.) 

усвідомлює важливість активної 

життєвої позиції та здатності для 

прийняття самостійних рішень 

Уроки з підприємницьким тлом. Навчальні матеріали. 

«Підприємливість та ініціативність серед інших 

ключових компетентностей» (Кошевська К.) 

 

усвідомлює  практичне значення і 

діяльнісну силу наукових знань для 

прийняття правильних рішень 

Уроки з підприємницьким тлом. Навчальні матеріали. 

«Підприємливість та ініціативність серед інших 

ключових компетентностей» (Кошевська К.) 
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Тема: Едгар Алан По (1809-

1849)«Золотий жук» 

 

 

Тема: Айзек Азімов (1920-1992) 

«Фах» 

оцінює важливість розвитку лідерських 

ініціатив та утвердження особистості в 

житті за рахунок власних сил, енергії 

розумових можливостей 

Уроки з підприємницьким тлом. Навчальні матеріали. 

«Підприємливість та ініціативність серед інших 

ключових компетентностей» (Кошевська К.) 

розуміє значимість рівня освіченості 

для формування здатності мислити, 
Уроки з підприємницьким тлом. Навчальні матеріали. 

«Підприємливість та ініціативність серед інших 

http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-5-6klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-8klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-8klass.pdf
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/


творити ключових компетентностей» (Кошевська К.) 
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Тема Марина Аромштам 

(нар.1960). Коли відпочивають 

янголи» 

усвідомлює користь та необхідність 

спільної діяльності для розв’язання 

проблем та досягнення мети 

Уроки з підприємницьким тлом. Навчальні матеріали. 

«Підприємливість та ініціативність серед інших 

ключових компетентностей» (Кошевська К.) 
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Тема Бернард Шоу (1856-1950). 

«Пігмаліон». 

 

Тема Дж. Н. Г. Байрон . лірика 

«Мазепа» 

Іван Мазепа: зрадник чи герой? 

 

Тема: Антуан Сент Екзюпері  

Маленький принц 

осмислює неординарність як важливу 

рису людини для її самореалізації в 

житті 

 

оцінює важливість ініціативності та 

креативного мислення під час 

вирішення дискусійних питань,. 

Уроки з підприємницьким тлом. «Світова література» 9 

клас 

усвідомлює значення можливості 

безпечної утилізації відходів 
Основи споживчих знань 8 кл. 

Навчально-методичні матеріали для 8 класу. Стор.43 

 

http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/
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