
Використання матеріалів з підприємництва 

при вивченні мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах 

Клас Тема розділу, уроку цінності /ставлення уміння Навчальні ресурси 

5 Види мистецтва 

Взаємодія і синтез 

мистецтва 

Учні застосовують основні засоби мистецтв у 

практично-творчій діяльності, створюючи 

роботи у різних видах мистецтва. Розуміють 

взаємодію різних видів мистецтва. Можуть 

максимально скористатися своїми сильними 

та слабкими сторонами. 

Учні розуміють, що ідеї можуть мати різну 

цінність, тому їх можна використовувати по-

різному 

Ділова активність 3.  

Модуль 3. Як складати плани. 

Розділ ІІ. Ринок і потреба споживача .Охорона здоров’я і 

безпека життєдіяльності с.103   

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 4. Морально етичні норми поведінки споживача 

6 Жанри мистецтва 

Образ людини в 

мистецьких жанрах 

Учні розпізнають жанри мистецтва, 

розуміють особливості жантової палітри. 

Усвідомлюють важливість образу людини 

(людей) у мистецтцтві. 

 

Учні можуть перевіряти та вдосконалювати 

ідеї щодо створення цінності для інших  

 

Приймаючи рішення, учні керуються етикою 

та обґрунтованістю 

Ділова активність 1.-  
Модуль1 Як ставити запитання  с.15 

Модуль 1. Розділ I. Розвиток групи 

Розділ  ІІ Особистий розвиток 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 4. Морально етичні норми поведінки споживача 

7 Мистецтво: діалог 

традицій і новаторства 

Мистецтво у нашому 

житті 

Учні можуть розпізнати можливості 

мистецтва для задоволення потреб, які ще не 

були задоволені 

Ділова активність 3. 

Модуль 3. Як складати плани.  

Розділ ІІ Ринок і потреба. споживача   

(Охорона здоровя і безпека життєдіяльності )  

 

Ділова активність 1.- 
Модуль 1. Розділ І. Розвиток групи . 

Навчально-методичні матеріали та підручники для 5 - 7 кл, 

інтернет ресурси 

 Дизайн Учні розуміють, що ідеї дизайну можуть мати 

різну цінність, тому їх можна 
Ділова активність 2. 
Модуль 2. Розділ І. Як вирішувати проблеми (Як із цього 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._3.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-5-6klass.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-5-6klass.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._3.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._2.pdf


використовувати по-різному Учні можуть 

максимально скористатися своїми сильними 

та слабкими сторонам 

вийти?) 

8 Мистецтво в культурі 

минулого 

Стилі та напрями 

мистецтва 

Учні можуть збирати різні типи ресурсів і 

керувати ними для створення цінності для 

інших 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 

Тема 3. Правила споживчої етики 

Практикум:  практична робота «Співвідношення моди та 

етикету»; 

9 Мистецтво в культурі 

сучасності 

Стилі та напрями 

мистецтва 

Учні можуть міркувати, оцінювати свої 

досягнення та поразки і вчитися з них 
«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 

Тема 1. Споживач. Потреби споживача 

Загальне уявлення про споживача, його суверенітет, права, 

обов’язки та етичні норми поведінки.  Зміни потреб із 

розвитком цивілізації.  

Споживча етика та етика споживання. Дотримання норм  

етикету у повсякденному житті.  

Екранні мистецтва. 

Форми поширення 

мистецтва 

Учні можуть працювати разом з широким 

колом осіб і груп для створення цінності 
«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 

Тема 1. Споживач. Потреби споживача 

Загальне уявлення про споживача, його суверенітет, права, 

 обов’язки та етичні норми поведінки. Потреби та їх 

класифікація за А. Маслоу. Зміни потреб із розвитком 

цивілізації. Споживча етика та етика споживання. Дотримання 

норм етикету у повсякденному житті. Вплив бюджету родини 

на потреби. 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 

Тема 5. Чинники, що впливають на раціональний вибір 

 споживача. 

Фактори, що впливають на вибір різних за віком та статками 

споживачів і допомагають усвідомити наслідки та ціну вибору.. 

 Вплив моди, традицій, релігії, культури на споживчий вибір. 

Відмінності поведінки споживачів — мешканців різних країнах 
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світу.  

 

Ділова активність 3.  
Модуль3 Розділ V . Просування та реклама  

- Цільова аудиторія. 

- Як планувати рекламну компанію  
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