
 
 

Підтримка Європейською Комісією випуску цієї публікації не означає схвалення її змісту, яке відображає виключно 
точку зору авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ній. 
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ЯК СУСПІЛЬСТВО ВИКОРИСТОВУЄ ТВАРИН І 
ЗЛОВЖИВАЄ НИМИ 

СЦЕНАРІЙ НАВЧАННЯ 3R 

Автор(и) 

Ісмаїл Алі Гаго та Джонатан Гонсалес Віньяс 

Коротка інформація 

У цьому навчальному сценарії учні дізнаються про різні способи «використання та 

зловживання» тварин у нашому суспільстві. Приклади включають використання тварин 

для виробництва їжі та одягу, для релігійних та культурних традицій, для розваг, терапії 

домашніми тваринами тощо. Мета цього курсу - збагатити свої знання та застосувати на 

практиці різні навчальні навички. 

Ключові елементи 

Ключові 
елементи 

Пропозиції 

Предмет Біологія, математика, наукова культура, етика, екологія  

Тема  Благополуччя тварин – Тварини в суспільстві  

Вік учнів 15-17 років 

Час підготовки Орієнтовний час, відведений авторами даного навчального 
сценарію на підготовку викладачів, становить 2 тижні. 

Навчальний час Орієнтовний час використання цього навчального сценарію в 
класі становить п’ять періодів по 55 хвилин кожен. Цей сценарій 
навчання можна реалізувати за допомогою методу навчання з 
урахуванням проектів.  

Навчальний 
матеріал онлайн 

• Документи Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Віртуальні класи  

• На основі Moodle (https://moodle.org/) 

• Віртуальні хмари (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Електронні таблиці 

• Текстові процесори 

• Авторські інструменти (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Інструменти презентації 

Навчальний 
матеріал офлайн 

Ноутбуки, мобільні телефони, планшети, проектори 

Використані 
ресурси 

Важливою частиною цього уроку є ознайомлення учнів із 
методами опитування. У зв'язку з цим використання онлайн-
інструментів та форм забезпечує вчителів питаннями, які 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Ключові 
елементи 

Пропозиції 

можуть використовуватися для проведення опитування щодо 
використання тварин. Приклади таких інструментів включають: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Для проведення опитування вчителі можуть використовувати 
питання, наведені в додатку 1. 

Інші ресурси: 

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Споживчі звички ЄС щодо продуктів рибного господарства 
та аквакультури 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (онлайн pdf) 

Безпека харчових продуктів в ЄС 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(онлайн pdf) 

Ставлення учнів до захисту та прав тварин у Європі та Азії 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Ставлення громадян ЄС до благополуччя тварин 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Ставлення європейців до благополуччя тварин 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Звіт про домашніх тварин за 2015 рік 

http://petreport.petsathome.com/  

Стале полювання та Природа 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Рубрика креативних цінностей (див. посилання на Google 
Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Ліцензії 

© Європейський Союз, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

Політика повторного використання документів Комісії здійснюється відповідно до 

рішення Комісії 2011/833/EU від 12 грудня 2011 року про повторне використання 

документів Комісії (OJ L 330, 14.12.2011, стор. 39 – https://eur-

lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Якщо не зазначено інше, повторне використання цього документа дозволено на підставі 

ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Це означає, що повторне використання 

дозволено за умови, що дається відповідна позначка та вказуються будь-які зміни. 

Для будь-якого використання або відтворення елементів, які не належать ЄС, може 

знадобитися отримання дозволу безпосередньо від відповідних правовласників. 

Мета уроку 

• Визначити загальні способи використання тварин у суспільстві. 

• Зібрати різні думки серед учнів. 

• Розвивати критичне мислення на цю тему. 

Тенденції 

• Навчання на основі проекту 

• Спільне навчання 

• Перевернутий клас 

• STEM-навчання 

• Навчання на свіжому повітрі 

• Мобільне навчання 

• Навчання з відкритим кодом 

• Принесення свого власного пристрою (BYOD) 

• Навчання в соціальних мережах 

• Навчальні матеріали 

• Взаємонавчання 

Навички 21 століття 

• Творчість та інновації 

• Критичне мислення та вирішення проблем 

• Спілкування 

• Співпраця 

• Грамотність у галузі ІКТ (інформаційні та комунікаційні технології) 

• Соціальні та міжкультурні навички 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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План уроку 

Назва 
діяльності 

Процедури  Час 

Опитування  Вчителя повідомляють та пояснюють мету опитування. 

Вони можуть вибрати запитання, наведені в Додатку 1, і 
створити опитування за допомогою EU Survey, Google Forms 
чи будь-якого іншого інструменту, або роздрукувати та 
розповсюдити опитування.  

Вчителі можуть скопіювати запитання, що містяться в цій 
формі (також у Додатку 

1):https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7
KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Результати 
та розподіл 
учнів за 
групами 

Після проведення опитування вчителі надають результати та 
пояснюють різні ролі та розподіл учнів за групами у різних 
ключових галузях для подальшій діяльності. 
Обговорюватимуться такі теми, як використання тварин як 
домашніх улюбленців, у розвагах, для їжі, використання тварин 
у процесі пошуку екологічних рішень, а також використання 
тварин у релігійних та культурних традиціях (15'). 

Учні будуть розділені за групами по чотири або п'ять осіб (це 
залежить від загальної кількості учнів), і кожен з них матиме 
свою роль. 

Різні ролі: 

• Ведення щоденника навчання: призначений учень 
відповідає за ведення нотаток, фотографій або відео та 
запис занять (у Google Docs, текстовому редакторі чи 
блогах); він також є представником групи. В останні п'ять-
десять хвилин уроку він/вона має поставити своїм 
однокласникам такі питання:  

o Що ти робив? 

o Які інструменти ти використовував? 

o З якими проблемами ти зіткнувся? 

o Скільки часу ти витратив? 

• Доповідач: призначений учень відповідає за підсумкову 
презентацію групи. Всі учні в групі повинні зробити свій 
внесок, а доповідач збере всі матеріали та зробить 
підсумкову презентацію групи. 

• Дослідник: Призначений учень несе відповідальність за 
джерела інформації, ліцензії та авторські права. 

• Локатор карти: Призначений учень використовує картку 
(чи то цифрову карту, чи ні, якщо на ній є мітки або 
можливість зазначити місце розташування) та розміщує на 
ній місця, де було знайдено інформацію, пов'язуючи карту 
з ресурсами, використаними під час уроку. Учні вирішують, 
яку роль буде виконувати кожен із них, а потім 
розподіляють дослідницьку роботу (10´). 

По закінченні учні розпочнуть дослідження (85'). 

110’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Назва 
діяльності 

Процедури  Час 

Групове 
завдання 

 

Після того, як учні завершать дослідження визначеної теми, 
підготовку щоденника навчання (15´) та його обговорення (15´), 
вони зосередяться на підготовці презентації та карти, які 
будуть представлені основній групі (25 ´). 

55’ 

Основна 
група 

Різні групи представляють одна одній свої презентації та 
висновки (15'). 

Далі розгортається дискусія на різні теми в основній групі, і учні 
роблять висновки для публікації (20'). 

Різні учасники, яким доручені різні завдання та обов'язки, 
об’єднуються, щоб створити спільний щоденник навчання, 
презентацію і локатор на карті та забезпечити дотримання 
джерел і авторських прав (10´). 

Учні знову пройдуть опитування та порівняють результати з 
першим опитуванням (10'). 

55’ 

Оцінювання 

Тут ми наведемо, як приклад, зображення посібника, який вчителі можуть 

використовувати для оцінювання своїх учнів: 

Якість 
інформації 

Немає 
відповіді 
(0 балів) 

Інформація не 
має нічого 
спільного з 
поставленими 
питаннями 
(1 бал) 

Інформація дає 
та відповідає 
на основні 
питання, але 
не дає 
подробиць 
та/або 
прикладів  
(2 бали) 

Інформація 
відповідає на 
основні 
питання та 
надає 1-2 
другорядні ідеї 
та/або 
приклади 
(4 бали) 

Інформація чітко 
пов'язана з 
основною темою 
та містить кілька 
другорядних 
ідей та/або 
прикладів  
(6 балів) 

Кількість 
інформації 

Немає 
відповіді 
(0 балів) 

Одна або 
кілька тем не 
висвітлюються 
(1 бал) 

Всі теми 
розкрито, і на 
більшість 
питань були 
надані відповіді 
в 1 реченні 
(2 бали) 

Всі теми 
розкрито, і на 
більшість 
питань були 
надані 
відповіді не 
менше ніж у 2 
реченнях 
(4 бали) 

Всі теми 
розкрито, і на всі 
питання дано 
відповіді не 
менше ніж у 2 
реченнях 
(6 балів) 

Редагування  Немає 
відповіді 
(0 балів) 

Багато помилок 
у граматиці, 
орфографії та 
пунктуації 
(1 бал) 

Декілька 
помилок у 
граматиці, 
орфографії чи 
пунктуації 
(2 бали) 

Майже повна 
відсутність 
граматичних, 
орфографічних 
і пунктуаційних 
помилок 
(3 бали) 

Відсутні 
граматичні, 
орфографічні та 
пунктуаційні 
помилки 
(4 бали) 

Мова Суміш 
(0 балів) 

Рідна мова 
(2 бали) 

Англійська 
(4 бали) 
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Відгуки учнів та викладачів після упровадження навчального сценарію під час 
пілотної фази проекту 

 

Відгуки учнів 

• Цей навчальний сценарій був більш складним для учнів віком до 14 років і менш 

складним для учнів середніх та старших класів, але все одне складним.  

• Бажано ознайомити учнів з обґрунтуванням необхідності проведення опитування 

у класі. Потім перейдіть до проведення опитування. 

 

Зауваження вчителя 

• Враховуючи різноманітність тем для обговорення та видів діяльності у 

навчальному сценарії, а також можливість реалізації сценарію з використанням 

методу навчання на основі проектів, вчителі можуть обирати між проведенням 

занять протягом декількох днів в одному тижні або виділити певний час для 

кожного виду діяльності протягом півріччя. Наприклад, перший цикл занять може 

бути присвячений опитуванню та його використанню, а також тестуванню різних 

інструментів. Після цього вчителі можуть познайомити своїх учнів з різними 

темами (тварини в суспільстві, культура, розваги) та імпровізувати, адаптуючи 

зміст та завдання (наприклад, зосередитись на етиці, а потім поставити завдання 

про етику полювання та нещодавнє  регулювання). 

• Будь ласка, зверніть увагу, що матеріали навчального сценарію можуть мати 

сильний вплив. Вчителям рекомендується адаптувати їх відповідно до віку та 

попередніх знань учнів. 

• Крім того, просимо врахувати, що теми цього навчального сценарію можуть 

викликати цікаві, але напружені дебати у класі. Виділіть певний час для кожного 

виду діяльності, включаючи дебати, щоб реалізація була повною та осмисленою. 

• Цей навчальний сценарій може бути реалізований на міждисциплінарному рівні 

в контексті таких предметів як біологія, анатомія, етика, філософія та екологія. 

• Викладачам наполегливо рекомендується підготувати питання на всі 

обговорювані теми (матеріали наведені в Додатку 2). 

• Вчителі можуть бути активними у пошуку та введенні додаткових ресурсів на тему 

(наприклад, Декларація прав тварин ЮНЕСКО: http://www.esdaw.eu/unesco.html). 

 

Про проект 3R 

Цей навчальний сценарій створено в рамках проекту 3R. У рамках проекту 3R 

проводяться навчальні заходи для середніх шкіл з метою запровадження принципів 3R 

- заміна (Replacement), скорочення (Reduction) та удосконалення (Refinement) 

використання тварин у науці. Учні будуть розвивати своє критичне мислення та навички 

наукової грамотності, вивчаючи такі теми, як етика в науці, як Європейський Союз 

захищає благополуччя лабораторних тварин, та які високотехнологічні інструменти, не 

пов'язані з тваринами, доступні як альтернатива. Навчальні заходи доступні для 

вчителів у рамках масового відкритого онлайн-курсу Massive Open Online Course 

(MOOC), організованого Академією Європейської шкільної мережі. 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Проект 3R фінансується Спільним дослідницьким центром Європейської комісії в рамках 

пілотного проекту Європейського парламенту. Цей документ був підготовлений 

Європейською шкільною мережею (European Schoolnet) (мережа з 34 європейських 

міністерств освіти, метою якої є просування інновацій у галузі викладання та навчання) 

у співпраці з ECORYS (міжнародною компанією, що надає послуги в галузі досліджень, 

консалтингу та управління) та SYRCLE (Центр систематичного огляду експериментів на 

лабораторних тваринах).  
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Додаток 1  

Опитування на різні теми щодо використання та зловживання тваринами в суспільстві. 
Ви можете адаптувати запитання та варіанти відповідей залежно від того, як ви 
організуєте опитування.  

 

Загальна інформація 

* Напишіть тут своє ім'я та прізвище, будь ласка 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Напишіть тут свій вік, будь ласка 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Ваша школа (якщо потрібно) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Рівень вашої школи (за необхідності його можна замінити рівнем вашого класу) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Інше, вказати 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Про домашніх улюбленців 

* Чи є у вас домашні улюбленці? 

  Так 

  Ні 

 

Який у вас домашній улюбленець? 

  Собака 

  Кішка 

  Птах 

  Кінь 

  Дрібні тварини 
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  Рибки  

  Інше 

 

Напишіть тут будь-який інший вид тварин 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* На вашу думку, ми олюднюємо домашніх улюбленців? 

   Так 

   Ні 

 

* * Ви вважаєте, що люди, які мають домашніх тварин, підвищують ризик передачі 

інфекційних захворювань? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

 

* Як домашні тварини можуть покращити твою поведінку? 

 Підвищити твою відповідальність  

 Покращити твої оцінки 

 Удосконалити твій емоційний інтелект  

 Удосконалити твої соціальні навички 

 Удосконалити твої спортивні навички  

 Нічого не покращити  

 Не знаю 

 

* Чи знаєте ви якийсь проект, який використовує тварин для допомоги інвалідам? 

 Так 

 Ні 

 Я не впевнений 
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Якщо ваша попередня відповідь «Так», опишіть її тут 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Тварини та розваги 

* Чи згодні ви з використанням тварин для розваги? 

 Так 

 Ні 

 Я не впевнений 

 

* На вашу думку, чи страждають тварини, яких використовують для розваги? 

 Так 

 Ні 

 Я не впевнений 

 

* Чи є нинішнє використання зоопарків гарним способом захисту чи дослідження 

тварин? 

 Так 

 Ні 

 Інше 

 

Напишіть тут будь-яку іншу відповідь 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Чи є полювання спортом? 

 Так 

 Ні 
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* Чи потрібна мисливська діяльність? 

 Так 

 Ні 

 

Якщо ваша відповідь "Так", поясніть чому 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Як ви думаєте, тварини в цирках страждають? 

 Так, завжди 

 Так, але тільки дикі тварини як леви чи слони 

 Ні, але іноді вони живуть в поганих умовах 

 Ні 

 

* Як ви вважаєте, чи потрібні зоопарки та акваріуми, чи можливо, їх замінять 

віртуальні технології? 

 Так, віртуальні технології - це не одне й те саме 

 Так, але тільки для захисту диких видів, схильних до високого ризику, або для 

порятунку тварин від браконьєрства 

 Ні, за сучасних технологій вони не потрібні 

 

* Чи знаєте ви якісь традиції використання тварин у народних гуляннях чи 

місцевих святах? 

 Так 

 Ні 

 

Якщо ваша відповідь «Так», опишіть її тут 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Чи вважаєте ви, що деякі види тварин виживають завдяки тому, що їх 

використовують у діяльності? 

 Так 

 Ні 

 

Тварини та навколишнє середовище 

* Чи можуть тварини змінити наше середовище? 

 Так 

 Ні 

 

* Чи можливо, що надмірне використання сільськогосподарських тварин може 

сприяти зміні клімату? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

 

* Напишіть тут, чому 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Чи знаєте ви якесь сучасне джерело енергії тваринного походження? 

 Так 

 Ні 

 

Тварини і релігія 

* Чи знаєте ви якусь релігійну традицію, у якій є тварини? 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Якщо ваша відповідь «Так», опишіть її тут 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Тварини для їжі 

* Чи потрібно їсти тварин? 

 Так 

 Ні 

 

* Чи люди зловживають використанням тварин в їжу? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

 

* Чи розводять люди більше тварин, ніж треба? 

 Так 

 Ні 

 Я не впевнений 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Переклад виконано компанією Scientix, яка фінансується програмою Європейського 

Союзу H2020 з досліджень та інновацій - проект Scientix 4 (Грантова угода № 

101000063), що координується Європейською шкільною мережею (EUN). Зміст цього 

документа є виключною відповідальністю організатора і не відображає думку 

Європейської комісії (ЄК), яка не несе відповідальності за будь-яке використання 

інформації, що міститься в ньому. 

 


