
Інтерактивне заняття 

 для 8 класу  

«Урок добра» 



Реалії сьогодення 



Міністерство… 



Інтелектуальна розминка 



Інтелектуальна розминка 

Які тварини вважаються безпритульними?  

а)  без нашийника, повідка та намордника 
 

б) домашня тварина,  яка або не має притулку, 

або знаходиться за межами оселі свого  

власника  чи  господаря  й  не  перебуває  під  

контролем  чи безпосереднім наглядом будь-

якого власника чи господаря 
 

в) тварини, яких не годує та не вигулює 

господар 



Інтелектуальна розминка 

2. Як називається наука, що вивчає собак? 
 

а) зоологія 
 

б) кінологія  
 

в) герантологія  



Інтелектуальна розминка 

3. Як називається порода собак, які 

спеціально навчені для порятунку людей у 

горах, з-під снігових завалів? 
 

а) лабрадор 
 

б) сенбернар 
 

в) вівчарка 



Інтелектуальна розминка 

4. З якого віку собакам і котам обов’язково 

необхідно робити щеплення проти сказу? 
 

а) 1 міс. 
 

б)  3 міс. 
 

в)  6 міс. 



Інтелектуальна розминка 

5. Скільки місяців повинно виповнитись 

кошеняті, щоб його можна було забирати від 

мами-кішки? 
 

а) 1 - 2 міс. 
 

б) 2 - 3 міс. 
 

в) 3 - 4 міс. 



Інтелектуальна розминка 

6. Якої породи найчастіше бувають собаки-

поводирі? 
 

а) далматинці 
 

б) вівчарки 
 

в) лабрадори 



«Правильно чи хибно?» 



Що робити, якщо вкусила собака? 



Правильна порада 



Терміново! 



Сучасні проблеми пов’язані з тваринами  

 
1. Поява безпритульних тварин на 

вулиці. 
 

2. Жорстоке ставлення до тварин. 



    

 

 

1. Методи розв’язання проблеми появи  

безпритульних тварин 

 

 

Сучасні проблеми пов’язані з тваринами  



   Гуманні методи вирішення проблеми появи 

безпритульних тварин: 
а) дієві закони;  

б) притулки; 

в) реєстрація домашніх тварин; 

г) електронні чипи, адресники, жетони з QR-кодом; 

д) стерилізація та реєстрація безпритульних тварин; 

е) освітні програми для дітей, просвітницька діяльність 

серед населення.  

  

 

 

 

 

Сучасні проблеми пов’язані з тваринами  



Чипування тварин 



Адресник та жетон з QR-кодом 



Стерилізація та електрона реєстрація 

безпритульних тварин 



 

2. Методи вирішення проблеми 

жорстокого ставлення до тварин 

Сучасні проблеми пов’язані з тваринами  



Методи вирішення проблеми 

жорстокого ставлення до тварин: 

а) дієві закони 

Сучасні проблеми пов’язані з тваринами  



Відповідальність громадянина України 

- Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

 (стаття 299 Кримінального кодексу України) 

 

Штраф від 3400 до 8500 гривень або обмеженням волі на термін 

 від 15 діб до 8 років 



Чи діють дані закони в Україні? 



Вгадай країну 

Швейцарія США 

Німеччина Італія Велика Британія 



Як допомогти тварині 



 Волонтерство 

✓ Прибирання 
 

✓ Спілкування з тваринами 
 

✓ Виготовлення лежаків та 

іграшок 
 

✓Розповсюдження інформації 

про тварин 



Тварини «до» і «після» 

   1                         2                         3                               4 

   1                              2                         3                            4 



Щасливі історії порятунку тварин 



Даруй тепло свого серця! 


