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Науково грамотна людина готова брати участь в 
аргументованому обговоренні проблем, що мають 
відношення до природничих наук і технологій.
Для цього людина повинна володіти наступними 
компетенціями:

науково пояснювати явища;
розуміти особливості природничого дослідження;
проектувати наукові дослідження;
науково інтерпретувати дані й використовувати 
докази для отримання висновків.

це здатність людини займатися питаннями, 
пов'язаними з розвитком природничих наук й 

застосуванням їх досягнень, її готовність
цікавитися природничими ідеями.
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Прогрес,
індустріалізація, 
глобалізація, 
інформатизація,
технологізація всіх
сфер людської
діяльності ....

фактор фактор
Відставання 
життєво важливих 
умінь у основної 
маси молодого 
покоління нашої 
країни від
світового рівня 
вимог до таких 
умінь

фактор
Глобальна зміна 
мислення і
свідомості 
підростаючого  
покоління під
впливом технічного 
і технологічного 
прогресу, під
впливом зміни 
взаємин релігії і 
держави
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Навички, необхідні в ХХІ столітті

Базові навички

як учні застосовують базові 
навички для вирішення 
повсякденних завдань

• навички читання;
• математична грамотність;
• природничо-наукова

грамотність;
• ІКТ-грамотність;
• фінансова грамотність;
• культурна грамотність;
• громадянська грамотність

як учні вирішують більш
складні завдання

Компетенції

• критичне мислення;
• розв'язання завдань;
• креативність;
• вміння спілкуватися;
• вміння працювати в 

команді

як учні справляються зі 
змінами навколишнього 

середовища

Особистісні якості

• допитливість;
• ініціативність;
• наполегливість;
• здатність 

адаптуватися;
• лідерські якості;
• соціальна грамотність;
• культурна грамотність

слайд 4



«Функціонально грамотна людина - це людина, яка здатна 
використовувати всі постійно здобуті протягом життя знання, 

вміння і навички для вирішення максимально широкого
діапазону життєвих завдань в різних сферах людської 

діяльності, спілкування і соціальних відносин»

Як правильно вчити тих, 
хто зараз в школі, щоб 

вони змогли жити і 
працювати в

майбутньому?
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позитивна 
мотивація до 
діяльності з 
предметним

змістом

система 
взаємопо-
в'язаних

дій

знання 
про дію

Предметна
(географічна) 

складова навчання 
взаємодіє з 

процесуальною

На перших етапах навчання 
навчальна дія складається як

предметна. Поступово узагальнені 
способи виконання операцій стають 
незалежними від конкретного змісту 
й можуть застосовуватися учнями в 

будь-який ситуації
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орієнтуватися у змісті тексту, структурувати його, знаходити необхідну 
інформацію, перетворювати текст

інтерпретувати й оцінювати дані, виявляти недостовірність і 
протиріччя

переходити від однієї форми представлення даних до іншої

зрозуміти інформацію, що представлена в графічній, ілюстративній, 
табличній, текстовій та інших формах, інтерпретувати, узагальнювати

використовувати досвід чуттєвого сприйняття об'єктів, науково 
пояснювати процеси й явища, планувати дослідження

критично розглядати з різних точок зору проблеми глобального характеру й 
міжкультурної взаємодії
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це здатність розв'язувати проблеми, що
виникають в навколишній дійсності, засобами 

предмета.
розпізнавати проблеми, що виникають у
навколишній дійсності, які можуть бути вирішені 
засобами географії;
формулювати ці проблеми мовою географії ;
вирішувати ці проблеми, використовуючи знання й 
методи з предмета;
аналізувати використані методи рішення;
інтерпретувати здобуті результати з урахуванням 
поставленої проблеми;
формулювати й записувати остаточні результати
розв'язання поставленої проблеми.
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Здатність науково 
пояснювати явища,

застосовувати методи
природничо-наукового дослідження,
інтерпретувати дані й

використовувати наукові докази 
для отримання висновків

КонтекстиОсобисті,
місцеві/національні та
глобальні проблеми, як
сучасні, так і історичні, що
вимагають розуміння питань

Ставлення до науки, яке 
характеризується інтересом до 
науки і технологій, розумінням
цінності наукового вивчення питань,
там, де це необхідно, і обізнаністю

про проблеми навколишнього
середовища, а також
усвідомленням важливості

їх вирішення.

Розуміння основних фактів, 
ідей і теорій, що утворюють

фундамент наукового знання. Таке
знання включає в себе знання про 
природу і технології, знання про методи

отримання наукових знань,
розуміння обґрунтованості 
цих процедур та

їх використання.

Ставлення

Компетенції

Від учнів вимагається 
демонстрація компетенцій 
в певному контексті

ЗнанняЗнання та ставлення 
визначають 

результати учнів

Рамковий документ PISA-2015: оцінювання природничо-наукової грамотності слайд 10



«Атмосферний тиск» «Солоність води»
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Вкл. Вкл.

https://drive.google.com/file/d/1I70rNt6uqdpa2CTtfcFhK8AVqihmPM-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITzqvbrNTEbxymDEt7lZJswVbkouvr28/view?usp=sharing
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