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Аналізуючи
порівняльні
результати

української системи
освіти можна

побачити, що вони 
досить посередні, але 

нижчі за середні
результати OECR





Структурно-ієрархічні взаємозв’язки природничо-
наукового домену



Загальна структура інтегрованих природничо-
наукових завдань



ТРИ ГРУПИ ЗАВДАНЬ

• Орієнтовані на досвід учня (пов’язані із хобі, здоров’ям, 
побутом).

• Такі, що знайомлять із певними аспектами професійної діяльності 
у природничо-науковій сфері.

• Такі, що спонукають опрацьовувати інформацію із науковим 
підґрунтям (статті, гіпотези, теорії тощо).



Приклади завдань у сучасних підручниках



Вправа 1. Туристична подорож до Індії.
Остап та Микола – два брати – навчаються у гімназії, тільки-но перейшли до 9-
го класу, а також, постійно допомагають батькам та родичам по господарству.
Багато їх однолітків, друзів та однокласників подорожували за кордон по різним
країнах. І братам, зрозуміло, хочеться теж побувати десь за кордоном –
побачити світ. Родичі згодилися підтримати мрії хлопців, яких, останній час
зацікавила культура Індії.
Однак, одна із знайомих братів, Катерина, вже відвідувала цю країну минулого
літа і, розповідаючи про свої враження стосовно відпочинку у штаті Гоа,
зазначає, що їй вельми не сподобалося: майже весь час були не просто дощі, а
зливи, які затягувалися, навіть, на декілька днів, «підмочивши» цим самим всі
плани її родини в Індії. Тому Катерина переконана, що Індія не придатна для
пляжного туризму та схильна відмовляти хлопців від подорожі.
Остап та Микола, все ж таки, вирішили достеменно розібратися в усіх тонкощах
подорожі до Індії та знайти спосіб гарно відпочити в цій дивовижній країні не
тільки спостерігаючи культурні особливості, а й відпочити на морському пляжі.



Завдання 1/5.
Проаналізуйте вище поданий
текст та оберіть до якої сфери
можна віднести дискусію
братів Остапа та Миколи з
одного боку та Катерини з
іншого стосовно відпочинку
в Індії.
• А) Рельєф
• Б) Клімат
• В) Політична ситуація в

країні
• Г) Геологічна будова

регіону (сейсмічна
активність регіону)

Завдання 2/5.
Остап та Микола переконані, що Катерина
просто неправильно обрала час та місце для
подорожі. Допоможіть хлопцям обрати
картосхеми з переліку для обґрунтування
своїх переконань подрузі.

Завдання 3/5
За обраними картосхемами в попередньому
завданні визначте основну причину, що
пояснює неправильність тверджень
Катерини..



Завдання 4/5. Поясніть, як саме визначена у попередньому завданні 
причина впливає на особливості туризму до штату Гоа.

Завдання 5/5. Проаналізувавши аргументи хлопців, Катерина 
погоджується з ними, але зауважує, що Індія – це тільки зимовий 
туристичний центр. Щоб зрозуміти конкретні особливості кожного 
туристичного центру хлопці запропонували проаналізувати подрузі 
кліматичні діаграми та картосхеми, подані вище. 
Поясніть, які туристичні центри та у які місяці найбільш прийнятні для 
пляжного туризму, варто подорожувати до Індії охочим засмагати біля 
моря.



 

Контексти Розподіл за 
компетентностями 

Форма і тематика 
знань (%) Тематика Рівень 

Межі науки та 
технології 

Особистий 

Пояснювати явища 
науково 
40-50% 

Епістемні 

Процедурні  

Змістові 

Форма знань 

Стан 
навколишнього 
середовища 

Інтерпретувати дані й 
докази науково 
30-40% Локальний/ 

національний 

Оцінювати й розробляти 
наукове дослідження  
20-30% 

Здоров’я та 
захворювання 4-8 

7 -11 

20-24 

Фізичні системи 
 

Завдання Небезпечні 
явища 

Глобальний 

Природні 
ресурси 

Ставлення Когнітивна вимога (за 
складністю 
мисленнєвих операцій) 

4-8 

7-11 

20-24 

Живі системи 

Зацікавлення наукою 
(інтерес, задоволення, 
мотивація тощо) 
Цінування наукових 
підходів до дослідження 
(повага доказів, 
цінування критики тощо) 

Низька (просі завдання) 2-6 

5-9 

16-18 

Земні і космічні 
системи Екологічна свідомість 

(усвідомлення впливу 
діяльності на людини на 
природу) 

Середня (за складністю) 

Висока (за складністю) 
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