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ВИПУСКНИК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Особистість

Патріот

Інноватор

Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними 
принципами і здатний приймати відповідальні рішення;

Здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати 
на ринку праці, вчитися впродовж життя. 



КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ЖИТТЯ

Нова українська школа Рекомендації Європейського 
Парламенту

PISA

• Вільне володіння державною мовою
• Здатність спілкуватись рідною та 

іноземною мовою
• Математична
• Природничі науки, техніка та 

технології
• Інформаційно-цифрова
• Екологічна грамотність та здорове 

життя
• Уміння вчитись упродовж життя
• Ініціативність і підприємливість
• Соціальна та громадянська 
• Обізнаність та самовираження у 

сфері культури

• Грамотність
• Мовна компетентність
• Математична та компетентність 

в науках, технологіях та 
інженерії

• Цифрова
• Особиста, соціальна та 

навчальна
• Громадянська
• Підприємницька
• Культурна обізнаність та 

самовираження

• Читацька
• Математична
• Природнича
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В 
ГЕОГРАФІЧНИХ ПІДРУЧНИКАХ

• ДІЗНАТИСЬ ПРО ТЕ, ЯК У ДАВНИНУ РІЗНІ 
НАРОДИ УЯВЛЯЛИ ЗЕМЛЮ

• ДІСТАТИ УЯВЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ 
НОВИХ ЗЕМЕЛЬ

• НАВЧАТИСЬ ДОБИРАТИ Й АНАЛІЗУВАТИ 
НОВУ ІНФОРМАЦІЮ

• РОЗВИВАТИ УМІННЯ ЧИТАТИ ГЕОГРАФІЧНІ 
КАРТИ, КОРИСТУВАТИСЬ ДОДАТКОВИМИ 
ДЖРЕЛАМИ ЗНАНЬ



РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В 
ГЕОГРАФІЧНИХ ПІДРУЧНИКАХ



ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ PISA (ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА 
ГРАМОТНІСТЬ)

Джерело: https://www.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/Science_PISA_UKR.pdf



ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ PISA (ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА 
ГРАМОТНІСТЬ)



ВИСНОВОК:

• Завдання повинні містити як текстову інформацію, так і інформацію у вигляді таблиць, діаграм, 

графіків, малюнків, схем («змішані» тексти); 

• Завдання повинні бути засновані на матеріалі з різних предметних областей (для відповіді треба 

інтегрувати різні знання і використовувати загальнонавчальні вміння); 

• У завданнях може бути не ясно, до якої теми чи навіть галузі знань треба звернутися, щоб 

визначити спосіб для постановки і вирішення проблеми; 

• Завдання можуть вимагати залучення додаткової інформації або, навпаки, містити надлишкову 

інформацію і «зайві дані»; 

• Завдання повинні бути кластерними: складатися з великого блоку теорії, та декількох 

взаємопов’язаних запитань у різній формі.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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