
Додаток 7 

Ключові компетентності та наскрізні лінії  
для класів ІІ-ІІІ ступенів 
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Ключові компетентності учнів класів ІІ-ІІІ ступенів 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному станда-

рті, результати навчання учнів спрямовуються на формування ключових компе-

тентностей учнів: 
 

№ 

з/п 

Ключові  

компетентності 
Компоненти 

1 Спілкування 

державною  

мовою 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; мі-

ркувати, робити висновки на основі інформації, поданої 

в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діагра-

мах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворюва-

ти тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлю-

ватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в 

мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, ла-

конічно та зрозуміло формулювати думку, аргументува-

ти, доводити правильність тверджень; уникнення невно-

рмованих іншомовних запозичень у спілкуванні на те-

матику окремого предмета; поповнювати свій словнико-

вий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними  

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і ро-

зуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у пи-

сьмовій формі відповідно до поставлених завдань; вико-

ристовувати у разі потреби невербальні засоби спілку-

вання за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефек-

тивно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допо-

могою засобів електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та викори-

стовувати її для різних потреб; висловлювати свої дум-

ки, почуття та ставлення; адекватно використовувати 

досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навча-

льних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомле-

ного оволодіння іноземною мовою; обирати й застосо-

вувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб; ефективно користуватися навчальними 

стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. 
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№ 

з/п 

Ключові  

компетентності 
Компоненти 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова лі-

тература, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, те-

хнічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практич-

ного змісту; будувати і досліджувати найпростіші мате-

матичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інте-

рпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 

контексті навчальних та практичних задач; використо-

вувати математичні методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для по-

вноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку те-

хнологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситу-

ації 

4 Основні компе-

тентності у при-

родничих нау-

ках і технологі-

ях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіл-

лі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; 

послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук 

як універсальної мови науки, техніки та технологій. ус-

відомлення ролі наукових ідей в сучасних інформацій-

них технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впли-

ву людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова компе-

тентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові сис-

теми; знаходити інформацію та оцінювати її достовір-

ність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел 

її отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математич-

них задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків 

та діаграм за допомогою програмних засобів 
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№ 

з/п 

Ключові  

компетентності 
Компоненти 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбира-

ти й застосовувати потрібні знання та способи діяльнос-

ті для досягнення цієї мети; організовувати та планувати 

свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; дово-

дити правильність власного судження або визнавати по-

милковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої трає-

кторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві про-

блеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптима-

льні рішення; використовувати критерії раціональності, 

практичності, ефективності та точності, з метою вибору 

найкращого рішення; аргументувати та захищати свою 

позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого 

завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість 

у собі; переконаність, що успіх команди – це й особис-

тий успіх; позитивне оцінювання та підтримка констру-

ктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і гро-

мадянська ком-

петентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на ос-

нові доказів; аргументувати та відстоювати свою пози-

цію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих си-

туаціях; співпрацювати в команді, виділяти та викону-

вати власну роль в командній роботі; аналізувати влас-

ну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтува-

тися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких 

критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різ-

ні об'єктивні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне став-

лення до інших незалежно від статків, соціального по-
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№ 

з/п 

Ключові  

компетентності 
Компоненти 

ходження; відповідальність за спільну справу; налаш-

тованість на логічне обґрунтування позиції без перед-

часного переходу до висновків; повага до прав людини, 

активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження 

у сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національ-

ні, культурні та інші особливості співрозмовників та 

дотримуючись етики спілкування і взаємодії; врахову-

вати художньо-естетичну складову при створенні про-

дуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем, онлайн 

продуктів тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усві-

домлення впливу окремого предмета на людську куль-

туру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна гра-

мотність і здо-

рове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; вра-

ховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслід-

ки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані для мані-

пулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окре-

мого предмета та екології на основі різних даних; оща-

дне та бережливе відношення до природніх ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побу-

ту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до 

зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціа-

льно-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підпри-

ємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та грома-

дянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. 
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Наскрізні лінії у класах ІІ-ІІІ ступенів 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних ком-

петентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно врахову-

вати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допо-

магають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

– організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем врахо-

вуються при формуванні духовного, соціального, фізичного середовища навчання; 

– окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти, маючи на увазі, що роль 

окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від ці-

лей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший пред-

метний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

– предмети за вибором;  

– роботу в проектах;  

– позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Наскрізна 

лінія 
Коротка характеристика 
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Спрямована на формування в учнів соціальної активності, від-

повідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у 

вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усві-

домлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з ре-

альними даними про використання природних ресурсів, їх збережен-

ня та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого 

ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню 

критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оці-

нювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. 

Можливі уроки на відкритому повітрі.  
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Спрямована на формування відповідального члена громади і су-

спільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспі-

льства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну 

діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка 

поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до 

співпраці, толерантність щодо різних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога бі-

льше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання 

порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючо-

сті і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у 

формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рі-

вня навчальних досягнень. 
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Наскрізна 

лінія 
Коротка характеристика 
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Спрямована на становлення учня як емоційно стійкого члена су-

спільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навко-

ло себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем доро-

жнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звер-

нути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. 

Вирішення проблем, знайдених з "ага-ефектом", пошук оптимальних 

методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в 

учнів чимало радісних емоцій. 
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Спрямована на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно 

діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення 

кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних за-

вдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки 

власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування 

економного ставлення до природних ресурсів.  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

– формування компетентностей; 

– розвитку компетентностей;  

– перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

– корекції основних компетентностей;  

– комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, ві-

ртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, 

квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розши-

рюватись у випадку істотних змін в організації роботи Ліцею протягом навча-

льного року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очіку-

ваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 


