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Ключові навички у 2015 та 2020 рр. 

2015 2020 
1. Комплексне розв’язання 

проблем 
1. Комплексне розв’язання проблем 

2. Взаємодія з людьми 2. Критичне мислення 

3. Уміння керувати людьми 3. Креативність 

4. Критичне мислення 4. Уміння керувати людьми 

5. Уміння вести переговори 5. Взаємодія з людьми 

6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект 

7. Орієнтація на клієнтів 
7. Уміння формувати власну думку 

та приймати рішення 

8. Уміння формувати власну 

думку та приймати рішення 
8. Орієнтація на клієнтів 

9. Уміння слухати й запитувати 9. Уміння вести переговори 

10. Креативність 

10. Гнучкість розуму (вміння швидко 

переключатися з однієї думки на 

іншу) 



Що ми розуміємо під 
критичним мисленням? 

Критичний – 1. Той, що 

базується на науковій перевірці 

правдивості, правильності будь-

чого. 2. Здатний виявляти й 

оцінювати позитивне й 

негативне будь-чого в будь-чому. 



Приклад завдання 



Перша вправа на розвиток 

критичного мислення: 

спробуйте не читати 

написані слова, а сказати 

яким кольором вони 

написані! 



上火是中 医术语  

人体阴  阳失衡内  
火旺盛。所谓的  

是形容身 体内某 





ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» 

Стаття 12. Повна загальна середня освіта 
 

1. Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві 

та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності. 

    Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових         

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної    

життєдіяльності: 
 



o вільне володіння державною мовою; 

o здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами; 

o математична компетентність; 

o компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; 

o інноваційність; 

o екологічна компетентність; 

o інформаційно-комунікаційна компетентність; 

o навчання впродовж життя; 

o громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з 

ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням 

рівних прав і можливостей; 

o культурна компетентність; 

o підприємливість та фінансова грамотність. 

Ключові компетентності 
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Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 

© European Union, 2017 



Що таке критичне мислення? 

Це процес аналізу, синтезування й обґрунтовування оцінки 

достовірності/цінності інформації; властивість сприймати ситуацію 

глобально, знаходити причини й альтернативи; здатність генерувати 
чи змінювати свою позицію на основі фактів і аргументів, коректно 

застосовувати отримані результати до проблем і приймати зважені 

рішення — чому довіряти та що робити далі.  

Його не варто плутати з:  

1) простим запам’ятовуванням (пам’ять комп’ютера набагато 

ширша, ніж наша, але це не значить, що комп’ютер може 

мислити);  

2) розумінням складних ідей (коли ми працюємо над розумінням 

чужої ідеї наше власне мислення пасивне — ми лише сприймаємо 

те, що створив хтось інший);  

3) творчим/інтуїтивним мисленням (мозок творця працює несвідомо 

— у цьому й головна відмінність).  



Чи розвиває Геліантус 
критичне мислення? 

Перебіг процесу критичного розмірковування під час розв'язування 

проблемної задачі відбувається наступним чином: 

I етап — породження або зіткнення з проблемою (потребує 

рефлексивного та особистісного рівнів мислення), 

результативним завершенням цього етапу є усвідомлення задачі; 
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Чи розвиває Геліантус 
критичне мислення? 

Перебіг процесу критичного розмірковування під час розв'язування 

проблемної задачі відбувається наступним чином: 

I етап — породження або зіткнення з проблемою (потребує 

рефлексивного та особистісного рівнів мислення), 

результативним завершенням цього етапу є усвідомлення задачі; 

II етап — відбувається спроба подолати утруднення за допомогою 

наявних предметних способів дій та знань, яких бракує (розумовий 

процес розгортається на операційному та предметному рівнях); 





Чи розвиває Геліантус 
критичне мислення? 

Перебіг процесу критичного розмірковування під час розв'язування 

проблемної задачі відбувається наступним чином: 

I етап — породження або зіткнення з проблемою (потребує 

рефлексивного та особистісного рівнів мислення), 

результативним завершенням цього етапу є усвідомлення задачі; 

II етап — відбувається спроба подолати утруднення за допомогою 

наявних предметних способів дій та знань, яких бракує (розумовий 

процес розгортається на операційному та предметному рівнях); 

III етап — переструктурування способів дій та знань, вироблення 

нового погляду, нових диспозицій, що завершується осяянням 

(процес мислення здійснюється на рефлексивному та 

особистісному рівнях); 

IV етап — обґрунтування віднайденого рішення та представлення 

результатів дослідження, що вимагає розгортання думки на всіх 

рівнях. 





Важливі ключові характеристики 
критичного мислення 

1) Свобода та самостійність (здатність висловити ідею незалежно 
від інших).  

2) Інформація для нього – відправна, а не кінцева точка для 
розвитку (щоб народити зважену думку потрібно опрацювати 

величезну кількість матеріалів).  

3) Починається з постановки питань та проблем, які потрібно 
вирішити (перший крок до того, аби навчити учнів критичному 

мисленню полягає в тому, щоб допомогти їм розгледіти 

безкінечну кількість питань навколо).  

4) Використовує переконливу аргументацію (коли людина 
знаходить власне вирішення і підкріплює його розумними 

доказами).  

5) Є соціальним процесом (будь-яка думка перевіряється і 
відточується тоді, коли ми ділимося нею з іншими; коли ми 

сперечаємось, обговорюємо, заперечуємо і обмінюємося 

думками з іншими – ми поглиблюємо свою позицію).  







Для чого потрібно розвивати 
критичне мислення? Що воно 
дає людині? 

1. Відчуття свободи.  

2. Розширення горизонтів (бачення світу стає ширшим, глибшим, цікавішим). 

3. Можливість знаходити та приймати певні важливі істини для себе.  

4. Глибоке розуміння себе, своїх цінностей та потреб.  

5. Сміливість приймати рішення.  

6. Гнучкість та краща адаптація до змін.  

7. Врівноваженість та спокій (людина, яка мислить критично, має більше шансів 
зрозуміти свої потреби та робити те, що не суперечить її внутрішнім 
переконанням, а відповідно – менше жаліти та розчаровуватися у зробленому).  

8. Здатність протистояти інформаційному тиску – не брати на віру все, що 
читаєш, а перевіряти, аналізувати й приймати зважені рішення.  

9. Уміння знаходити та знешкоджувати маніпуляції.  

10. Толерантність до думок іншого.  

11. Екологічне ставлення до членів колективу/групи, але водночас уміння 

орієнтуватися в першу чергу на свої власні цінності і не піддаватися тиску певних 
групових норм.  



Конкурс фахової майстерності 
«Геліантус-учитель» 

4 завдання фахового 
рівня з одного з 4-х 

предметів Геліантуса, 
або для початківців 

16 завдань загального 
рівня для всіх 

учасників конкурсу. 
Принцип побудови як 

у молодшій школі 



Приклади завдань конкурсу 
Геліантус-учитель 

20. Бурі водорості поблизу Командорських 

островів формують справжні підводні ліси. 

Морські корови, що жили там, виїдали ці ліси, 

а на звільнених територіях оселялися різні 

безхребетні, у тому числі морські їжаки, що 

складали основу раціону каланів. Люди 

винищили усіх морських корів за 27 років після 

їхнього відкриття. Як вплинуло винищення 

морських корів на чисельність популяції 

каланів? 



Приклади завдань конкурсу 
Геліантус-учитель 

А позитивно, оскільки зменшилася конкуренція 

серед каланів за харчову базу 

Б негативно, оскільки хворі рослини не 

знищувалися, загнивали, що призвело до 

забруднення води 

В негативно, оскільки в заростях підводних 

рослин калани часто губили своїх дитинчат 

Г позитивно, оскільки чисельність морських 

їжаків збільшилася 

Д негативно, оскільки скорочення місць 

існування морських їжаків призвело до 

виснаження харчової бази каланів 



• 17 У грудні 2009 року в Китаї в усті річки 

Чжуцзян (Жемчужна) почали будувати міст, 

який зв’яже розташовані на її берегах міста. 

Проект «Жемчужне намисто» (Pearl River 

Necklace) ще не завершено, але вже 

включено до складної системи доріг, мостів 

і тунелів між Гонконгом і континентальним 

Китаєм. Вражає не тільки протяжність мосту 

– майже 50 км, але і його незвична форма. 

Чим зумовлене подібне архітектурне 

рішення мосту, навіщо розділили дорожнє 

полотно? 

Приклади завдань конкурсу 
Геліантус-учитель 



Приклади завдань конкурсу 
Геліантус-учитель 



А для здійснення плавного переходу з 

лівобічного на правобічний рух 

Б аби обіграти складний рельєф дна на даній 

ділянці 

В подібна конструкція краще протистоїть 

частим у цьому районі цунамі 

Г для ефективного обліку кількості 

транспортних засобів, що перетинають кордон 

Гонконгу 

Д спеціальне викривлення дорожнього 

полотна для того, щоб примусити водіїв знизити 

швидкість 

Приклади завдань конкурсу 
Геліантус-учитель 



«Панацея Молода» - щорічна 

нагорода для обдарованої 
молоді та юнацтва* 

*створена з ініціативи Національного фармацевтичного університету за підтримки Міністерства 
освіти і науки України та Творчого об`єднання «Соняшник»  

Мета щорічної нагороди 
«Панацея молода» - 

виявлення та підтримка 
учнів, які мають здібності до 

науково-дослідницької 

діяльності, створення умов 
та стимуляція їх творчої 

самореалізації. 

популяризація 

та розвиток 
молодіжної 

науки в Україні 
та виявлення 

найбільш 
талановитих її 

представників 
задля зростання 
економічного та 

інтелектуального 
потенціалу 

України 

створення 
умов до 

реалізації 
наукового 
потенціалу 
талановитої 

молоді в 
умовах нашої 

держави 

допомога 

учасникам 

конкурсу 

визначити їх 

науковий 

напрямок у 

майбутньому 

житті, а 

найкращим з 

них 

матеріальна 

допомога задля 

реалізації їх 

наукових планів 

та ідей 

Завдання конкурсу 



Номінації*, за якими подаються наукові 

розробки на премію «Панацея молода»: 

Порядок та умови проведення відбору робіт на здобуття 
нагороди «Панацея Молода»  

Представлення робіт на 
здобуття нагороди 
проводиться щороку, 
термін подачі - до 30 
березня. 

На здобуття нагороди можуть 
претендувати учні загальноосвітніх 
навчальних закладів (9-11 класів) 
та здобувачі середньої 
спеціальної та вищої освіти 1-2 
року навчання. 

Роботи на здобуття нагороди 

висуваються загальноосвітніми, 

середніми спеціальними та 

вищими навчальними закладами, в 

яких навчаються здобувачі. 

біологія 

хімія 

екологія 

здоровʹя  
людини 

біотехнологія 

номінації 

*По кожній з номінацій передбачено 

премію переможцю в розмірі 5000 (п’ять 

тисяч) гривень.  

 
Джерелом формування фонду нагороди «Панацея молода» 

стануть кошти, які не заборонені законодавством України. 



Порядок та умови проведення відбору робіт на 

здобуття нагороди «Панацея Молода»  

Заочний 

етап 

Очний 

етап 

Конкурс робіт на отримання нагороди 

«Панацея молода» проводиться у два етапи: 

відбір наукових 
розробок для 

участі в конкурсі, 
який здійснюється 

до 14 квітня 
кожного року за 

результатами 
наукової 

експертизи 

проводиться на базі 
Національного 

фармацевтичного 
університету за 

рахунок сторони, 
що приймає. 

Передбачено усну 
доповідь переможців 

заочного етапу. 

•наукова новизна; 
•спрямованість на отримання наукового 
результату, доведеного до стадії 
практичного використання; 
•відповідність запланованого наукового 
результату пріоритетним потребам 
Держави для забезпечення розвитку 
економіки, суспільства, зміцнення 
національної безпеки на основі 
використання наукових досягнень, у тому 
числі шляхом розроблення технологій 
подвійного призначення; 
•відповідність оформлення роботи 
умовам Конкурсу. 

Критерії наукової експертизи для 
відбору наукових розробок для 
участі в очному етапі конкурсу: 



Вимоги до наукових робіт на здобуття нагороди 
«Панацея Молода»  

До розгляду НЕ 
приймаються 

роботи 

Які подані до інших конкурсів та на 
здобуття інших премій. 

Які вже було удостоєно премії 
«Панацея молода». 

Які містять державну таємницю. 

Які оформлені у 
НЕВІДПОВІДНОСТІ до вимог. 

Вимоги до оформлення наукових 
робіт  

 Робота надається до організаційного 

комітету в електронному вигляді, формат 

MS-Word. 

 До роботи додаються тези обсягом 1 повна 

сторінка. 

Обсяг наукової роботи повинен бути не 

менше 12 та не більше 20 відповідно 

оформлених друкованих аркушів А4. 

 Титульний аркуш. 

Основний текст наукової роботи повинен 

містити наступні розділи (зміст; вступ; огляд 

літератури; матеріали та методи; 

результати та їх обговорення; висновки; 

список використаних джерел). 
 



Детальні вимоги до оформлення наукових робіт, що 

подаються на здобуття нагороди «Панацея Молода»  

 Тези наукової 
роботи 

• можуть бути написані українською або англійською мовою (за бажанням); 
• обсяг 1 повна сторінка, шрифт Times New Roman, 14-й кегль, інтервал – 1,5, 

відступ абзацу – 1,25, поля – по 2 см; 
• мають містити: назва дослідження (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), ПІБ Претендента та 

наукового керівника (й співкерівника), назву навчального закладу, далі – 
основний текст (актуальність, мета, матеріали та методи, результати 
дослідження, висновки, ключові слова); 

 Титуальний 
аркуш  

наукової роботи 

• повна назва організації, що висуває Претендента; 
• напрям галузі знань (біологія, хімія, здоровʹя людини, біотехнологія, екологія); 

• назва роботи; 
• ПІБ Претендента, учнівський статус (учень/студент, № класу/курсу); 
• ПІБ, посада та вчене звання (за наявністю) наукового керівника та співкерівника 

наукової роботи (необов’язково). 

 Основний 
текст 

наукової роботи 

• Зміст – 1 ст.; 

• Вступ (з викриттям актуальності й наукової новизни розробки) – 1-2 ст.; 

• Огляд літератури – 2-4 ст.; 

• Матеріали та методи – 1-3 ст. (із зазначення об’єкту та мети дослідження); 

• Результати та їх обговорення – 3-6 ст.; 

• Висновки – 1-2 ст.; 

• Список використаних джерел – 1-2 ст. (до 20 джерел). 

В розділах «Огляд літератури» та «Матеріали та методи» можуть бути 

використані малюнки та таблиці. 



Перелік документів, що подається претендентом до організаційного 
комітету конкурсу на здобуття нагороди «Панацея Молода» : 

Скан-копія заявки 
на участь у 
Конкурсі. 

Файл із виконаною, 
відповідно 
оформленою 
науковою роботою. 

Авторську довідку, яка 
підтверджує, що дана робота 
не була представлена до 
інших конкурсів та на 
здобуття інших премій. 

Тези наукової 
конкурсної роботи 
(будуть опубліковані в 
збірнику) 

Лист-рекомендацію 
навчального закладу, 
в якому навчається 
здобувач 

Рекомендація 
співкерівника 
наукового проекту 
(необов’язково).  

Інформаційну довідку щодо умов та порядку проведення конкурсу можна отримати 

на сайті  “Геліантус” (helianthus.com.ua) у розділі «Нагорода «Панацея молода». 

http://helianthus.com.ua/
http://helianthus.com.ua/
http://helianthus.com.ua/
http://helianthus.com.ua/
http://helianthus.com.ua/


Зразки документів, що подається претендентом до організаційного 

комітету конкурсу на здобуття нагороди «Панацея Молода» : 

 Заявка на участь (подається 
у вигляді скан-копії) 

Авторська довідка  
(подається у вигляді скан-копії) 
 



«Панацея молода» – 

спосіб виявлення, 

підтримки та 

розвитку творчого 

потенціалу 

обдарованої молоді 

України. 

Залучення молоді до науково-

дослідної діяльності – запорука 

формування потужного 

інтелектуального потенціалу  

нашої держави. 

Фінансова підтримка 

переможців конкурсу 

(премія у розмірі 5000 

гривень) – заохочення 

для творчої 

самореалізації 

талановитої молоді. Запрошуємо  
до співпраці! 



ВИСНОВКИ 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• … 



Дякую вам,  

колеги та колежанки,  

за увагу! 

Готовий до критичних зауважень і 

запитань 


