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Навички ХХІ століття для учня початкової школи 

 

Творчість і інноваційність 

• Оригінальність і креативність у виконанні завдань  

• Продукування та поширення цікавих ідей  

• Відкритість до інновацій, творчих ідей, пошукової діяльності 

Критичне мислення і вміння розв’язувати проблеми 

• Встановлення причино-наслідкових зв’язків у об’єктах, процесах і явищ, 

що пізнаються 

• Розмірковування у виборі способів, методів і прийомів діяльності 

• Усвідомлення системних взаємозв’язків  

• Формулювання запитань для конкретизації різноманітних позицій, що 

дозволяє приймати кращі рішення  

• Аналіз та синтез інформації для вирішення проблем і пошуку відповідей 

на запитання  

• Відчуття відповідальності у виконанні завдань 

Комунікативні навички та навички співпраці 

• Логічно правильне й помірковане формулювання думок та ідей  

• Демонстрація можливості ефективно співпрацювати у команді  

• Гнучкість і готовність до компромісів у виконанні спільного завдання  

• Усвідомлення відповідальності за результати спільної роботи  

• Розуміння ролі і значення спілкування в різноманітних формах та в 

різних умовах. 

Уміння опрацьовувати інформацію, інформаційна грамотність  

• Уміння швидко та ефективно шукати інформацію 

• Уміння критично та компетентно оцінювати інформацію 

Медіа-грамотність  

• Розуміння способів інтерпретації інформації різними особами 

• Вміння розглядати різні оцінки та позиції медіа-повідомлень 

• Розуміння ролі і значення медіа-засобів у житті людини 

Життєві навички, гнучкість та адаптивність  

• Вміння змінювати плани відповідно до різних ситуацій 

• Розуміння наявності різних соціальних ролей і рівнів відповідальності 

• Вміння адаптуватися до виконання різних соціальних ролей й ефективно 

працювати в атмосфері невизначеності і змін пріоритетів 

Ініціативність  

• Усвідомлення власного сенсу навчання та своїх потреб щодо навчання  

• Прояв ініціативи у досягненні навчальних цілей та підвищенні рівня 

інтелектуальної підготовленості  
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• Ініціативність у визначенні навчальних завдань та самостійному їх 

виконанні  

• Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження  

• Прагнення  і здатність самостійно навчатися протягом всього життя  

Толерантність і доброчинність 

• Здатність поважати культурні відмінності, працювати з людьми з різного 

соціального і культурного стану 

• Вміння ставитися без упередженості до різних переконань і цінностей 

• Вміння максимально ефективно використовувати соціальні і культурні 

відмінності для генерації нових креативних ідей і підвищення якості своєї 

роботи та роботи в команді 

Лідерство та відповідальність  

• Уміння використовувати навички міжособистісного спілкування і 

прийняття рішень, щоб справити вплив на інших і скеровувати їхні дії для 

досягнення спільної мети; максимально використовувати сильні сторони інших 

людей  

• Уміння власним прикладом і відданістю справі спонукати інших до 

діяльності 

• Здатність бути чесним і в усьому керуватися нормами моралі 


