
Роль бібліотеки
у формуванні

ключових компетентностей учнів
в умовах Нової української школи



10 ключових компетентностей для 
Нової української школи

1. Спілкування державною мовою
2. Спілкування іноземною мовою
3. Математична грамотність
4. Компетентність в природничих науках і технологіях
5. Інформаційно-цифрова компетентність
6. Умінні вчитися впродовж життя
7. Ініціативність і підприємливість
8. Соціальна та громадянська компетентності
9. Загальнокультурна компетентність
10. Екологічна грамотність і здорове життя



Європейський погляд 
на ключові компетентності

1. Уміння вчитися впродовж життя.

2. Здоров’язбережувальна компетентність.

3. Загальнокультурна, комунікативна

компетентність. 

4. Соціально-трудова компетентність.

5. Інформаційна компетентність.



Занепад культури якогось народу                           
та її  творчої сили – це більша 
трагедія, як упадок держави.

Державу інколи легше відзискати,
як відродити силу своєї культури.

Андрей Шептицький



Загальнокультурна компетентність
 Сформовані моральні цінності: гуманізм, гідність, 

толерантність, комунікабельність, чесність тощо.
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 Знання про національні традиції свого народу та інших 

етносів як відображення їхнього культурного розвитку.
 Наявність потреби в постійному  підвищенні свого 

культурного рівня.



“Час пізнавати світ, 
або

Шляхами прочитаних книг”



Мета проекту:

Створення засобами бібліотеки системи
виховних заходів, спрямованих на: 

 залучення учнів до читання; 
 виховання національної свідомості, успадкування

духовних надбань українського народу, 
 досягнення високої культури взаємин, набуття

соціального досвіду.



Читаймо

українське

Подорожуй

Україною

Галерея 

портретів



Зміст проекту:

На блозі
“Бібліотечний горизонт”

відкрито сторінку
“Читаймо українське!”.



Галерея портретів
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Подорожуємо Україною
Ворохта – 2017, вершина Говерли



Нехай роки дитинства й отроцтва

ваших вихованців будуть роками пізнання

Вітчизни, її землі, праці багатьох поколінь…

Подорожуйте разом зі своїми

вихованцями, пізнавайте рідний край,

збагачуйте і звеличуйте його

В. Сухомлинський







Школа етики та етикету «Комільфо»
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Дякую за увагу!
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