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ВСТУП 

Навчання без міркування – марна праця 

  Конфуцій 

Зміни, які відбуваються сьогодні  як в Україні, так і у всьому світі, ставлять 

перед  навчальними закладами завдання пошуку нових форм, методів і  засобів 

навчання та виховання активної творчої особистості. Навчати  й виховувати її 

можна, лише впроваджуючи в педагогічну практику сучасні методи та прийоми 

роботи. Завдання викладача полягає в тому, що молода людина на уроці та в 

позаурочний час має усвідомити реалії, які її оточують, і знаходити шляхи 

розв’язання проблем.  

Мета освітніх галузей  за «Державним стандартом базової і повної середньої 

освіти» - це формування комунікативної  компетенції, що базується на знаннях, 

уміннях пізнавального творчого типу, соціальних навичках, світоглядних 

переконаннях. Спираючись на основні нормативно – правові документи, можна 

зробити висновок, що сьогодні організація активного навчання та розвиток 

критичного мислення учнів є нагальними й необхідними. 

               Актуальність цієї проблеми щодо впровадження таких методів 

навчання, які розвивають «уміння самостійно вчитися, критично мислити, 

здатність до самопізнання й самореалізації особистості в різних видах 

творчої діяльності, навички, необхідні для життєвого й професійного 

вибору», визнані  сучасною  педагогікою  в усіх її галузях. 

Результати робот из учнями показують, що навчання має будуватися по-

іншому, так, аби всі учні могли засвоювати знання. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ  ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

           Кожному з нас давно вже зрозуміло, як важливо заохочувати учнів до 

процесу навчання, щоб воно було активним. Якщо ми навчимо 

дітей, заохочуючи їх, ставити запитання й шукати відповіді, застосовуючи 

набуті знання для розв’язання завдань та проблем, обговорювати способи 

розв’язання задач, обговорювати ідеї гідно й конструктивно та чути одне 

одного, то навички, яких вони набудуть під час такого навчання, знадобляться  

їм  у подальшому житті. 

 Ключовим словом теми моєї роботи, нагадаю, є слово «Критичне». Критичним 

називають таке мислення, що допомагає нам відрізняти те, що здається, від 

істини, факти від суджень. Це вміле відповідальне мислення, що дає людині 

можливість формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно: а) 

засновується на критеріях; б) є таким, що коректується; в) пливе до контексту. 

              Люди, що володіють навичками критичного мислення, чесні самі із 

собою, перемагають сумніви, порушують питання, базують судження на 

доказах, шукають   зв'язок між предметами, інтелектуально незалежні, можуть 

відокремлювати головне від другорядного. 

Розвиток критичного мислення — це дуже важливий аспект не лише у 

навчанні, а і в повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки — це 

дії твої і твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично — означає правильно 

поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити роботи 

висновки та знаходити рішення, Для того, щоб кожна дитина могла розвинути 

свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя. 

              Що ж становить критичне мислення? 

 Критичне мислення передбачає самостійний аналіз і має індивідуальний 

характер; 

 Інформація – відправний, а не кінцевий пункт критичного мислення; 

 Таке мислення починається з постановки питання й визначення проблем. 

 Критичне мислення – мислення соціальне. 

                    Що повинна вміти людина, яка критично мислить? 

 Визначати проблему; 

 Перевіряти використану інформацію; 

 Аналізувати твердження, що лежить в основі інформації; 

 Враховувати альтернативні точки зору; 

 Визначати наявність підтексту в інформації; 

 Синтезувати отримані знання; 
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 Робити висновки; 

 Приймати оптимальне рішення. 

                Для чого ж нам потрібне критичне мислення? 

 Часто наші діти використовують у мовленні стереотипи, значень яких не 

знають. 

 Вони майже не читають книжок 

 Інтернет, який став середньовічним смітником нефільтрованої інформації, 

замінив книжку. 

«Роби як ми, роби краще нас» — ось девіз уроків з використанням 

технології критичного мислення.Створення ситуації успіху, віра в дитину та 

вираховування її індивідуального стилю діяльності найбільш продуктивно 

впливає на мотивацію навчальної діяльності учнів, які згодом діють за 

сценарієм «переможця». А саме: «Я сьогодні кращий, ніж учора!» Тільки 

таким чином можна забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, 

формування в неї творчого критичного мислення. 

Я прагну зробити навчання не простішим, а зрозумілішим.«Важких наук не 

має. Є тільки важкий виклад». Дитині має бути зрозумілою мета завдання. І 

тоді вона зможе з інтересом виконувати дуже багато нецікавої, але потрібної 

роботи. 

  Здійснюючи індивідуальний життєвий сценарій, особистості необхідно 

опанувати не лише необхідні знання, а й найвище мистецтво — мистецтво 

жити. Отож, комунікативна компетентність — необхідна умова 

життєтворчості учня. Саме тому, при вивченні рідної мови, я пропоную 

завдання на основі місцевого матеріалу, який сприяє розвитку пізнавальної 

активності та критичного мислення у ході навчання. 

Навчально-виховний процес намагаюсь організувати так, щоб він відповідав 

вимогам сучасності, а саме: 

- Мав особистісно орієнтовану орієнтацію; 

- Надавав можливості для диференціації навчання; 

- Забезпечував реалізацію діяльнісного підходу до мовленнєвого розвитку 

особистості; 

- Органічно поєднував навчання мови ймовлення. 

 

Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі 

навчання  — це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які 

спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для 

усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. 
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Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють 

розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. При запровадженні цієї 

технології знання засвоюються набагато краще, адже інтерактивні методики 

розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання 

світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. 

 

Критичне мислення — мислення самостійне. Учні повинні мати достатньо 

свободи, щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші питання. 

Мислити критично можна в будь-якому віці. Навіть в учнів початкової школи 

накопичено для цього достатньо життєвого досвіду та знань. Навіть малюки 

здатні думати критично і самостійно. Саме завдяки критичному мисленню 

традиційний процес пізнання знаходить індивідуальність і стає свідомим, 

безперервним та продуктивним. 

 

Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки 

інформації, пов’язаної з її усвідомленням, переосмисленням такої діяльності. 

 

Працюючи з технологією розвитку критичного мислення, я усвідомлюю, 

що навчити учнів мислити критично з першого уроку фактично неможливо. 

Критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної 

клопіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна 

виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного мислення в 

учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і 

стимулювати учнів до критичного мислення. 

Головний об’єкт вивчення – інформація. Нагадаю основні етапи сприйняття 

інформації: 

-          підготовчий – виклик; 

-          сприйняття нового (смислова стадія); 

-          присвоєння інформації (рефлексія). 

Розглянемо ці етапи. 

-          Стадія виклику. 1) Включає в себе спонукання до роботи з новою 

інформацією; 2) Виклик відомих знань; 3) Безконфліктний обмін думками. 

-          Стадія осмислення: 1)Отримання нової інформації з теми; 2) Класифікація 

отриманої інформації; 3) Збереження інтересу до теми, яку  вивчають. 
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-          Стадія рефлексії: 1) Обмін думками про нове; 2) Здобуття нових знань; 3) 

Спонукання до подальшого розширення інформаційного поля; 4) Оціночний 

етап. 

 

Урок критичного мислення має певну структуру та складається з 5 основних 

етапів. 

Основні етапи уроку критичного мислення: 
 

1. Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці). 

2. Обґрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток внутрішньої 

мотивації до вивчення теми та предмета в цілому). 

3. Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, відтворення знань, 

потрібних для наступних етапів уроку). 

4. Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз інформації, 

особисте розуміння). 

5. Рефлексія (критичний момент уроку) 

 

Критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання 

інформації, виконання вправ, проблем, оцінки ситуації, вибору раціональних 

способів діяльності. Тому такі уроки, де це постійно відбувається, створюють 

плідні умови для формування та розвитку критичного мислення. Якщо ж 

планувати етапи уроку з використанням на них відповідних специфічних форм 

та методів технології формування та розвитку критичного мислення, то 

результат буде ще більш високим. Пропоную опис таких методів, прикладів їх 

використання, а також класифікацію за можливістю їх застосування на 

відповідних етапах уроку критичного мислення. 
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ  КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ У 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

 

 Методи, прийоми та форми роботи з технології «Критичне мислення» 

1. Прийом «Асоціативне гроно» 

 

Правила складання асоціативного грона: 
-на дошці записати ключове слово чи фразу; 

- записати слова чи фраз, що асоціюються з ключовим; 

- прочитати всі записані слова чи фрази та викреслити ті, що виявилися 

«зайвими». 

 

Приклад. Асоціативне гроно до слова «етимологі»: походження, 

виникнення; народження, розвиток, удосконалення… 

Прийом «Сенкан» (п’ятиряддя). 
 

(Етап рефлексії). 

Сенкан – це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому вислові з 5 

рядків. 

Алгоритм складання сенкану: 
1. Тема (іменник) - 1 слово 

2. Опис (прикметник) - 3 слова 

3. Дія (дієслово) – 4 слова 

4. Ставлення (фраза), почуття з приводу обговорюваного. 

5. Перефразування сутності (синонім, узагальнення, підсумок). 

 

Приклад сенкану: 
1. Поет 

2. Відомий, талановитий,  любимий 

3. Пише, творить, змальовує, надихає 

4. Життя реальне нам розкриває 

5. Творець 

 

3. Прийом «Кубування» 
 

(Цей метод навчання полегшує розгляд різних сторін теми). 

Ця стратегія, де використовується куб, на гранях якого даються вказівки для учнів. 

Учитель пропонує в процесі роботи викласти власні думки з пропонованої теми. 

 

Цей метод допомагає дитині визначити, яка інформація йому знайома, і що 

він узнав нового. Це найголовніше, бо учень може сказати собі: «Це я знаю, 

але хочу узнати більше». 
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 Приклад «Кубування» 

(Робота в групах). 

1. Лексичне значення слова. 

2. До істоків слова 

3. Спільнокореневі слова 

4. Сполучення слів 

5. Синоніми 

6.  Прислів’я 

7.  Загадка 
 

4. Метод  «Дискусія» 
Досить актуальним на сьогодні методом формування критичного мислення є 

різні види дискусій, дебатів. 

 

Дискусії і дебати дозволяють ефективно розв’язувати проблеми через 

самовираження, вчитися аналізувати ситуацію, добирати аргументи для 

розв’язання проблеми, розвивати комунікативні навички. 

 

Хід дискусії: 

1. Оголошується проблемне питання дискусії. 

2. У групі одна пара обирає позицію «ЗА», інша – «ПРОТИ». 

3. Кожна пара обговорює свою позицію, добирає аргументи на її підтримку. 

4. Через деякий час утворюються нові пари, які складаються з учасників, що 

займали одну і ту ж саму позицію, але з інших груп. 

5. Учасники в нових парах порівнюють свої аргументи, додають за необхідності 

нові. 

6. Учасники повертаються до своїх початкових пар, маючи «удосконалений 

список» аргументів. 

7. Проводиться дискусія у своїй групі серед двох пар. 

8. Кожний учасник дискусії викладає власну позицію, скориговану під час 

дискусії, у вигляді есе. 

 

6.  Метод «Прес», «Мікрофон» 

 

(На будь якому етапі уроку) 

 

Етапи цих методів: 

- Я висловлюю свою думку ( «Я думаю…») 

- Я пояснюю причину своєї думки («Тому що…») 

- Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції 

(«Наприклад…») 

- узагальнимо , формуємо витсновеи: («Отже…», «Таким чином…») 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, критичне мислення формує: 

-          культуру співпраці; 

-          культуру роботи з інформацією; 

-          розвиток критичної позиції. 

Провідні цільові орієнтири: 

-          мотивація до навчання; 

-          розширення знань; 

-          розвиток інтелектуальних умінь; 

-          розвиток рефлексійного мислення; 

-          формування узагальнень. 

Як висновок, можна сказати, що розвиток критичного мислення : 

-          формує самостійність; 

-          озброює засобами вирішення проблеми; 

-          керує навчальним процесом на рівні «вчитель - учень»; 

-          впливає на кінцевий результат навчального процесу. 

Таким чином, однією з найрезультативніших технологій формування 

компетентностей учня вважається технологія розвитку критичного мислення. 

Технологія розвитку критичного мислення універсальна, надпредметна, 

міждисциплінарна, дозволяє здобути такі освітні результати, як уміння 

працювати в різних галузях знань з інформаційним потоком. Уміння 

висловлювати власні думки усно та письмово, чітко та коректно стосовно 

оточуючих; уміння формувати особисту точку зору, власну думку на 

підставі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; уміння 

розв'язувати проблеми; здатність самостійно займатися власною освітою; 

вміння співпрацювати та працювати в групі. 

Деякі правила технології РКМ: 

            Для педагога: Задавайтеся питаннями завжди і всюди. Хай завжди вас 

наздоганяє «інтелектуальна спрага». Ваші учні вам допоможуть. Аналізуйте всі 

ідеї учнів, які б вони не були, можливо це думки майбутніх геніїв! 
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            Для учня: Задавайтеся питаннями завжди і всюди. Хай завжди вас 

наздоганяє думка, що світ непізнаний, а ви – першопрохідці. Аналізуйте ідеї за 

напрямками: «це вже я знав, а це – ні». Не соромся своїх незнань. 

            І, нарешті, як найбільш щасливу мить пізнання, чекайте учнівську 

нагороду:  «Ось воно, рішення!»   
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