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Останнім часом у світовій освітній практиці все більшої ваги 

набувають ціннісно-орієнтаційні складові змісту навчання, які неможливо 

уявити без чіткого спрямування на розвиток усіх видів мислення. 

Першочерговим завданням освіти є розвиток такого типу мислення як 

критичне, який надасть змогу адекватно оцінювати нові обставини та 

формувати стратегію подолання проблем, які виникатимуть, пристосування 

до нових, часом не передбачуваних, політичних, економічних або інших 

обставин. 

Критичне мислення має стати стрижнем духовного, інтелектуального 

та фізичного здоров’я окремої людини і суспільства та своєрідним 

фундаментом для їх нормального розвитку. У цьому контексті важливим 

фактором формування критичного мислення виступає система освіти, 

зокрема вища школа. 

На сьогоднішній день особливо актуальною є проблема організації 

якісного викладання критичного мислення. Проблема ця не нова і робилися 

численні спроби інтегрувати навчання критичному мисленню в навчальний 

процес ще в кінці минулого століття в США.  

Поняття «критичне мислення» до 70-х років минулого століття ще 

значною мовою не сформувалося і почало застосовуватися завдяки 

подальшому розвитку і становленню неформальної логіки. Після численних 

дебатів і деяких освітніх експериментів критичне мислення отримало 

належне визнання в освіті США. Добре усвідомлюючи важливість 

критичного мислення для економічного процвітання такі країни, як 

Австралія, США, Канада, Великобританія, Сінгапур почали активно 

інтегрувати методики розвитку критичного мислення в навчальний процес. 

Багато австралійських університетів пропонують курси з критичного 

мислення, метою яких є формування навичок ефективного критичного 

мислення.  

Варто зазначити, що визначення рівня сформованості навичок 

критичного мислення стало головним показником якості як середньої, так і 

вищої освіти у розвинених країнах світу. Критичне мислення стає одним з 

ключових напрямків досліджень і політики в галузі вищої освіти.  

Отже, роль критичного мислення в сучасній освіті зростає і значною 

мірою визначає якість освіти, а, отже, зростає і конкурентоспроможність 

національного освітнього продукту. Роль вищих закладів освіти у 

майбутньому полягатиме у заохоченні суспільства до активного застосування 

критичного мислення. 

Що таке «критичне мислення»?  

Термін «критичне мислення», який поширюється в практиці 

навчальних закладів різних країн світу з кінця XX століття, пройшов 

непростий шлях свого становлення в системі освіти України. У слові 

“критичний” до цього часу часто бачили негативний аспект – 

словосполучення “критичне ставлення” скоріше ототожнювалося із фразою 
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«негативне ставлення», тобто таке, що містить зауваження, критику або 

несприйняття. 

Але поняття «критичне мислення» використовується в методичній 

літературі вже більше 50 років. В 1956 році американський педагог 

Бенджамін Блум розробив таксономію пізнавальних здібностей і вперше ввів 

поняття «критичне мислення» як  мислення вищого рівня. Це поняття дуже 

різнобічне і спеціалісти різних галузей освіти сприймають його по-різному. 

Критичне мислення - процес обмірковування власних думок та причин 

виникнення певної точки зору, що передбачає послідовний ланцюжок 

операцій мислення. 

З точки зору філософів, критичне мислення – це вміння логічно 

мислити та аргументувати. О. В. Тягло назвав його «просунутою сучасною 

логікою». 

З точки зору психології (Л.Терлецька), критичне мислення - це таке 

мислення, яке має характеристики: глибину, послідовність, самостійність, 

гнучкість, швидкість, стратегічність. 

«Критичне мислення – вміле відповідальне мислення, що дозволяє 

людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно засновується 

на певних критеріях і є таким, що самокорегується; випливає з конкретного 

контексту» (М.Ліпма). 

Канадський вчений – професор Ральф Х. Джонсон визначає критичне 

мислення як «особливий вид розумової діяльності, що дозволяє людині 

винести раціональне судження щодо запропонованої їй точці зору або моделі 

поведінки». 

Роберт Еніс визначає критичне мислення як «прийняття обміркованих 

рішень у тому, як варто діяти та у що вірити». 

Американський філософ і педагог Джон Дьюї вважав, що критичне 

мислення виникає тоді, коли студенти починають займатися конкретною 

проблемою: «Тільки борючись із конкретною проблемою, відшукуючи 

власний вихід зі сформованої ситуації, студент дійсно думає».  

Взагалі над проблемою розвитку критичного мислення працювало 

досить багато зарубіжних і вітчизняних психологів та педагогів: 

Дж.Андерсон, М.Векслер, Н.Поспєлов, Р.Стернберг, О.Тягло, Д.Халперн, а 

також методистів: К.Баханов, В.Мисан, О.Пометун, С.Терно та ін. Та на 

сьогодні важливим і не до кінця вирішеним залишається питання добору 

форм і методів навчання, що забезпечували б розвиток критичного мислення 

студентів. 

Найбільш зрозуміле і корисне для вчителів та викладачів визначення 

критичного мислення дає професор Девід Клустер:  

1. Критичне мислення - мислення самостійне.  Ніхто не може думати за 

нас. Мислення є критичним, тільки  якщо носить індивідуальний характер. 

2. Критичне мислення  починається з постановки проблеми, бо її 

розв’язання стимулює людину мислити критично. Початок розв’язання 
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проблеми – це збирання інформації за нею, бо роздумувати «на порожньому 

місці» фактично неможливо. 

3. Закінчення процесу критичного  мислення – це прийняття рішення, 

яке дозволить оптимально розв’язати поставлену проблему. 

4. Критичне мислення має чітку аргументованість. Людина, яка 

мислить критично, повинна усвідомлювати, що часто одна і та ж проблема 

може мати декілька розв’язань, тому вона повинна підкріпити прийняте нею 

рішення вагомими, переконливими аргументами,  які б доводили, що її 

рішення є найкращим, оптимальним. 

5. Критичне мислення – це мислення соціальне. Людина живе в 

соціумі. Тому доводити свою позицію людина повинна у спілкуванні. У 

результаті спілкування, дискусії людина поглиблює свою позицію або може 

щось змінити в ній. 

Проаналізувавши різні погляди на визначення поняття «критичне 

мислення», можна зробити узагальнення: критичне мислення – це здатність 

людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв’язати, самостійно 

знайти, обробити і проаналізувати інформацію, логічно побудувати свої 

думки, навести переконливу аргументацію, здатність мислити мобільно, 

обирати єдино вірне розв’язання проблем, бути відкритим для сприйняття 

думок інших, і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.  

До основних рис критичного мислення слід віднести такі уміння:  

1) робити логічні умовиводи;  

2) приймати обґрунтовані рішення;  

3) давати оцінку позитивних та негативних рис як отриманої 

інформації, так і самого розумового процесу;  

4) спрямувати зусилля на результат. 

Критично мислячі люди ставлять перед собою такі запитання: 

1. У чому полягає проблема? 

2. До яких висновків дійшов автор щодо цієї проблеми?  

3. У чому полягають причини, що привели його до такого висновку? Слід 

бути пильними щодо невідповідної аргументації (через жаль, страх, 

неправильну обробку статистичних даних та ін.), що може ввести нас в 

оману.  

4. Автор спирається на факти чи на погляди? Факти можна перевірити.  

Погляди перевірити неможливо, вони можуть базуватися на 

голослівних твердженнях.  

5. Автор виражає свої думки нейтрально чи емоційно?  

Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не лише у 

навчанні, а й у повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки 

конкретні. Навчити студентів чи студентів мислити критично – означає 

правильно поставити запитання, спрямувати їх увагу в правильне річище, 

навчити самостійно робити висновки та знаходити альтернативне рішення. 

В чому суть технології розвитку критичного мислення? 
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Технологія розвитку критичного мислення  —  педагогічна система, 

спрямована на формування у студентів аналітичного мислення.  

Ця технологія має унікальний набір прийомів і технік, які дозволяють 

на занятті створювати ситуацію мислення. Матеріалом для такої ситуації 

можуть служити навчальні тексти, параграфи підручників, уривки наукових 

статей, художні твори, відеофільми. 

Мета технології — навчити такого сприйняття навчального матеріалу, 

в процесі якого інформацію, яку отримує студент, можна розуміти, 

сприймати, порівняти з особистим досвідом і на її ґрунті формувати своє 

аналітичне судження. 

Технологія включає прийоми, за допомогою яких можна 

інтенсифікувати процес читання наукових текстів, прослуховувати лекції 

тощо.  

Технологія розвитку критичного мислення - це загальний міжнародний 

проект педагогів. Його мета - розвиток здатності мислити критично і 

раціонально, використовувати і оцінювати знання. Завдання - готовність і 

вміння роздумувати над прочитаним, бути учасником текстового дії, вчитися 

користуватися текстом, бути текстовим аналітиком. 

Розробники технології стверджують, що у величезному потоці 

інформації дуже важливо навчитися вибрати головне, необхідне саме зараз, - 

в цьому їм бачиться запорука успіху. Майбутнє відкриється лише тим, хто 

зуміє критично осмислити отриману інформацію і виробити власний план її 

реалізації, а це можуть зробити тільки ті люди, які здатні критично мислити. 

Метод критичного мислення розглядається як перспектива самореалізації 

особистості в умовах демократичного суспільства. Той, якого навчають, 

підготовлений за цією технологією, здатний мати власну точку зору, може 

впевнено вести дискусії і приймати зважені рішення, самостійно здобувати 

знання, вміє спілкуватися, логічно мислити та аргументувати свої дії. 

Заняття, яке здійснюється за даною технологією, досить ефективне, хоча 

вимагає багато часу, концентрації уваги, чітко фіксованої мети.  

На нашу думку, технологія критичного мислення має бути націлена на 

досягнення таких освітніх результатів: 

 працювати з інформаційним потоком, що збільшується і постійно 

оновлюється у різних галузях знань; 

 користуватися різними способами інтеграції інформації; 

 ставити питання, самостійно формулювати гіпотезу; 

 вирішувати проблеми; 

 висловлювати власні думки (усно і письмово) ясно, впевнено і 

коректно по відношенню до оточуючих; 

 аргументувати свою точку зору і враховувати точки зору інших; 

 навчатися самостійно; 

 брати на себе відповідальність; 

 брати участь у спільному ухваленні рішення; 

 будувати конструктивні взаємостосунки з іншими людьми; 
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 співпрацювати в групі та ін. 

Таким чином, технологія розвитку критичного мислення – це 

універсальна, проникаюча, “надпредметна” технологія, яка підходить будь-

якому викладачу, на будь-якому предметі, яка дає стабільні результати. 

Які етапи (стадії, фази) розвитку критичного мислення? 

Базова техніка формування критичного мислення може 

застосовуватися викладачем щодня. Її ключові етапи:  

1. Актуалізація («виклик»). Ціль – формування особистого інтересу для 

отримання інформації. Студенти мають подумати та розповісти іншим (за 

допомогою індивідуальної, парної, групової роботи; бреінстормінгу; 

спільних прогнозувань; озвучування проблемних питань тощо) про те, що 

вони знають з обраної теми для обговорення – так отримані раніше знання 

усвідомлюються і стають базою для засвоєння нових. Задача викладача на 

цьому етапі – узагальнити знання дітей, допомогти кожному визначити «своє 

особисте знання» і основні цілі для отримання нових. 

2. Осмислення. Студенти знайомляться з новою інформацією. При 

цьому вони мають відслідкувати своє розуміння і записувати у вигляді 

питань те, що вони не зрозуміли – для того, щоб пізніше заповнити ці «білі 

плями». Після ознайомлення з інформацією кожен студент має сказати про 

те,які орієнтири/фрази/слова допомогли йому зрозуміти інформацію, а які, 

навпаки, заплутували. Головний принцип етапу осмислення – викладач має 

давати студентам право/установку на індивідуальні пошуки інформації з 

подальшим груповим обговоренням та аналізом. 

3. Рефлексія (роздуми). Студенти мають обдумати те, що вони взнали 

та як включити нові поняття в свої уявлення; обговорити, як це змінило їхні 

думки, бачення, поведінку. 

Відповідною до етапів мислення буде і структура заняття за 

технологією розвитку критичного мислення. 

Які методи, прийоми використовують у технології розвитку 

критичного мислення?   

На різних етапах навчання критичного мислення науковці радять 

удаватися до різних методів, які спрямовані на розвиток мислення студентів, 

вироблення уміння знаходити рішення у тій чи тій проблемній ситуації й 

однаково ефективно можуть бути запроваджені на заняттях з педагогіки та 

інших навчальних заняттях 

Наприклад, метод «Знаю — хочу дізнатися — навчаюсь» слід 

застосовувати в роботі зі знайомими темами. Важливість її в тому, що вона 

охоплює всі етапи заняття: актуалізацію, усвідомлення, рефлексію. А 

застосування полягає в тому, що: 

1. Викладач повідомляє студентам тему для вивчення. 

2. Студенти розбиваються на пари і протягом 4—5 хвилин 

обговорюють одне з одним усе, що знають про тему. 

3. В цей час викладач креслить на дошці таблицю. 
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4. Викладач надає слово кожній парі і з її слів заповнює першу 

графу таблиці. При цьому він може редагувати інформацію. В тих випадках, 

коли студенти не дуже впевнені в своїх знаннях, викладач записує 

інформацію в другу графу. 

5. Викладач пропонує студентам разом шукати відповіді на 

запитання другої графи. 

6. Коли відповідь знайдено, її записують у третю графу.  

7. Студенти читають текст (підручник, інше джерело) і 

формулюють відповіді на запитання або просто сповіщають нову 

інформацію. Це теж записують у третю графу. 

8. Викладач звертає увагу студентів на запитання з другої графи: в 

тому разі, якщо відповіді не знайдено, педагог пропонує інші джерела. 

 

Що ми знаємо Що хочемо знати Що ми вивчили 

   

   

На стадії «Виклик» (актуалізація пізнавальних процесів) застосовуємо: 

а) структурований огляд – коротку лекцію, повідомлення або пояснення, що 

дається на початку заняття, щоб зацікавити студентів, репрезентувати 

ключові поняття і підготувати їх до засвоєння матеріалу з теми;  

б) «знаємо – хочемо дізнатися – дізналися» – у процесі роботи студентів 

спочатку просять подумати над тим, що вони вже знають з теми цього 

заняття (у таблиці знак «V»), чого вони не знають, але для них актуально про 

це дізнатися (у таблиці знак «?»), що дізналися на занятті (у таблиці знак «+») 

(остання графа таблиці заповнюється на стадії «рефлексії»).  

На фазі актуалізації відтворюються знання, вміння, встановлюється 

рівень досягнень з теми, потрібних для наступних етапів заняття. Можна 

використовувавти і такі методи розвитку критичного мислення: 

1. Метод недостатньої інформації.  

Студентам спеціально слід давати не всю інформацію, потрібну для 

вирішення поставленого навчального завдання. Інформацію, якої не вистачає, 

студенти мають отримати у викладача. 

2. Метод «Обери зайве» 

Cтудентам пропонуються тріади, в яких вони повинні обрати зайвий 

вираз і пояснити свій вибір. 

3. Метод «Сократівське опитування»  

Цей метод застосовується для прояснення ідей, дослідження контексту, 

розгляду основ, визначення припущень і формулювання точки зору. 

Питання, які ставляться під час застосування цього методу можна 

поділити на декілька груп. 

Перша — запитання для прояснення: 

 Що ви маєте на увазі, коли кажете…? 

 Яке завдання ви збираєтесь виконувати…? 

 Який приклад ви можете навести…? 
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 Чому ви сказали…? Як це стосується до…? 

Друга група — запитання з припущеннями: 

 Які припущення ви робите? 

 Чому ви робите ці припущення? 

 Ви припускаєте, що…? 

Третя група — запитання, які визначають перспективу й точку зору: 

 Чи є твоя точка зору щодо… ? 

 Чи є твоя перспектива в тому, що…? 

Четверта група — запитання, які ви¬значають факти, причини та докази: 

 Які твої докази для цього? 

 Чому ти віриш у це? Наскільки ти впевнений у цьому? 

П'ята група — запитання, які досліджують висновки та результати: 

 Що є твоїм висновком? 

 Що буде результатом, якщо це станеться? 

 Яким буде ефект від цього? 

4. Метод «Асоціативний кущ» 

Асоціація спонукає до вільного і відкритого мислення. Тому цю стратегію 

рекомендується використовувати на етапах актуалізації і рефлексії. Метод 

використовується як за групової роботи так і індивідуально. 

Для складання асоціативного куща слід дотримуватися таких правил: 

 Записати на дошці чи аркуші в центрі ключове слово (фразу), 

обвести його (її) колом чи прямокутником. 

 Записати всі слова (фрази), які спадають на думку. 

 Поставити знаки питання біля частини куща, в яких є 

невпевненість. 

 Записати або обговорити всі ідеї, які є чи скільки дозволяє час. 

5. Метод «Дошка запитань» 

Викладач вивішує великий аркуш паперу на видному місці в аудиторії, 

де студенти можуть записувати запитання, які виникають у ході обговорень 

під час уроків. Мета полягає в тому, щоб студенти могли записати будь-які 

свої запитання, що виникають у них, коли вони беруть участь в обговоренні, 

читають щось самостійно за власним вибором чи дорученням викладача, 

виконують інші завдання. Складений студентами перелік запитань може 

стати матеріалом на занятті узагальнення й систематизації знань. У цьому 

переліку викладач може знайти цікаві варіанти ключових та тематичних 

питань, які він зможе використати при вивченні цієї теми наступного 

навчального року. 

6. Метод «Пошук цікавих запитань» 

Після ознайомлення студентів з темою, що вивчатиметься на занятті, 

викладач може запропонувати студентам записати на дошці запитання, на які 

їм би хотілося знайти відповідь. Студенти визначають найбільш цікаві 

запитання. Саме ці запитання стають основою вивчення нового матеріалу на 

занятті. Як варіант цього методу можна обрати ситуацію, коли всі запитання, 
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які виникли в студентів, залишаються на дошці, а в кінці заняття студенти на 

них відповідають. 

7. Метод «Конкурс на краще проблемне питання заняття»  

Викладач пропонує студентам після ознайомлення з темою заняття 

скласти запитання, які записуються на дошці. В ході невеличкого 

голосування залишається те питання, за яке проголосувала більшість 

студентів. Це питання і стає основою вивчення нового матеріалу. 

8. Метод «Обмін проблемами»  

Метод кооперативного навчання, який вимагає того, щоб студенти 

знайшли важливе запитання з досліджуваної теми і потім сформулювали 

якусь проблему на підставі запитання для того, щоб інша група вирішила 

її. 

9. Метод «Експерти проти журналістів»  

Студенти об’єднуються у дві групи — «експертів», що відповідатимуть 

на запитання, та «журналістів», що будуть ставити запитання. На дошці 

варто завчасно записати як приклад орієнтовний перелік запитань, що 

сприятимуть розвитку критичного мислення.  

10.  Метод «М-схема» 

Метод, що розвиває вміння студентів захищати себе від 

маніпулятивного використання мови. Його варто використовувати при роботі 

студентів з текстом, наповненим словами і термінами, що мають яскраво 

виражене негативне чи, навпаки, позитивне емоційне забарвлення. У таких 

текстах чим слабшою є аргументація певних суджень і тез, тим більше автор 

намагається наповнити свій виклад матеріалу "емоційними поняттями". 

Графічний організатор роботи з таким текстом має вигляд таблиці, що 

складається з трьох колонок: 

Позитивні терміни 

і поняття 

Нейтральні 

терміни і поняття 

Негативні терміни 

і поняття 

   

Після того, як студенти, опрацювавши навчальний текст, заповнять 

таблицю, студентам пропонується відповісти на питання: 

1. Чи підтверджені конкретними аргументами ті терміни і поняття, що 

використовуються автором? 

2. Яку мету ставив перед собою автор, вживаючи відповідні терміни і 

поняття? 

3. Чи погоджуєтеся ви з такими оціночними судженнями? Чому?             

Привчити студентів звертати увагу на аргументованість суджень 

дозволить таблиця дещо іншого змісту, яку викладач може запропонувати 

заповнити студентам при обговоренні будь-якого дискусійного питання. 

 Аргументи, що підтверджують 

судження 

 

Явища, процеси, тенденції Приклади 

  

11. Метод «Порожній стілець» 
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 Викладач вибирає тему для дискусії і готує чотири тези на окремих 

аркушах, що висвітлюють тему з різних точок зору. Студенти, переходячи 

від однієї тези до іншої, визначають, яка із них відповідає їхній позиції. 

Таким чином, створюються малі групи для дискусії. Кожна група протягом 

10—15 хвилин обговорює зміст тези, фіксуючи аргументи, що 

підтверджують їхній вибір. Після обговорення тези в малих групах перед 

кожною із них ставиться стілець, на який сідає представник групи, щоб 

висловити думки стосовно обговорюваної теми. Час виступу обмежений. 

Після цього виступаючий повертається до своєї групи. Кожен студент може 

підтримати дискусію своїми аргументами. Студент може зайняти "порожній 

стілець" тільки один раз. 

На фазі усвідомлення змісту використовують найчастіше такі методи: 

1. Метод «Критичне читання» 

Під “критичним читанням” розуміють такий спосіб опрацювання 

текстів, коли студенти не читають текст механічно, а застосовують під час 

читання розумові операції високого рівня, що дозволяють сформувати власну 

думку щодо інформації. Фахівці вважають, що навчити школяра критичного 

читання – це найскладніша та найважливіша складова формування і розвитку 

компетентного студента. 

2. Метод «Читання тексту з позначками» 

В основу стратегії покладено читання тексту з одночасним 

маркуванням окремих його частин спеціальними позначками на полях. 

Щоб організувати діяльність, треба: 

Написати позначки на дошці і пояснити, що вони означають: 

«+»  – знайома інформація; 

«V» – нова для вас інформація; 

«-» – інформація, яка протиставляється вашим попереднім уявленням; 

«?» – інформація, що здивувала вас і викликає інтерес, ви хочете 

дізнатися про це більше. 

Дати студентам завдання прочитати текст і зробити подібні позначки  

на полях підручника. На кожний абзац тексту по 1-2 позначки.          

3. Метод «Письмове есе-роздум»  

Викладач пропонує відповісти письмово на проблемне питання за схемою: 

 Висловіть власне ставлення до проблеми. 

 Наведіть аргументи, що підтверджують вашу позицію. 

 Підтвердьте наведені аргументи відомими вам фактами. 

 Чітко сформулюйте висновки, яких ви дійшли. 

4. Метод «Письмова дискусія» 

          На початку заняття викладач вивішує аркуші, на яких зазначені 

протилежні позиції щодо обговорюваної теми. Студенти, рухаючись по 

аудиторії, залишають на аркушах свої письмові відповіді, аргументації, 

зауваження, питання. Процес безмовного обговорення продовжується до того 

часу, поки учням є що написати. 

5. Метод «Торнадо» 
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          Викладач оголошує тему, що виноситься на обговорення, й 

об’єднує  групу у три групи. Перша група студентів має навести аргументи 

на захист певного твердження, інша група намагатиметься спростувати 

твердження. Завдання третьої групи полягає у формулюванні запитань з 

метою уточнення позиції кожної групи. 

6. Метод «Письмові дебати» 

          Студенти стають спиною одне до одного. 

Викладач зачитує твердження, що буде обговорюватися. Після цього 

студенти письмово намагаються аргументувати свою позицію. Закінчивши, 

передають лист студентові, що сидить до них спиною, — він намагатиметься 

спростувати аргументацію свого опонента. 

7. Метод «Мозковий штурм» із використанням конвертів  

       Даний метод забезпечує унікальну форму письмового розв'язання 

проблем. Кожному студентові видається конверт з окремим проблемним 

питанням. За певний час йому потрібно на окремій картці письмово 

відповісти на проблемне питання, аргументувавши свою думку. Після цього 

конверт передається наступному студентові, який описує власний варіант 

бачення проблеми. Так в конверті опиняються картки студентів всієї групи. 

Після опрацювання проблемних питань конверт передають тому, хто писав 

першим. Він знайомиться зі змістом відповіді та узагальнює думки всієї 

групи з цього питання. 

На фазі рефлексії використовують методи: 

1. Метод «Павутинка дискусії» 

Викладач готує бінарне запитання (передбачає дві відповіді: «так» або 

«ні»). Студенти продумують аргументацію та пишуть по три причини на 

підтримку обох сторін у дискусії. Створюють таблицю «павутинка дискусії»: 

«так» – аргументи; «ні» – аргументи; висновок. Кожна пара об’єднується з 

іншою парою та розглядають відповіді, доповнюють свої таблиці. Студенти 

обговорюють отримані результати та роблять висновки, які записують у 

комірку «Висновок» таблиці. Якщо студенти груп зайняли різні позиції із 

суперечливого питання, пропонується провести дискусію 

2. Метод «Самооцінка» 

Особливості методу: 

 Дає можливість залучити всіх студентів до роботи на занятті; 

 Вчить студентів контролювати  та оцінювати дії свої та інших 

студентів; 

 Дає можливість студенту краще розуміти, чому саме таку оцінку 

виставляє йому викладач; 

 Надає викладачу та студентам  інформацію про необхідність 

корекції знань; 

 Надає можливість диференціації домашнього завдання. 

Картка самооцінювання 

Прізвище, ім’я ________________________________________________ 

Домашній проект (макс. 4б.)____________________________________ 
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Робота в групі: (макс. 0,5б.) ____________________________________ 

робота в динамічній групі (ви вносили вдалі пропозиції, чкі врахувала група, 

ви надавали підтримку іншим членам групи) (макс. 1б.)___________________ 

представлення результатів роботи в домашній групі (макс 1,5б.)___________ 

Тестування (макс 5б.)___________________________________________ 

Підсумковий бал (сума)___________ 

Оцінка________ 

Незважаючи на розповсюдженість технології формування критичного 

мислення, опис її використання на лекціях поки що недостатній. До того ж не 

знайдено точної назви лекції, побудованої на основі технології формування 

критичного мислення студентів. Розробники технології розвитку критичного 

мислення назвали лекцію з прийомами розвитку критичного мислення 

терміном «просунута лекція» («promoted lecture»). Саме така назва 

зустрічається у російських та українських джерелах. Мабуть, такий переклад 

є не дуже точним. Таку назву лекції можна перевести як «підвищену» 

лекцію, тобто лекцію, що є більш ефективною, ніж традиційна. 

Враховуючи зміст роботи студентів на такій лекції (критично-

аналітична робота) та за аналогією з проблемною лекцією ми пропонуємо 

використовувати термін «критично-аналітична лекція».  

Критично-аналітичну лекцію можна визначити як таку, що спрямована 

на активне сприймання, критичний аналіз та осмислення студентами 

навчального матеріалу, що подається викладачем.  

У структурі критично-аналітичної лекції, як і у будь-якій формі 

організації навчання, побудованій на технології формування критичного 

мислення, виділяються три стадії:  

1) стадія актуалізації («виклику»), що використовується на початку 

лекції чи викладання наступного питання, на якій викладач актуалізує наявні 

в студентів знання, фіксує їх увагу на проблемі, що розглядається, стимулює 

інтерес до її вивчення;  

2) стадія осмислення, на якій викладається нова навчальна інформація 

та використовується комплекс інтелектуальних завдань з її критичного 

опрацювання студентами;  

3) стадія рефлексії, яка завершує розгляд певного лекційного питання 

чи лекції загалом, на якій студенти здійснюють аналіз не стільки змісту, 

скільки самого процесу засвоєння нового.  

Л.Ф.Красинська описала можливий зміст критично-аналітичної лекції у 

ВНЗ.  

На стадії «виклику» після ознайомлення студентів з темою лекції та її 

основними питаннями викладач надає їм письмове завдання, що не вимагає 

багато часу на виконання (не більш 10 хв.), яке виконується студентами 

індивідуально чи в парах, а потім обговорюється з одночасною фіксацією 

результатів колективного пошуку на дошці. Ці завдання актуалізують наявні 

знання студентів, сприяють використанню відомостей з інших дисциплін, 

стимулюють звертання до життєвого досвіду. В якості таких завдань 
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пропонуються наступні: складання простого кластера (графічна побудова 

слів-асоціацій) на ключове поняття, що підводить до самостійного 

формулювання визначення цього поняття, тлумаченню нового терміна; 

заповнення таблиці «ПМЦ» («Плюс, мінус, цікаво») – використовується для 

оцінки студентами позитивних і негативних сторін якоїсь інформації, для 

формулювання питань, які виникають в зв’язку з якоюсь проблемою; 

складання списку відповідей на проблемне запитання через генерування ідей.  

На стадії осмислення викладач розкриває зміст теми, використовуючи 

при цьому різноманітні засоби наочності. Для активізації мислення студентів 

під час викладу нового матеріалу також надається система завдань на прояв 

аналітичних здібностей, порівняння, узагальнення, продукування творчих 

ідей, формулювання висновків. Такими завданнями можуть бути: створення 

складного кластеру – систематизованого набору понять, термінів, які 

записуються у вигляді ієрархії; складання денотатного графу на ключове 

поняття – спосіб розгляду предмета, що вивчається, в різних аспектах (з 

точки зору структури, функцій, динаміки) та їх графічного оформлення; 

заповнення концептуальної таблиці для порівняльного аналізу явищ, 

наукових теорій, що вивчаються, їх оцінки за самостійно визначеними 

критеріями; заповнення зведеної таблиці, що дозволяє систематизувати і 

узагальнити матеріал; самостійне формулювання висновків з якихось питань 

чи всієї теми лекції; графічне оформлення змісту лекції чи її частки у вигляді 

структурно-логічної схеми, що дозволяє графічно відобразити зв’язки між 

об’єктами та явищами, що вивчаються.  

На завершенні лекції на етапі рефлексії автор пропонує використати 

оперативний «зворотний зв’язок», коли студенти можуть в усній чи 

письмовій формі задати викладачам запитання з теми, що вивчається, чи дати 

емоційну оцінку лекції.  

Всі методи і прийоми формування критичного мислення мають 

сприяти кращому осмисленню навчального матеріалу, його усвідомленню і 

співставленню з власним досвідом. Більшість методів і прийомів можуть 

використовуватись на всіх стадіях критично-аналітичної лекції. Водночас 

окремі з них особливо доцільні на окремих стадіях (табл. 1).  

Табл. 1. Методи і прийоми формування критичного мислення на різних 

стадіях лекції 
Стадії Завдання Методи і прийоми 

1. Стадія  

«виклику» 

Актуалізація наявного досвіду, 

знань, уявлень про ключові 

поняття, висловлення ідей і 

припущень щодо змісту теми,  

активізація уваги, пам’яті, 

мислення, уяви 

«Корзинка» ідей 

Концептуальне колесо 

Ключові терміни 

Мозковий штурм 

«Вірні чи невірні 

твердження» 

«Знаю – Хочу дізнатись – 

Дізнався» 

«Спіймай помилку» 

2. Стадія 

осмислення 

Усвідомлення основних понять, 

проблем, активізація уваги, 

«Виглядає як ... Звучить як 

...» 
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пам’яті, мислення та уяви, 

формування емоційного ставлення, 

визначення логіки навчального 

матеріалу, його систематизація та 

встановлення причинно-

наслідкових зв’язків, організація 

спостереження за  власним 

розумінням інформації 

«Дерево передбачень» 

Спрямоване сприймання 

Маркування (INSERT) 

«Щоденник» 

«Бортовий журнал» 

«Тонкі» та «товсті» 

запитання 

«Переплутані логічні 

ланцюжки» 

«Кубик» 

Складання кластеру 

Денотатний граф 

Інтелект-карта 

«Фішбоун» 

Зведена таблиця 

Концептуальна таблиця 

Таблиця ПМЦ («Плюс – 

Мінус – Цікаво») 

3. Стадія 

рефлексії 

Обговорення результатів лекції, 

повторення закріплення 

навчального 

матеріалу, зворотний 

зв’язок   

Метод ПРЕС 

Есе 

Експрес-конференція 

«Шляпи мислення» 

«Синквейн» 

«Залиште за мною останнє 

слово» 

 

Зі змістом цих методів можна докладніше познайомитись у різних 

методрозробках, зокрема й у методичних розробках, запропонованих 

викладачами циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін.  

Завдання можуть виконуватись студентами індивідуально, але краще, 

коли вони працюють в парах, трійках або підгрупах по 5-7 осіб (більша 

кількість учасників може бути недоцільною, зменшується якість роботи). 

Однією з вагомих перешкод на шляху запровадження технології формування 

критичного мислення загалом і проведення критично-аналітичних лекцій, 

зокрема, може бути переконання деяких викладачів про те, що в процесі 

навчання слід формувати насамперед знання студентів, а не мислення.  

Також не всі погодяться витрачати на згадані методи і прийоми 

навчальний час на лекції, намагаючись насамперед надати студентам всю 

необхідну інформацію.  

Отже, вибір традиційного способу «начитки» лекцій може і забезпечує 

добру підготовку студентів до іспиту, однак не здійснює формування в 

студента осмислених знань, не дозволяє розвинути його мислення, що 

врешті-решт знижує ефективність професійної підготовки. Щодо можливого 

зауваження викладачів про складність згаданих форм роботи і необхідність 

витрат додаткового часу на пояснення процедури їх виконання, 

Л.Ф.Красинська зазначає, що, як правило, викладачу доводиться витрачати 

додатковий час на роз’яснення нових прийомів з опрацювання і графічного 

оформлення інформації лише на перших лекційних заняттях. Крім того, 
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студенти можуть виконувати ці завдання не тільки індивідуально, а й у парах 

чи мікрогрупах.  

Як показує наш досвід, використання цієї технології для самостійної 

роботи студентів з теоретичним матеріалом, у тому числі і на лекціях, 

дозволяє значно підвищити ефективність такої роботи. Студенти відмічають, 

що почали краще усвідомлювати теоретичний матеріал, перестали 

нудьгувати на лекціях, краще розуміють доцільність тих чи інших 

теоретичних відомостей, їх зв’язок з життям. Висновки і перспективи 

подальших досліджень. 

Підсумовуючи розгляд перспектив використання технології 

формування критичного мислення на заняттях у ВНЗ, слід ще раз відмітити 

важливість такої технології для реалізації принципів інноваційної освіти та 

підвищення ефективностізанять. Така технологія дозволяє не тільки 

підвищити якість засвоєння матеріалу, вона сприяє формуванню критичного 

мислення студентів, прояву їх творчості, розвитку пізнавальних здібностей, 

активності і комунікативності.  

У подальших дослідженнях пропонується здійснювати подальшу 

перевірку ефективності запропонованої технології, наповнювати її 

предметним контекстом, а також здійснювати подальший пошук 

дидактичних засобів підвищення ефективності навчання студентів за будь-

яких форм. 
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