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«Навчити дитину мислити самостійно, зважувати, 
приймати та брати відповідальність за свої думки і 

рішення – є одним з найважливіших завдань 
вчителя!»

 Критичне мислення - це процес аналізу, 
синтезування і обгрунтовування оцінки 
достовірності,цінності інформації; властивість 
сприймати ситуацію глобально; знаходити 
причини і 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.



Критичне мислення 
1.самостійне
2.інформація – відправний, а не кінцевий результат
3.починається з формулювання запитань і з’ясування проблем.
4.переконлива аргументація.
5. соціальне.



Структура
уроку прийоми

принципи

Виклик
-вихід на тему
-мотивація

Осмислення
-систематизація
знань

Рефлексія
-обмін думками
-оцінка
-логічний перехід на 
нову тему

Співвідношення 
змісту з 
життєвими
задачами

Мотивація на 
самоосвіту

Використання 
графічних прийомів

Активність 
учнів

Розвиток навичок
спілкування

Групова
робота

Технологія 
Розвитку
Критичного 
Мислення

Узгоджені між 
собою

Розумна кількість

Є
придатними

Добре 
описані

Правильно 
використані



Розподіл методів критичного мислення згідно з етапами уроку

ВСТУПНА ЧАСТИНА ( виклик)
 Кластер
 Дерево передбачень
 Таблиця “З – Х – Д “ 
(Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися)

ОСНОВНА ЧАСТИНА (осмислення)
 Формулювання визначення поняття
через найближчий рід та вид
 Кластер
 Читання в парах і узагальнення в парах
 Читання з маркуванням
 Картографування тексту
 Навчаючи вчуся
 Спитай у автора
 Таблиця “З - Х - Д”
 Прес
 Робота в парах
 Фішбоун

 Бортовий журнал
 Асоціативний кущ
 Мозковий штурм
 Робота в парах

 Робота в групах
 Карта понять
 Тонкі і товсті запитання
 Подвійний щоденник
 Т – таблиця
 Концептуальна таблиця
 Дискусія
 Займи позицію 
 Кубування 
 Коло ідей
 Запитайте один одного
 Кола Венна



ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА (рефлексія)

 Сенквейн 
 Дискусія
 Концептуальна таблиця
 Шкала думок
 ПМЦ (Плюс, Мінус, Цікаво)

 Займи позицію
 Бортовий журнал
 Таблиця “З – Х - Д”
 Прес



Приклад  уроку історії за темою: “ Впровадження НЕПу в Україні”.

 На етапі виклику учням пропонується заповнити таблицю “З – Х – Д”, ії 1і 2 колонки.

Знаю Хочу 
дізнатись

Дізнався

Що це - нова 
економічна політика 

Коли 
проводилась?

Проводили 
більшовики

Які реформи 
проводились?
В яких галузях 
економіки?

Внаслідок 
завершення 
громадянської війни 
була розруха, 
Економічна криза 

Що це дало 
населенню?

Незадоволення 
населення 
політикою “ воєнного 
комунізма ”

Які наслідки мав 
НЕП?



На етапі осмислення учням пропонується “Фішбоун”

Цей інструмент дозволяє учням
«розбити» загальну проблемну тему на 
низку причин та аргументів і 
підготуватися до вирішення 
проблемного питання уроку.

Застосування цього прийому
допоможе учням зрозуміти важливість 
аргументації, а також те, що кожна 
проблема – багатогранна, може мати 
кілька причин, що впливають одна на 
одну.





На етапі рефлексії учні заповнюють останню колонку талиці , відповідаючи 
на проблемне питання уроку. А також пропонується прийом “ Займи 

позицію ”

.

Знаю Хочу 
дізнатись

Дізнався

Що це - нова 
економічна політика 

Коли 
проводилась?

Причини НЕПу

Проводили 
більшовики

Які реформи 
проводились?
В яких галузях 
економіки?

Основні заходи 
нової політики

Внаслідок 
завершення 
громадянської війни 
була розруха, 
Економічна криза 

Що це дало 
населенню?

Чим НЕП в 
Україні 
відрізнявся від 
НЕПу в Росії.

Незадоволення 
населення 
політикою “ воєнного 
комунізма ”

Які наслідки мав 
НЕП?

Що було 
досягнуто в 
результаті нової 
економічної 
політики

Чому  НЕП 
згорнули.



Різноманітні форми роботи на уроках



http://www.criticalthinking.expert/pro-
nas/

 освітня платформа «Критичне мислення»

http://www.criticalthinking.expert/pro-nas/


Інтернет ресурси.

 https://learningapps.org

 http://www.xmind.net/

https://learningapps.org/
http://www.xmind.net/


Розвивати критичне мислення -

 значить вчити дітей не тому , що вони повинні думати,
 а як вони мають думати,
 розвивати навички аналізу, синтезу, пошуку та переосмисленню 

інформації,
 навчити ставити перед собою додаткові питання,
 знаходити нестандартні рішення,
 аналізувати свої вчинки та дії.

І чим більше поле для самостійних думок та дій (з правом на деякі 
помилки в процесі засвоєння нових знань) отримають учні – тим 
ефективнішим буде навчання.

Учні отримають гнучкість в адаптуванні до життєвих ситуацій, 
самостійність у прийнятті рішень
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