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Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли 

неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, 

без ефективного розв'язання проблем, значну частину яких неможливо передбачити. 

Одним із пріоритетних завдань сучасної початкової школи є розвиток дитини як неповторної 

особистості, розвиток позитивного ставлення до навчання, прагнення до самостійної пізнавальної 

діяльності. Сучасні діти приходять до школи з бажанням діяти, причому діяти успішно. Дитині 

подобається на уроці не просто слухати, а ставити запитання, обговорювати проблеми, брати інтерв'ю, 

приймати рішення, придумувати, фантазувати тощо. 

Сьогодні вже неможливо навчати традиційно, у центрі навчально-виховного процесу повинен 

перебувати учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати 

свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні 

шкільної програми. Це актуалізує питання розроблення технологій впровадження активного 

продуктивного навчання у методику викладання навчальних предметів ще в початковій школі, зокрема 

– і застосування методів і прийомів технології розвитку критичного мислення.  

Розвиток критичного мислення необхідний не лише для навчання, а й для життя, яке ставить 

перед людиною відкриті завдання. Навчити дітей мислити критично - означає навчити ставити 

запитання, спрямовувати увагу в правильне русло, вчити робити висновки та знаходити рішення в 

проблемній ситуації.  

Поліаспектність проблеми розробки і впровадження технології розвитку критичного мислення 

знайшла своє відображення в дослідженнях учених різних галузей педагогічної науки. Привертає увагу 

досвід впровадження технології розвитку критичного мислення у працях зарубіжних учених, зокрема 

М.Ліпмана, А.Кроуфорда, В.Саул, С.Метьюз та ін. В Україні питання методики (організації) навчання з 

метою розвитку критичного мислення учнів натепер значною мірою розроблено насамперед для 

історично-правової шкільної освіти вченими і дослідниками О.І.Пометун, Д.Л.Десятовим, 

К.О.Бахановим, І.І.Бондарук, О.В.Тягло та ін. Наявні також окремі розробки, насамперед навчальних 

занять, у яких презентується  застосування певних методів і прийомів технології розвитку критичного 

мислення у процесі викладання української літератури (Г.Галушко, Н.Котляренко, Л.Цьома). Однак 

питання застосування методів і прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках 

української мови в початковій школі дотепер не було предметом спеціального системного дослідження. 

Мета дослідження – з'ясування принципів та особливостей навчання на основі впровадження 

методів і прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках української мови в початковій 

школі. 

Поняття «критичність мислення»у вітчизняній психолого-педагогічній літературі трактується по-

різному: як одна з якостей і характеристик мислення, що «виявляється в здатності людини не підпадати 

під вплив чужих думок, об'єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища або факту, 

виявляти цінне та помилкове в них. [2, с. 292]; як «усвідомлений контроль за перебігом інтелектуальної 

діяльності людини, під час якого відбувається оцінка роботи думки, вироблених гіпотез, шляхів 

доведення тощо» [3, с. 168]; як здатність вимогливо оцінювати свої думки, ретельно перевіряти 

рішення, зважувати на всі аргументи «за» і «проти», виявляючи тим самим самокритичне ставлення до 

своїх дій [8] та ін. Проаналізувавши наявні трактування поняття «критичне мислення», що певною 

мірою різняться [1; 4, 6, 8], ми приєднуємося до думки С.Терно, що критичне мислення полягає у 

ретельному обмірковуванні та оцінюванні будь-якої інформації, що передбачає її усвідомлене 

засвоєння, аналіз, узагальнення і, відповідно, прийняття або заперечення як результат оцінювання 

нового [6]. Основні ознаки і характеристики критичного мислення [3; 6; 7]: вміння: робити логічні 

умовиводи; приймати обґрунтовані рішення; оцінювати позитиви і негативи як отриманої інформації, 

так і розумової діяльності; спрямованість на певну мету. Отже, можна виокремити основні показники 



 
 

критичного мислення: контрольованість, обґрунтованість та цілеспрямованість. Від рівня розвитку 

критичного мислення залежить якість розв'язування завдань, формулювання висновків, оцінювання 

чогось (інформації, способу діяльності, результату тощо) та прийняття рішень. 

Слід зазначити, що навчання в початковій школі є ведучою діяльністю молодшого школяра [2; 3] і 

основною формою розвитку пізнавальної активності. З одного боку, під час навчального процесу 

школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній світогляд, з іншого - у процесі активної 

пізнавальної діяльності розвиваються особистісні характеристики і навчальні можливості учня, завдяки 

яким він може самостійно і творчо не лише використовувати запас знань, а й шукати нові, 

задовольняючи свої потреби у пізнанні. Дитині має бути зрозумілою мета завдання. Тому, при 

впровадженні технології розвитку критичного мислення необхідно ураховувати особливості 

розумового і поведінкового розвитку молодшого школяра, зокрема те, що за період навчання в 

початковій школі мислення прогресує. Від домінування наочно-діючого і елементарного образного 

мислення, від допонятійного і бідного логікою міркування школяр піднімається до словесно-логічного 

мислення на рівні понять [2; 3]. 

На основі попереднього викладу, аналізу розроблень з методики викладання навчальних 

предметів із впровадженням технології критичного мислення, власної практики викладання, 

виокремимо основні принципи та особливості розвитку творчих і пізнавальних здібностей учнів у 

початковій школі:  

– у навчанні використовуються завдання, розв'язання яких потребує мислення вищого рівня 

(аналізу, синтезу, порівняння, установлення логічних зв'язків, узагальнення, оцінювання), яке ще не є 

характерним для молодшого школяра, тому необхідна підготовча фаза орієнтировки в умовах 

розв‘язуваного завдання за рахунок спеціальних вправ; 

– навчальний процес організовується як дослідження, тобто учні навчаються осмислюючи, 

конструюючи власне мислення, але з додатковою допомогою вчителя; 

– дослідження та оцінювання нового відбувається на основі активної пізнавальної діяльності 

школярів – у міжособистісній взаємодії і постійній співпраці під час пошуку джерел інформації та їх 

опрацювання, систематичного оцінювання та аргументування, спростування або доведення (думок, 

бачень, тверджень, положень тощо), оперування доказами та формулювання умовиводів, висновків, але 

також за умови наявності підготовчої фази орієнтировки; 

– міжособистісна взаємодія і співпраця у навчання базується на активній мовленнєвій діяльності – 

учні пояснюють, сперечаються, доводять, обґрунтовують, висувають ідеї, спільно виконують завдання, 

приймають рішення і пов'язують новий матеріал із засвоєним раніше; 

– результатом навчання є не засвоєння фактів чи чужих думок, а формування власних суджень 

(умовиводів) на основі застосування до навчальної інформації певних прийомів (технологій) мислення;  

– навчання передбачає особисту відповідальність – учні мають бути вмотивовані до обговорення і 

вирішення проблем, а не намагатися уникати цього – та позитивну взаємозалежність – успіх кожного 

залежить від його досвіду та діяльності та інших; спільна діяльність сприяє успіху; оцінювання 

інформації, процесу та діяльності здійснюється кожним; 

– викладання у цьому процесі є стратегією постійного оцінювання результатів із використанням 

зворотного зв'язку «учні – вчитель» на основі активності вчителя [4; 7]. 

Чим молодший вік, тим цікавіші слід давати завдання за формою і змістом. І тоді дитина зможе з 

інтересом займатися одноманітною діяльністю, необхідною для відпрацювання навичок і умінь. Нами 

апробовані на уроках української мови завдання, що сприяють розвитку пізнавальної активності та 

критичного мислення, а саме: 1) розгляд вправ на розвиток уміння висловлювати здогади, припущення, 

доведення справедливості певних стверджень; 2) збагачення навчального матеріалу завданнями з 

логічним навантаженням; 3) виконання інтегрованих завдань; 4) використання цікавинок на уроках 

(завдання для інтелектуального самовдосконалення, головоломки, задачі-казки, задачі-вірші, ігрові 

вправи, тематичні загадки). 

Кожен урок мови має нести в собі позитивний заряд, повинен бути насичений красою, Любов'ю і 

радістю, а особливо уроки розвитку зв'язного мовлення, на яких діти вчаться висловлювати свої 

почуття, думки, будувати речення, писати перші твори. 



 
 

В.О. Сухомлинський надавав особливої уваги розвитку самостійності, критичності мислення, 

активності молодших школярів засобами літератури. Педагог наголошував, що справжнім можна 

вважати лише те навчання, яке має спрямованість на розвиток дитини, її мислення в активній діяльності 

у процесі пізнання. «Виняткову роль відіграє уміння вчителя скерувати хід думки учнів так, щоб вони 

активно, зосереджено прагнули побачити невидиме, зрозуміти приховане в книзі» [5, c. 591-592]. Діти 

молодшого шкільного віку у своїх творах не просто передають переосмислені враження, вони 

починають цілеспрямовано шукати прийоми для цієї передачі. Відбір таких прийомів ґрунтується на 

особливостях навчання кожної дитини, опануванні нею нових способів синтезування образів творчої 

уяви, а саме: 1) аналогія – створення нового за схожістю з відомим; суть аналогії в тому, що будується 

образ, який чимось нагадує річ, що реально існує, живий організм; 2) тирізація – виділення істотного, 

повторювального в однорідних образах; 3) реконструкція – створення образів уяви, коли за певною 

частиною, ознакою, властивістю «домислюється» цілісний образ; 4) придумування історії з шостим 

словом; наприклад: є 5 слів, що підказують сюжет казки «Червона шапочка» :дівчина, ліс, квіти, вовк, 

бабуся; 6 слово – вертоліт. 

Критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання інформації, розв'язання 

задач, проблем, вибору раціональних способів діяльності. В молодшій школі на уроках української 

мови ми застосовуємо такі методи формування критичного мислення: 

1. Розминка(може замінювати організаційні моменти): «Закінчи речення одним словом»; 

«Чарівна скринька»; «Кросворд». 

2. Асоціативний кущ – спонукає до вільного і відкритого мислення. 

3. Сенкан – це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому вислові з 5 рядків. Схема 

сенкану: тема (один іменник); опис (два прикметники); дія (три дієслова); відношення (фраза з чотирьох 

слів); перефразування змісту (одне слово). 

4. Дискусія – розвиває комунікативні навички, навички толерантної поведінки.  

5. Розумний куб (на кожній грані куба своє питання ).Учень кидає куб і відповідає на питання, 

яке йому випало на певній грані. Така робота надає можливість створювати на уроках ігрові моменти і 

дуже позитивно сприймається учнями. 

6. Метод прес – допомагає навчитися знаходити вагомі аргументи і формулювати свою думку. 

7. Самооцінка – діти починають розуміти труднощі оцінювання і вчаться дивитися іншими 

очима на свою роботу. 

8. Ключові слова. Цей метод допомагає розвинути вміння: а) створювати цілісну картину, 

спираючись на мінімум інформації; б) передбачати, прогнозувати; в) виділяти головне, суттєве. 

Системне запровадження методів і прийомів технології розвитку критичного мислення в 

початковій школі є прийнятним і оптимальним у викладанні української мови, значною мірою 

підвищує ефективність і якість засвоєння навчального матеріалу та забезпечує: 1) ситуацію успіху для 

кожного учня і, відповідно, підвищення самооцінки суб'єктів навчання; 2) усвідомлене, критичне та 

оцінне сприйняття інформації (фактів, тверджень, положень, висновків), процесів і результатів; 3) 

надання учням зразків досвіду життєдіяльності, характерів, ситуацій і питань, що допоможе зрозуміти 

їм подібне, якщо це трапиться в їхньому житті. 
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