
Формування 
творчих  здібностей 

молодших   школярів 
через розвиток 

критичного  
мислення  



АКТУАЛЬНІСТЬ   
ПРОБЛЕМИ: 

Навчити  дитину  критично  
мислити – це значить: 

правильно, точно і логічно 
ставити запитання; 

спрямувати   увагу  в  
правильне  русло; 

вчити  робити висновки та 
приймати рішення. 



Мета 
повна відмова від авторитарної педагогіки; 

перехід до педагогіки партнерства, пам’ятаючи слова Р. Емерсона, що 
“секрет успішного виховання – у повазі до вихованця”; 

оволодіння знаннями щодо загальноприйнятих людських цінностей, 
визначення  міри їх впливу на сучасного учня; 

необхідне корегування поведінки учня та його ставлення до оточуючого 
світу; 

відновлення забутих та втрачених ціннісних орієнтирів серед учнівської 
молоді; 

формування в учнів вміння проектувати власні позитивні дії на 
майбутнє. 

формування етичного, толерантного ставлення до чужої думки. 



ШІСТЬ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

уміння мислити  

відповідальність  

формулювання 
самостійних 

суджень 

критерії оцінки ідей 
у процесі їх аналізу 

чи критики 

самокорекція 

увага та 
апелювання до 

контексту  



ПРИНЦИПИ 

доступності, наочності, толерантності, поваги до особистості 
дитини; 

особистісно-орієнтованого, індивідуально-диференційованого 
підходу; 

оптимального співвідношення розвитку й саморозвитку учня; 

поєднання навчання й виховання; 

гуманістичної спрямованості, розвитку унікальної своєрідності 
кожної       дитини. 



ПРИНЦИПИ  КРИТИЧНОГО  МИСЛЕННЯ: 

Самостійність та індивідуальність;  

Інформація є відправним, а не кінцевим пунктом 
критичного мислення; 

Критичне мислення завжди починається з постановки та 
усвідомлення проблеми; 

Критичне мислення завжди прагне до переконливої 
аргументації; 

Критичне мислення є перш за все мисленням соціальним. 



Учень сприймає  інформацію  з різних джерел. 

Учень аналізує різні точки зору і вибирає   власну. 

Учень зіставляє власну думку з іншими точками 
зору. 

Учень відстоює свою думку, приводить приклади,  
аргументи. 

Учень приймає рішення на основі доказів                    
та  власних переконань.  

Етапи  критичного  мислення 



Стадії  розвитку  критичного 
мислення 

1 стадія:  ВИКЛИК  
(учень демонструє 
первинні знання і 

досвід) 

2 стадія:  
ОСМИСЛЕННЯ  

(учень працює з 
інформацією)  

3 стадія:  
РОЗДУМИ  

(рефлексія) 



Навчальна діяльність 

Читання тексту з позначками 

Постановка учнями запитань 

Мозковий штурм  

Асоціативний кущ  

Складання блок - схем 

Сенкан 



Читання  тексту  з  позначками 

– «Це нова інформація» 

+ «Це відома інформація» 

?  «Це суперечлива інформація. Я так не думав» 

!  « Ця інформація дуже цікава або дивує мене». 



Сенкан  
 Підсумковий урок  української мови  з теми 

“Прикметник” 

1 рядок 
(слово-тема, 

іменник) 
 

Лисиця 
 

Їжак Півник Мишенята 

2 рядок 
(два прикметника) 

Хитра, улеслива Розумний, 
розсудливий 

Працьовитий, 
терплячий 

Ледачі, веселі 

3 рядок 
(три дієслова, 

пов’язані з темою) 

Полює, поверталася, 
їла, паслася 

Згортається, відповів, 
не вмивався, засопів 

Знайшов, обмолотив, 
розтопив 

Танцюють, співають, 
стрибають 

4рядок  
 (речення) 

Поверталася стара 
лисиця з невдалого 
полювання. 

Згорнувся їжачок у 
клубочок. 

Знайшов півник 
колосок. 

А мишенята тільки й 
знають, що танцюють 
і співають. 

5 рядок 
(синоніми) 

Рудий звір Колючий  Голосисте горлечко Круть і Верть 



Складання  блок – схеми  
 Урок математики, 3 клас 

Задача. За 7 днів господарка витратила 14 кг картоплі. На скільки днів 
вистачить 18 кг картоплі, якщо денна норма витрати збільшиться на 1 кг? 

Розв’язання: 
  1)14 : 7 = 2 (кг) – витрачала картоплі за 1 день; 
  2) 2 + 1 = 3 (кг) – нова денна норма; 
  3)18 : 3 = 6 (дн.) – витратить 18 кг картоплі. 

Блок – схема: 
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… найцінніше для мене – жвавий розум, жива думка, 

таке мислення, від якого людина здоровіє і 

підбадьорюється, радіє і веселиться, а розум відповідь 

стає і мудрим, і простим одночасно. Лише жвавий 

розум і може робити нас працівниками життя 

Філософ і філолог А.Ф. Лосєв 


