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24 жовтня 2018 року викладачі циклових комісій соціально-

економічних дисциплін й української літератури та  мови з методикою 

навчання провели спільне засідання – методичну кав'ярню на  тему: 

«Критично мислимо: робота з 

різними джерелами інформації». У 

ході роботи обговорювали 

актуальне питання впливу різних 

джерел інформації на свідомість 

викладача та студента.  

Розвинене критичне мислення 

допоможе отримувати задоволення 

від читання книг, навчить бачити 

підтекст, ставити розумні запитання і творчо знаходити на них відповіді. 

Самойленко Оксана Анатоліївна розпочала свій виступ з інформації 

про особливості покоління Z-покоління образно мислячих молодих людей. 

Доповідач звернула увагу на те, що студенти початку ХХІ століття думають 

картинками та схемами. Тому інформацію на заняттях бажано подавати у 

вигляді блок-схем, малюнкових текстів, 

скрайбінгу, відео та мультипрезентацій.  

Левченко Світлана Валеріївна 

розповіла про особливості роботи з 

різними джерелами інформації – 

масмедіа, соціальними мережами та ін.. 

Викладач переконана, що інтеграція 

навчальних предметів, перехід на 

бінарний спосіб донесення інформації 

студентам – досить цікаві форми 



організації роботи, які можна впроваджувати в педагогічній практиці 

викладачів. 

Цікаву доповідь щодо інтеграції 

навчальних предметів представила 

Старинець Галина Володимирівна, яка 

заняття з літератури інтегрує з історією 

України, живописом, музикою, основами 

сценічного та екранного мистецтва. 

Викладач поділилася досвідом 

проведення бінарного заняття з 

української літератури та історії України 

«Чорна сповідь моєї Вітчизни…» Василь 

Барка. Роман «Жовтий князь». Радянська 

модернізація 1929 – 1938 років». 

       Такі заняття допомагають студентам 

уникати повторення чужих думок, учитися на 

основі здобутих знань, формулювати власні, 

робити самостійні висновки, підтверджуючи їх 

переконливими аргументами. 

      Ставлення до вивчення літератури залежить 

від того, чи бачить студент у ній життєвий 

смисл, чи близький йому образ літературного 

героя. Завдання вчителя – зробити так, щоб 

навіть давній твір виглядав сучасним, бо любов 

і ненависть, вірність і зрада, порядність і 

підлість, милосердя і байдужість – категорії, які постійно супроводжують 

людей.  

Учасники засідання переконані, що технологія формування та 

розвитку критичного мислення є однією з інноваційних педагогічних 

технологій, що відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти 



України щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, 

увага переноситься на процес набуття школярами знань, умінь, навичок, 

життєвого досвіду. Які трансформуються в компетенції. 

Системне 

запровадження цієї технології 

призводить до того, що усі 

учасники освітнього процесу 

поступово опановують її не 

тільки як навчальну 

технологію, вміння самостійно 

вчитися, критично мислити, 

але і використовувати свої 

знання у повсякденному житті.  

 


