
Критичне мислення – це здатність добре 

мислити, добре розмірковувати, ухвалювати 

продумані успішні рішення. 

 

10 грудня 2018 року було проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого 

викладача». 

На засідання розглядали 

проблему: «Розвиток 

критичного мислення – 

основна вимога сучасної 

педагогіки». 

Про сучасну психолого-

педагогічну проблему 

формування критичного мислення студентів розповіла керівник Школи 

Тихоліз В.О. 

Вона вказала, що міжнародні дослідження сучасних психологів і 

педагогів показали, що лише близько 25% школярів і студентів володіють 

навичками і ще менше – прийомами критичного мислення. 

Крити́чне ми́слення — 

(дав.-гр.)— «мистецтво 

аналізувати, судження») — це 

наукове мислення, суть якого 

полягає в ухваленні ретельно 

обміркованих та незалежних 

рішень. 

Застосування прийомів 

розвитку критичного мислення 

на заняттях дозволить: 



• оптимально поєднувати загальні, групові й індивідуальні форми 

навчального процесу;  

• раціонально застосовувати сучасні методи і засоби навчання,; 

• забезпечити професійну мобільність і конкуренто-спроможність 

випускників педагогічних ВНЗ; 

•  стійкість свідомості до психологічного й інформаційного 

маніпулювання;  

• продуктивній самоосвіті та підвищенню кваліфікації на базі ресурсів 

ІКТ;  

• методичні знання й уміння щодо розвитку критичного мислення 

студентів.  

 

Методику розвитку критичного мислення розкрила викладач 

Кравченко О.А. Вона вказала, що заняття з розвитку критичного мислення 

можна поділити на такі частини:  

• Виклик, або вступ; 

• Осмислення, або основна частина; 

• Рефлексія, або підбиття підсумків. 

Кожна частина вимагає використання  певних прийомів роботи. 

Наприклад. У першій частині (виклик, або вступ) можна використовувати 

такі прийоми: кластер, асоціативний кущ, мозковий штурм, робота в 

парах, кошик ідей, діаграма Венна та інші. 



Під час  «Круглого столу» на тему: «Роль педагога у розвитку 

критичного мислення студентів» 

викладачі ділилися досвідом 

використання прийомів розвитку 

критичного мислення при 

викладанні окремих дисциплін. Віра 

Олексіївна презентувала методику 

використання графічного способу 

опрацювання матеріалу – кластер. 

Це виділення смислових одиниць тексту та їх оформлення у вигляді пучка. 

Метод «кластера» дозволяє засвоїти на занятті великий обсяг інформації в 

структурованому і систематизованому вигляді, виявити ключові слова. 

Розбивка на кластери формує вміння варіативно мислити, встановлювати 

логічні звʼязки  між  поняттями,  допомагає  вільно  і  відкрито  висловлювати  
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думки. Також розкрила можливості використання таблиці «Знаємо – Хочемо 

дізнатись – Дізнались», «Навчаючи – вчуся», «Сенкан» та інші. 

Викладач Савіна М.В. поділилася досвідом використання діаграми 

Венна та «Рибʼяча кістка (фіш-бон)», що дозволяє узагальнити знання 

студентів, виділити спільні ознаки та відмінності окремих понять. 

  


