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СКЛАД ГРУПИ 

Керівник групи: Самойленко О.А., голова предметної (циклової) комісії 

викладачів соціально-економічних дисциплін,  кандидат педагогічних наук, 

викладач соціально-економічних дисциплін, викладач-методист, вища 

кваліфікаційна  категорія. 

 

Члени групи:                                                  

Абрагам В.І., викладач  психолого-педагогічних дисциплін, викладач першої 

кваліфікаційної категорії. 

Алєєксєєв А.О., викладач соціально-економічних дисциплін, викладач 

першої кваліфікаційної категорії.                                                    

Білявська Л.П., викладач  музичного виховання з методикою, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Войналович О.В., викладач  фізичного виховання, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Дмитренко Н.І., викладач  психолого-педагогічних дисциплін, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Долінговська С.М., викладач  української мови, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Касянчук В.В., викладач  зарубіжної літератури, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.  

Клименко І.М., викладач  української мови та літератури, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Кононко М.Х., викладач  музичного виховання з методикою, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Кочина Н.М., викладач  природничих дисциплін, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Куц О.К., викладач  іноземної мови, викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист. 



Левченко С.В., викладач  психолого-педагогічних дисциплін, викладач 

першої кваліфікаційної категорії. 

Ляшук Ю.В., викладач  загальнотехнічних  дисциплін, спеціаліст. 

Писарська Г.В., викладач  соціально-економічних, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Прохорова О.В., викладач  іноземної мови, викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист. 

Радкевич В.М.. викладач  музичного виховання з методикою, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Рудницька Л.В., викладач  російської мови з методикою навчання, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Савіна М.В., викладач  психолого-педагогічних дисциплін, викладач першої 

кваліфікаційної категорії. 

Старинець Г.В., викладач  української мови та літератури, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Старовойт З.П., викладач  основ ритміки та хореографії з методикою, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема, над якою працює творча група: формування належних умов 

для розвитку критичного мислення студентів, що дасть змогу підвищити стійку 

пізнавальну мотивацію до навчання, особистісну ефективність та успішність 

ухвалених рішень. 

   

Мета: ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного 

мислення студентів;впровадження партнерських засад освітнього процесу.   

 

Завдання 

1. Забезпечити: 

‒ опанування викладачами стратегій та процедури критичного мислення, 

що дасть змогу підвищити їх особистісну ефективність та успішність 

ухвалених рішень;  

‒ стимулювання інтересу до інноваційних процесів в освіті; 

‒ оволодіння навичками: формування партнерських засад освітнього 

процесу; відрізняти навчання критичного мислення від його імітації; 

‒ розуміння, коли потрібно застосовувати критичне мислення та стадії його 

розгортання; 

‒ розвиток  професійної ефективність та успішність схвалюваних рішень. 

 

Очікувані результати роботи 

Апробація власної педагогічної розробки заняття з розвитку критичного 

мислення у студентів; поєднання високого теоретичного рівня занять із 

простотою та доступністю викладу, участь у конференціях, семінарах/вебінарах 

тощо. 

  

 

 

 

 



Тематика засідань творчої групи викладачів 

 

І засідання 

Вересень 

Тема 1. Вчимося думати та читати критично  

1. Що таке критичне мислення? Навіщо потрібне критичне мислення 

викладачам та студентам (Самойленко О.А.). 

2. Які властивості має критичне мислення та особистість із прагненням до 

критичного мислення? (Горобчук Л.М.) 

3. Практикум. Установка на критичне мислення та готовність до нього (усі 

члени групи).  

 

ІІ  засідання  

Листопад 

Тема 2. Працюємо з різними джерелами інформації 

1. Що таке інформація та як ми її отримуємо? Як навчитися розуміти 

інформацію? (Левченко С.В.). 

2. Як використовувати у навчальному процесі аналіз, синтез та 

порівняння? (Алєксєєв А.О.). 

3. Практикум. Розуміння та конструювання аргументованих висловлювань 

(всі члени групи). 

 

ІІІ засідання 

Січень 

Тема 3. Майстерність ставити запитання  

1. Як критично оцінювати інформаційні потоки та ставити правильні 

запитання? (Савіна  М.В.). 

2. Як опрацьовувати різні джерела ? (Писарська Г.В.) 

3. Практикум. Запитуємо і відповідаємо (усі члени групи). 



ІV засідання 

Квітень 

Тема 4. Функція критичного мислення та його розгортання  

1. Генезис критичного мислення. Як забезпечити умови для його розвитку в 

студентів? (Долінговсмька С.М.) 

2. Коли потрібно застосовувати критичне мислення? (Клименко І.М.).  

3. Практикум. Як опрацьовувати різні джерела (усі члени групи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практична складова 

 

1. Опрацювати методичну літературу: 

1. Критичне мислення для освітян [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about 

2. Ткаченко Л. І. Формування критичного мислення у майбутніх учителів 

початкової школи у процесі професійної підготовки: автореферат дисертації / 

Ткаченко Людмила Іванівна ; [наук. кер. Коваленко Є. І.] ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. ‒ К. : Вид-во Ін-ту пед. освіти і освіти 

дорослих, 2015. ‒ 20 с.  

3. Вернигор І. Використання методики розвитку критичного мислення на 

уроках історії / І. Вернигор // Історія в школах України. ‒ 2016. ‒ № 1. - С. 21-23.  

4. Терно С. Світ критичного мислення: образ та мімікрія [] / С. Терно // 

Історія в школах України. ‒ 2012. ‒ № 7/8. - С. 27-39 

5. Марченко, Л. Система вправ з розвитку критичного мислення на 

уроках в початкових класах / Л. Марченко // Початкова школа. ‒ 2018. ‒ № 1. - С. 

17-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Представлення результатів діяльності  

– розробити заняття за методикою розвитку критичного мислення у 

студентів ‒ майбутніх вчителів початкових класів; 

– взяти участь у науковій конференції (очно/заочно); 

–  презентувати  результати роботи творчо-пошукової на засіданні творчої 

групи.   

 

 

 

 


