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Формула 4К : 
 критичне мислення,

креативність,
комунікація
кооперація



Критичне мислення 
 вміння орієнтуватися в потоках інформації, бачити причинно-

наслідкові зв'язки, відсівати непотрібне і робити висновки. Щоб
знаходити рішення навіть у разі провалу, треба розуміти

причини своїх успіхів та невдач.



 
Крити́чне ми́слення — (дав.-гр. κριτική τέχνη —

«мистецтво аналізувати, судження») — це наукове
мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно

обміркованих та незалежних рішень. Головним
чином йому притаманні такі властивості, як

усвідомленість та самовдосконалення.

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.



Для чого розвивати
критичне мислення?
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ВикликВиклик ОсмисленняОсмислення Рефлекс�яРефлекс�я

Етапи розвитку
критичного

мислення та уроку
з його формування
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Прийоми розвитку
критичного
мислення,

адаптовані для
школярів

INSERT

 «Сократ�вське
опитування»

«Дзеркала та
в�кна»



Прийоми критичного 
мислення

(робота у групах)
 

«Дискусійне кафе»

 «Шість капелюхів»

«Плакат думок»



 удосконалювати вм�ння швидко та осмислено читати, 
як�сно опрацьовувати велик� обсяги �нформац�ї. 

«V» – Я вже знаю цю �нформац�ю.
«+» – Це нов� факти для мене.
«–» – Я мав �ншу думку щодо цього.
«?» – Цей матер�ал м�стить щось, чого я не можу зрозум�ти / мен�
потр�бн� пояснення чи уточнення.

 
ІНСЕРТ (або INSERT) є простим у застосуванн� та д�євим

прийомом розвитку критичного мислення, що допомагає

 
Основний принцип полягає у взаємод�ї з текстами та їх ґрунтовному
анал�з�, критичному осмисленн� нових � глибок�й рефлекс�ї до вже

здобутих ран�ше знань. 
 

 ІНСЕРТ – це технолог�я ефективного читання. Вона складається з
системи знак�в, орган�зованих у таблицю, яку необх�дно

заповнювати п�д час вивчення нового матер�алу.
 

 

INSERT



Сократівське опитування:
прийом для розвитку

критичного мислення учнів
Давньогрецький ф�лософ, соф�ст та оратор Сократ

прославився завдяки гострому розуму, вм�нню
знаходити сильн� аргументи п�д час дебат�в � тим, що все

життя присвятив саморозвитку. 
список спеціальних запитань, завдяки яким
учні самостійно дійдуть певного висновку,
використовуючи при цьому раніше здобуті

знання 
Сп�врозмовник п�д час дискус�ї самост�йно озвучує те, про
що ран�ше � не знав, але що зрозум�в самост�йно завдяки
роздумам (насправд�, н�, йому ц� думки дещо нав'язали)

Використання сократівського методу навчання розвиває у дітей
навички незалежного мислення. Цей метод унікальний, а його

вміле використання вважається майстерністю. 





• створення проблемної ситуації;

• формулювання проблемного питання;

• затребуваність наявних знань та вмінь і прагнення з їх
допомогою вирішити проблему;

• необхідність висунення гіпотези, її формулювання;

• пошук системи аргументів, доказів, спростувань в
підтвердження гіпотези або відмови від неї;

• висновки (якщо можливо, перевірка, експертиза
отриманого результату).

Сократичний метод будується за алгоритмом:

Залишається тільки додати, що оволодіння сократикою розвиває творчість і самого
вчителя.



«Дзеркала та вікна»
 
 

В�д початку терм�н представила Ем�л� Ст�лем у
межах SEED (масштабна нац�ональна програма

навчання математиц� для шк�л у США):
 

Дзеркало – це �стор�я, що є вт�ленням досв�ду,
культури, �сторичної само�дентиф�кац�ї та
�нструментом формування особистост�.

 
В�кно – ресурс, що дозволяє ознайомитися з

чужим досв�дом.
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EdWay: безліч можливостей
для підвищення кваліфікації

та професійного розвитку

Національна платформа можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників

https://edway.in.ua/uk/about-us/



найбільша освітнія платформа України



Сторітеллінг в початковій школі як технологія
розвитку критичного мислення

Технолог�я “Читання та письмо для розвитку критичного мислення”
(ЧПКМ)

є спільною пропозицією Міжнародної асоціації читачів та університету
Північної Айови за підсумками інституту відкритого суспільства

Джорджа Сороса та Національного фонду Сороса. Це є спільний
проект освітян усього світу. Мета такої співпраці - розробити і

запропонувати школі навчальні методики, що розвивають критичне
мислення учнів будь-якого віку, на матеріалі будь-якого предмета.

Інна Большакова – тренер міжнародного
проекту «Читання та письмо для розвитку

критичного мислення». Методист з
дошкільного виховання та початкового
навчання НМЦ дошкільної і початкової

освіти.



 «Мене зацікавило  все, про
що говорив тренер»,
 «На  тренінгу  
 найкориснішими були
практичні вправи»,
 «Була інформація, нова для
мене», 
«Я чекаю наступних тренінгів,
щоб поглибити свої знання».
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АНКЕТА ЗВОРОТНОГО
ЗВ'ЯЗКУ

Фідбек
ПРИЙОМ " ПІЦА"


