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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасне інформаційне суспільство – це період 

високих технологій, що потребує від освіти формування компетентної та 

активної особистості. Саме на досягнення кінцевого результату – розвитку 

особистості через призму формування життєво необхідних компетентностей – 

націлена сучасна модель освіти. Нові вимоги ставлять за практично значущу 

мету діяльності вчителя не управління процесом засвоєння учнями знань, а 

педагогічний супровід формування компетентної особистості. 

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з 

Державною національною програмою "Освіта" ("Україна ХХІ століття") та 

Державним стандартом початкової загальної освіти є формування освіченої, 

творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я [1, с.1; 

2, с. 1–2]. Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне 

обґрунтування змісту й методів навчально-виховного процесу, спрямованого 

саме на розвиток особистості учнів. Однак цьому процесові поки що бракує 

цілеспрямованості та науково-методичного забезпечення. Одним із головних 

завдань у розв’язанні цієї проблеми є ознайомлення вчителя з інноваційними 

технологіями [22, с. 12]. 

Модернізація освітньої галузі "Мови і літератури" Державного стандарту 

загальної початкової освіти передбачає формування в молодших школярів 

соціальних навичок і насамперед розвиває вміння працювати в парах, у групах 

з різною кількістю дітей. Така навчальна співпраця виховує в школярів повагу 

до однокласників, уміння оцінити роботу інших або висловлювати з цього 

приводу критичні зауваження, змінити свою думку в разі переконливих 

аргументів учасників спільної роботи тощо. Для того необхідно перетворити 

кожен урок у школі на урок мислення-спілкування, урок-діалог. Загальна мета 

освіти сьогодення – виховання культури особистості, складові якої – культура 

мислення, культура спілкування та поведінки. 

Наш час – це час змін і перетворень у різних сферах життя. Входячи в 
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нову епоху, людство відчуває потребу кардинальної модифікації та зміни 

орієнтації в бік толерантності й демократії. Тому саме зараз важливим є 

питання розвитку критичного мислення – мислення про зміну мислення. 

Передбачаючи рух і саморозвиток особистості, критичне мислення стає 

життєвою необхідністю, чи не єдиним шансом, що допоможе вистояти і 

перемогти в умовах інформаційного суспільства. Реформування освіти 

України, на нашу думку, є спробою саме критично осмислити існуючу 

ситуацію і визначитись із пріоритетами державної політики в розвитку освіти. 

Найважливіше в цій ситуації – не вдатись до крайнощів категоричного 

заперечення всього набутого або ж до ходіння по колу без наповнення 

декларативності реальними діями. Саме цьому може зарадити критичне 

мислення. 

Упровадження нових освітніх технологій особистісно зорієнтованого 

навчання на уроках – це передумова активної пізнавальної діяльності учнів: 

нестандартна, цікава, творча робота пробуджує в дітей інтерес до знань і 

сприяє емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. 

Однією з інноваційних технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти 

певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є 

технологія формування та розвитку критичного мислення. 

Аналіз сучасної науково-педагогічної літератури свідчить, що зміни в 

шкільній освіті неможливі без застосування на уроках інтерактивних методів, 

які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні 

думками тощо. Особистісний підхід до навчально-виховного процес 

передбачає певну переорієнтацію свідомості вчителя, погляду на особистість 

учня та на себе як на цінність та самоцінність. Досвід сьогодення доводить, що 

педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, 

нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. 

Проблема використання інтерактивних методів та прийомів навчання не 
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є абсолютно новою в педагогічній науці. Її досліджувала значна кількість 

науковців та вчителів-новаторів: І. Дичківська, І. Дівакова, І. Досяк, А. Ка-

расик,  О. Кондратюк, І. Коротун, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун 

та ін. [9–14; 17; 22–25]. Однак деякі аспекти цієї проблеми все ще залишаються 

недостатньо вивченими. Зокрема, використання інтерактивних методів і 

прийомів навчання української мови в початкових класах з метою розвитку 

критичного мислення молодших школярів, на наше переконання, вимагає 

більш глибокого дослідження та аналізу. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність розвитку критичного мислення учнів 3–4 класів 

шляхом використання спеціально дібраної та укладеної системи 

інтерактивних методів і прийомів навчання української мови. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати психолого-педагогічну та науково-методичну літературу з 

питань розвитку критичного мислення школярів на сучасному етапі розвитку 

загальної початкової освіти. 

2. З’ясувати стан розвитку критичного мислення молодших школярів на 

уроках української мови та літературного читання в сучасній початковій 

школі. 

3. Теоретично обґрунтувати, дібрати й укласти систему інтерактивних методів 

та прийомів розвитку критичного мислення для використання на уроках 

української мови в 3 – 4 класах. 

4. Експериментально перевірити ефективність запропонованої системи в 

умовах початкової школи, зробити узагальнення та висновки. 

Об’єкт дослідження: уроки рідної мови в сучасній початковій школі. 

Предмет дослідження: розвиток критичного мислення молодших 

школярів на уроках української мови та літературного читання в 3–4 класах. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз літератури за темою 

дослідження; рівневий та порівняльно-зіставний аналіз; теоретичний синтез та 
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узагальнення); емпіричні (спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, 

методи математичної статистики та обробки інформації). 

Новизна дослідження полягає в доборі й укладанні системи 

інтерактивних методів і прийомів, спрямованих на розвиток критичного 

мислення молодших школярів на уроках української мови в 3–4 класах. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що теоретично 

обґрунтовані, дібрані, укладені й систематизовані методи та прийоми розвитку 

критичного мислення молодших школярів і методичні рекомендації до їх 

використання можуть з успіхом використовуватись студентами- 

практикантами та вчителями-класоводами в процесі навчання молодших 

школярів рідної мови. 

Обсяг і структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту 

роботи без додатків становить 80 сторінок, загальний обсяг – 103 сторінки. У 

роботі наявні 5 таблиць. Список використаних джерел нараховує 88 

найменувань. Додатки подано на 23 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

    Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати 

навіть найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити,  які знання можуть 

знадобитися дитині в її позашкільному житті, а які – ні.  Розвинута культура 

мислення дозволяє сприяти появі нового, самостійно мислячого покоління. Це 

надзвичайно важливо в час швидкоплинного соціального прогресу. 

Динамічний розвиток нашого суспільства викликає необхідність постійної 

роботи над собою, посилення відповідальності кожної особистості за власне 

майбутнє. Саме цьому і допомагає система розвитку критичності мислення. 

 Запорука успішної соціалізації учнів – це формування ключових 

компетентностей. Вони визначаються як здатність людини здійснювати 

складні поліфункціональні види життєдіяльності, ефективно розв'язувати різні 

навчальні завдання та життєві проблеми. Учень, який навчається в сучасному 

навчальному закладі, – це особистість, у якої мають бути сформовані всі 

ключові компетентності. Саме така особистість зможе успішно 

самореалізуватися в соціумі як свідомий та відповідальний громадянин, 

високий професіонал, особистість.  

Кожна дитина має до чогось певні здібності. Наше завдання — відшукати 

найменші пагінці таланту, розвивати їх. Адже в майбутньому трудовому житті 

стануть у пригоді міцна пам’ять, гостре око, хороший смак, образне мислення. 

Усе це розвивається під час виконання різних творчих робіт. Важливо на уроці 

використовувати проблемні завдання. Наявні в них суперечності викликають 

дискусію, спонукають до роздумів, пошуків і певних висновків. 

Важливою педагогічною умовою формування критичного мислення учнів 

є створення зацікавленості і доброзичливої співпраці на уроці, активне 

залучення до парної та групової роботи. Вже починаючи з дитячих років 

дитину треба привчати формулювати свої думки, оціночні судження, 

переконання, незалежно від інших. Тобто мислення може бути критичним 

тільки тоді, коли воно має індивідуальний характер. 

З огляду на це, важливим є  не стільки накопичення дитиною інформації, 
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скільки розвиток мислення, вміння адекватно оцінювати результати, 

самостійно добувати інформацію, перетворюючи знання на інструмент 

пізнання інших видів діяльності, вміння конструктивно взаємодіяти з іншими.  

Проведене дослідження дає підстави стверджувати: 

 1. У процесі пошуку ефективних шляхів реалізації зазначеної мети ми 

висунули гіпотезу про можливість підвищення рівня пізнавальної активності 

та розвитку мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів шляхом 

запровадження спеціально розробленої та науково обґрунтованої системи 

інтерактивних методів та прийомів навчання, що пропонуються учням на 

різних етапах уроків української мови та літературного читання. 

 2.  На основі сконструйованої дидактичної моделі було визначено етапи 

дослідження, зміст констатувального, формувального та контрольного етапів 

педагогічного  експерименту; підготовлені навчально-методичні матеріали 

для їх проведення. 

 3.   Аналіз кількісних і якісних показників формувального етапу експерименту 

підтвердив наші припущення: рівень навчальної активності, інтересу до 

вивчення рідної мови та літературного читання, рівень мовленнєвих умінь і 

навичок  учнів початкових класів у цілому значно зростає, якщо для вирішення 

цієї проблеми застосовуються інтерактивні методи та прийоми навчання на 

основі системного підходу.    

 4.  Дослідження довело, що інтерактивні методи та прийоми навчання 

сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Вони допома-

гають учням навчитись правильно формулювати власну думку; аналізувати 

отриману інформацію; використовувати знання та досвід інших тощо. 

5.  Зауважимо, що оскільки вікові особливості учнів 4 класу значно не 

відрізняються  від психофізіологічних особливостей третьокласників [14],  

запропоновані  педагогічні та лінгвометодичні  нововведення можуть 

використовуватися вчителями і в 3 класі. 

Наше дослідження переконливо довело, що які б інноваційні технології 

ми не впроваджували в практику, досягти успіху можна лише зацікавивши 
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учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні 

потреби. І тут допомагають  стратегії технології розвитку критичного 

мислення, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в ігровому 

спілкуванні. А групова робота для них – це перша можливість виявити себе як 

особистість, самовиразитись і самоствердитись. 

Проведене дослідження дає можливість стверджувати, що зазначена 

технологія стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню плідного 

освітнього середовища й утвердження системного характеру навчання та 

самонавчання. За своєю сутністю технологія формування критичного 

мислення має інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові 

знання, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і 

приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати конфлікти; 

шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних 

джерел, використовуючи сучасні технології для виконання конкретних 

завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та 

саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися. 

Дослідження довело, що інтерактивні методи та прийоми навчання 

сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Вони допома-

гають учням навчитись правильно формулювати власну думку; аналізувати 

отриману інформацію; використовувати знання та досвід інших тобто 

розвивають критичне мислення. 

Системне запровадження цієї технології в школі призводить до того, що 

всі учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння 

самостійно вчитися, критично мислити, але і використовувати свої знання в 

повсякденному житті. А саме початкова ланка є фундаментом формування 

критичного мислення як пріоритетного напрямку виховання особистості 

сучасної молодої людини. 

Відтак, можна впевнено стверджувати, що технологія інтерактивного 

навчання – це така організація навчального процесу, за якої неможлива 

неучасть у процесі пізнання. Саме за таких умов здійснюється виховання 
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особистості,  що буде готова до майбутнього дорослого життя, у якому  

необхідно  вміти  розв’язувати проблеми та приймати конкретні рішення. 

Таким чином, саме методика розвитку критичного мислення дозволяє 

максимально підвищити ефективність навчально-виховного процесу, дає 

можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, 

творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться 

спілкуватись, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію. 
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