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Вступ
Актуальність дослідження. Стрімкий процес розвитку суспільства і
високих технологій потребує відповідного інтелектуального розвитку людини.
Освіта в цьому сенсі є найвагомішим чинником у прогресі економіки та
соціуму, оскільки саме вона постає інструментом формування особистості, яка
не сприймає все на віру, а здатна досліджувати, шукати нові шляхи до
вирішення проблем, піддавати сумніву усталені твердження, продукувати нові
ідеї. Великого значення набувають не знання, а вміння їх застосовувати.
Одним з таких умінь, віднесеним до ключових компетенцій ХХІ століття, є
критичне мислення.
Потреба у критичному мисленні у нашій державі існує вже тривалий час,
оскільки, як зазначає С. Терно, усі педагогічні імперативи зіштовхувались і
зіштовхуються досі з великою інерційною силою системи освіти і тим, тому що
радянська школа ставила за мету сформувати керовану свідомість, яка здатна
лише до репродукції інформації [40, с. 27]. Згодом виявились негативні
наслідки цього явища, що помітно й нині.
Навички й уміння критичного мислення потрібні всім, до цього
призводить глобалізація ринку праці і безперервний соціально-економічний
розвиток. Завдяки їм люди отримають інтелектуальну незалежність, зможуть
виокремити головне з-поміж розмаїття інформації, матимуть власну оціночну
шкалу фактів, подій чи явищ, не будуть об’єктом маніпуляції.
У сенсі спрямованості на формування критичного мислення традиційні
підходи до навчання суттєво відстають від потреб суспільства інформаційної
доби. Водночас Національна доктрина розвитку освіти і Державний стандарт
базової повної загальної середньої освіти ставлять за пріоритет вміння учнів
самостійно аналізувати, перевіряти і переосмислювати інформацію, що
забезпечується гнучкістю мислення. Це завдання актуальне з перших років
перебування у навчальному закладі. Успішне й ефективне формування
критичного мислення у школярів має безпосередній зв’язок із методами і
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формами

організації

навчально-виховного

процесу,

завдяки

яким

забезпечується активна мислительна діяльність учнів.
Теорії критичного мислення в літературі приділено велику увагу, але
недостатньо для розвитку критичного мислення в учнів-підлітків при
викладанні предметів філологічного циклу, тому темою роботи обрано розвиток
критичного мислення в учнів основної школи при викладанні предметів
філологічного циклу.
Мета роботи — обґрунтування використання технологій розвитку
критичного мислення учнів основної школи і перевірка їх ефективності при
викладанні предметів філологічного циклу.
Об’єктом дослідження є процес навчання учнів основної школі
предметів філологічного циклу.
Предмет дослідження — розвиток критичного мислення учнів основної
школи під час вивчення ними предметів філологічного циклу.
Завдання дослідження:
- з’ясувати сутність поняття критичного мислення та дослідити його
тлумачення в зарубіжній та вітчизняній науці;
- розглянути вікові психолого-педагогічні особливості мислення учнів основної
школи і зміст шкільної філологічної освіти з точки зору можливостей розвитку
критичного мислення;
- обґрунтувати застосування практичних завдань і технологій для розвитку
критичного мислення при вивченні шкільних дисциплін філологічного циклу;
-

експериментально

перевірити

ефективність

використання

технологій

критичного мислення на уроках української літератури.
Методи дослідження:
1) теоретичні: аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури;
синтез, узагальнення і класифікація матеріалу;
2) практичні: спостереження, педагогічний експеримент, статистична
обробка даних педагогічного експерименту.
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Експериментальна

база

дослідження:

науково-дослідна

робота

проводилася на базі Житомирського екологічного ліцею № 24 впродовж
лютого-березня 2018 р. Усього дослідженням було охоплено 30 учнів сьомого
класу.
Теоретико-методологічною основою роботи постали праці відомих
зарубіжних (Д. Халперн [46], Г. Крайг [27], Дж. Дьюї [14], Ж. Піаже [34, 35]) та
вітчизняних (М. Савчин [33], О. Корягіної [20]) психологів і педагогів. Основою
для досліджень технологій критичного мислення стали наукові розробки М.
Ліпмана [58, 59, 60], Е. Де Боно [49, 50, 51], Дж. Венна [64], К. Ішікави [19], С.
Терно [39, 40, 41], М. Шеремет [48], Г. Селевко [38].
Теоретичне значення і новизна дослідження полягає у створенні
ефективного теоретичного обґрунтування можливостей розвитку критичного
мислення учнів 7-их класів при викладанні предметів філологічного циклу.
Практичне значення роботи полягає у доборі ефективних завдань для
розвитку

критичного

мислення

при

викладанні

шкільних

дисциплін

філологічного циклу, які в подальшому можуть слугувати при плануванні
уроків та при написанні підручників.
Апробація дослідження: матеріали роботи та результати дослідження
були представлені на пленарному виступі на ІV Міжнародній науковопрактичні студентській конференції (Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, 18
квітня 2018 р.)

та

опубліковані

у

науковому

виданні

"Іншомовна

компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті", а
також на VІІ щорічній науково-практичній конференції "День студентської
науки" (Барановичі, 16 березня, 2018 р.).
Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів,
поточних і загальних висновків і списку використаних джерел у складі 64
найменувань, з яких 32 українською мовою, 13 ‒ англійською мовою, 19 ‒
російською мовою. Загальний обсяг роботи 71 сторінка, з них 64 основного
тексту. У додатках роботи містяться декілька учнівських робіт, виконаних при
проведенні дослідження.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У результаті дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Аналіз праць, присвячених проблемі критичного мислення, дав змогу
з’ясувати, що це поняття введене в науковий обіг наприкінці 80-х років
минулого століття в США. Одним із фундаторів такої педагогічної
інновації, як критичне мислення, є професор філософії Колумбійського
університету М. Ліпман (M. Lipman). На сьогодні поняття критичного
мислення має велику кількість тлумачень у зарубіжній і вітчизняній
науці. Явище критичного мислення визначають як високу здатність
систематизувати та аналізувати інформацію крізь призму особистіснопсихологічного підходу з погляду логіки. Критичне мислення сприяє
ретельному обмірковуванню, внаслідок чого особистість приймає
зважені правильні рішення, не піддається маніпуляціям, здатна
відстоювати свою позицію, апелювати до власного досвіду, самостійно
оцінювати явища навколишньої дійсності.
2. Аналіз вікових особливостей мислительної діяльності учнів основної
школи засвідчив, що мислення підлітків відрізняється самостійністю,
яка проявляється в поступовому набутті вміння побачити і поставити
запитання, виявити проблему і розв’язувати її за допомогою лише
власних сил. В учнів розвивається гнучкість мислення, яка надає їм
здатність слідувати не заздалегідь складеному плану, а змінювати його,
якщо того вимагають обставини, які виникли у процесі виконання
роботи. Цій віковій групі притаманна концентрація на деталях та
здатність аналізувати теоретичний матеріал. Важливу роль відіграє
критичність в оцінюванні своєї розумової діяльності і навколишнього
світу. Саме ці вікові психолого-педагогічні особливості розвитку
підлітків свідчать про необхідність та наявність сприятливих умов для
формування в цьому віці вмінь критичного мислення.
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3. У процесі аналізу шкільних навчальних програм і підручників з
української мови та літератури, англійської мови для 7-го класу
виявлено, що хоча шкільною програмою передбачається формування в
учнів критичного мислення, насправді зміст завдань у шкільних
підручниках є дуже обмеженим у цьому відношенні, перелік
навчальних завдань, котрі залучають учнів до порівняння, зіставлення,
виявлення спільних ознак, є дуже коротким і недостатнім з точки зору
вимог до сучасної шкільної освіти. Розробка відповідних завдань,
оновлення змісту підручників в подальшому може суттєво вплинути на
розв’язання цієї проблеми і докорінно змінити наявну ситуацію.
4. Обґрунтувавши шляхи використання технологій критичного мислення в
учнів основної школи при викладанні предметів філологічного циклу,
нами було доведено, що розвиток в учнів основної школи критичного
мислення можливий за умови посиленого введення в навчальних процес
спеціальних

цілеспрямованих

практичних

завдань.

У

процесі

дослідження було розроблено систему завдань та обґрунтовано їх
використання на уроках.
5. Експериментальне
екологічному

ліцеї

дослідження,
№

24,

проведене

довело

у

Житомирському

ефективність

використання

спеціальних завдань і навчальних технологій для розвитку критичного
мислення. Розроблена система завдань виявилася досить ефективною,
такою, що сприяє розвитку умінь розрізнення та виділення спільних
ознак, утворення асоціацій, виділення основного, постановка запитань
тощо.
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