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Актуальність проблеми формування та розвитку критичного мислення 

майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки набула нового сенсу в 

останні роки. На всіх рівнях здобуття освіти педагоги повинні підтримувати 

власний високий рівень розвитку критичності й допомагати здобувачам освіти 

орієнтуватися у значних обсягах інформації та виокремлювати серед неї 

достовірну і необхідну, мислити раціонально, доказово, неупереджено, 

ухвалювати обмірковані рішення. 

Ґрунтовне дослідження теоретичних та методичних аспектів проблеми 

розвитку критичного мислення здійснено зарубіжними (Т. Бартел, Дж. Дьюї, 

М. Ліпман, К. Мередіт, Дж. Стіл) та вітчизняними (О. Антонова, О. Горецька, 

М. Оліяр, Л. Петрик, О. Пометун, М. Починкова, І. Сущенко, С. Терно та ін.) 

науковцями. Проте, проблема лишається актуальною у зв’язку із 

інтенсивними соціально-економічними змінами у суспільстві. Особистість, 

яка керується критичним мисленням швидко та без зусиль знаходить 



необхідну їй інформацію, уважно вивчаючи отримані дані та прискіпливо їх 

опрацьовуючи. 

Метою статті є представлення досвіду роботи з формування критичного 

мислення майбутніх вчителів початкової ланки освіти у процесі навчання у 

закладі вищої освіти. 

На сьогодні сформувалося декілька підходів до тлумачення поняття 

критичне мислення, це: 

– система суджень, яка дозволяє аналізувати інформацію таким чином, щоб 

на її підставі ухвалювати раціональні рішення [1]; 

– система суджень, що допомагає розглядати події, робити висновки і 

давати оцінку подіям, аналізувати їх [2]; 

– наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно 

обміркованих та незалежних рішень [3]; 

– науковий підхід до розв'язування широкого кола проблем – від 

буденних до професійних [4]; 

– формулювання суджень відносно правдивості та реальності заяв або 

відповідей щодо розв'язання проблем [4]; 

– вміння ставити інформацію під сумнів, здатність думати 

дисципліновано: ясно, раціонально, неупереджено, спираючись на докази [5]; 

– спосіб пізнання світу через безупинний процес аналізу та самоаналізу, 

самопізнання і самовдосконалення [2]. 

Останнє визначення найбільш повно окреслює наш підхід до організації 

освітньої діяльності у процесі вивчення предмету «Теорія та методика 

педагогічної діяльності» магістрантами спеціальності 013 «Початкова освіта», 

оскільки у професійній діяльності ми дотримуємося принципу, що розвиток 

критичного мислення має наскрізно проходити через освітній процес та стати 

невід’ємною складовою професійної освіти майбутнього педагога. 

Серед ефективних форм організації семінарських занять виокремимо 

«конкурс педагогічної майстерності», який проводимо наприкінці вивчення 



освітньої компоненти для узагальнення отриманих знань, вдосконалення 

набутих вмінь і навичок та перевірки рівня прояву критичного мислення. 

Сутність конкурсу полягає в тому, щоб майбутній педагог 

продемонстрував власний рівень оволодіння предметом та критично оцінив 

рівень одногрупників. Завдання включає підготовку і проведення короткого 

фрагменту уроку відповідно до спеціальності та його обговорення за 

наступним планом: 

– визначити, якого стилю діяльності та моделі спілкування дотримується 

майбутній педагог; 

– проаналізувати постанову голосу, тембр, дикцію, мову, мовлення, 

жестикуляцію, поставу та поведінку майбутнього вчителя; 

– визначити та охарактеризувати підхід, технологію, методи які 

використовує майбутній педагог у процесі роботи; 

– проаналізувати доцільність обраної форми проведення уроку та засобів; 

– узагальнити обговорення та сформулювати поради для себе та автора 

фрагменту уроку. 

Окреслена форма роботи дозволяє максимально оцінити рівень засвоєння 

освітньої компоненти здобувачами освіти, розвинути та вдосконалити 

навички критичного мислення, аналізуючи власну діяльність та колег. 

Отже, використання поряд з традиційними інноваційних, інтерактивних 

форм організації освітньої діяльності дозволяє стимулювати активність 

магістрантів на заняттях, актуалізувати набуті знання, вміння й навички та 

критично оцінити рівень їх засвоєння, вдосконалити рівень професійної 

компетентності. 

Перспективи подальших наукових пошуків вбачаємо у ознайомленні та 

активному використанні різних методичних прийомів при підготовці майбутніх 

педагогів до проведення фахових занять й оцінці їх ефективності для 

формування й розвитку критичного мислення фахівців.  
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