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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 
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СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Беземчук Л.В. 

У статті розглядається питання формування критичного мислення 

учнів закладів загальної середньої освіти інтерактивними методами (ігрові, 

інтелектуальні, художньої асоціації, театралізації, практично-мистецькі, 

суспільно-значущої діяльності, інформаційні, активізації самостійної роботи, 

рефлексії) та інформаційною технологією. 

Ключові слова:критичне мислення, інтерактивні методи, інформаційна 

технологія, мистецтво, учні, система педагогічних вправ. 

The article deals with the problem of formation of students' art of institutions 

of general secondary education by interactive methods (game, intellectual, artistic as 

sociation, the atricalization, practical-artistic, socially significant activity, 

information, activation of independent work, reflection) and information technology. 

Keywords: critical thinking, interactive methods, information technologies, art, 

students, system of the training exercises. 

Постановка проблеми.На сьогоднішній день в українському суспільстві, 

яке прагне здобути європейський рівень розвитку життя, зумовлена 

необхідність у всебічно розвинутих, компетентних фахівцях різних галузей. 

Тому в Україні дуже гостро постають питання стосовні не тільки 

різноплановості шкільних предметів в закладах загальної середньої освіти, але 
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й їх міждисциплінарного зв’язку, на що наголошується в Законі України «Про 

освіту» (2017 р.).  

Аналіз останніхдосліджень і публікацій. Розвиток критичного мислення 

стає дуже актуальним під час інтенсивнихсоціальнихзмін, коли неможливо 

діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та 

інших обставин, без ефективного розв'язання проблем, значну частину яких 

неможливо передбачити. Саме тому очевидною є життєва необхідність 

критичного мислення для вітчизняної освітньої системи. Розвиток критичного 

мислення – це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а й у повсякденному 

житті, де герої є реальними, а їхні вчинки – це твої дії та дії твоїх дітей.  

На уроках мистецтва вчитель має організувати роботу таким чином, щоб 

школярі вчилися об’єктивно сприймати навколишню дійсність, справлялися зі 

складними завданнями, вибирали вдалі способи вирішення проблем, училися 

формулювати власну думку, вміли її відстоювати, аргументувати, 

обговорювати з іншими людьми, поглиблювали власні судження й висновки. 

Розвиваючи критичнее мислення в учнів, учитель формує людину, яка прагне 

до самовдосконалення, до постійного розвитку власного мислення і збагачення 

світогляду. 

З метою визначення ступеня розробленості питання розвитку критичного 

мислення нами були проаналізовані праці зарубіжних та вітчизняних науковців, 

а саме: В. Болотова, І. Бондарука, Т. Воропай, Н. Вукіної, О. Іванова, Дж. Дьюї, 

Д. Кластера, О. Кочерги, А. Кроуфорда, М. Махмутова, К. Мередіта, С. 

Метьюз, М. Ліпмана, Р. Пауля, В. Погребенника, К. Поппера, Є. Полата, 

О. Пометун, С. Романова, Дж. Стіла, В. Сухомлинського, Ч. Темпла, 

В. Теплова, С. Терно, Г. Токмань, О. Тягло, Д. Халперн, Я. Чаплака та інших. У 

працях цих науковців з’ясовано сутність основних категорій проблеми, 

визначено специфіку аспекту критичного мислення та шляхи його реалізації на 

уроках мистецтва. 
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Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні методики 

формування критичного мислення учнів основної школи на уроках мистецтв. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Критичність мислення 

особистості зростає по мірі того, як дитина стає дорослою. Але учні не 

отримують навичок критичного мислення автоматично. Для того щоб 

спрямувати процес розвитку критичного мислення дітей у конструктивне 

русло, для них необхідно створити відповідні педагогічні умови для набуття 

досвіду зустрічі з новою інформацією, її обробки та створення власних 

ідей.Оскільки інтегрований курс «Мистецтво» включає не тільки інформаційну, 

але й емоційно-чуттєву та цілісну складову - це дає змогу приділити увагу учнів 

не на здобування «механічних» знань, а на формування власних думок учнів та 

уміння і навички правильно їх обґрунтовувати, що є основним завдання 

критичного мислення.  

Методика розвитку критичного мислення повинна враховувати 

домінуючи потреби учнів, а це для старшого підліткового та молодшого 

юнацького віку – потреба в рефлексивній та смислотворчій діяльності, в 

самопізнанні, самовираженні, самовизначенні, а також у саморегуляції 

діяльності та творчій активності. Підлітковий та юнацький вік сенситивним 

періодом для розвитку мисленням, зокрема таких рис як абстрактність, 

критичність та творчість, що породжу потребу мати власну точку зору, 

схильність відстоювати її, розмірковувати гіпотетико-дедуктивна; а також 

характеризується виробленням світогляду, переконань, характеру, життєвим 

самовизначенням.  

Це період самоствердження, бурхливого розвитку, самосвідомості; 

відбуваються зміни в змісті мислення: формуються ідеальні образи світу та 

сім’ї, які починають порівнюватися з реальністю; зростає інтерес до соціальних, 

політичних і моральних проблем, тощо. Встановлено, що для гуманітарних 

дисциплін логічний та аналітичний компонент необхідний, але недостатній 

базис. Таким базисом у гуманітарній освіті виступають цінності. 
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  Плануючи уроки з розвитку критичного мислення слід пам’ятати, що 

формування критичного мислення в учнів можна здійснити завдяки 

використанню групової навчальної діяльності. Адже однією з вимог успішної 

адаптації випускника школи в суспільстві є вміння працювати з людьми та 

вміння працювати в колективі. Методи КМ діляться на такі види як:  

Прийоми та методи створення позитивної атмосфери навчання та 

організації комунікації учнів (Розминка, Криголам, Розігрів). Мотивація 

навчальної діяльності та актуалізації опорних знань учнів (вірні і невірні 

висловлювання, дерево передбачень). Засвоєння та формування нових знань, 

умінь, навичок, емоційно-цінісних орієнтацій та ставлень учнів( бортовий 

журнал, Асоціативний кущ,  

Узагальнення та систематизації знань, організації рефлексії пізнавальної 

діяльності (логічні ланцюжки,ЗХД , морський бій). 

Висновки. Аналіз зазначених навчальних програм, літератури з 

мистецьких предметів, методики й технології розвитку критичного мислення, 

методичні посібники та періодичні видання. На основі аналізу зроблено 

висновок, що для розвитку критичного мислення на уроках мистецтва вчителю 

необхідно: вчити учнів осмислено сприймати нову інформацію; створити мови 

для індивідуальної роботи школярів, дати їм можливість самостійно 

опановувати новий матеріал, робити власні висновки; використовувати 

інтерактивні методи; добирати завдання, які спрямовують учнів на усебічний 

аналіз інформації, зацікавлюють дослідно-пошуковою роботою; застосовувати 

на уроках проблемний підхід; учити школярів залучати нову інформацію для 

розв’язання різноманітних навчальних завдань; розвивати в учнів творчість, 

нестандартність мислення; активізувати внутрішню мотивацію – допитливість, 

інтерес, бажання висловлювати власні думки; формувати у школярів уміння 

вести дискусію, самостійно добираючи з текстів аргументи, факти. 

Розкриті питання, безумовно, не вичерпують всієї проблеми, подальшого 

дослідження потребують такі аспекти проблеми, як розробка іноваційних 
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методик та технологій формування критичного мислення учнів закладів 

загальної середньої освіти. 
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