
 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

Ідентифікація 

 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:4 

 

Загальна кількість годин: 120 год. 

 

Тижневих годин: І семестр – 2,2 год. 

За вибором студента 

Курс:І 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: залік 

 2. Мета курсу: формування в майбутніх учителів здатності до аналізу, 

співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних положеннях педагогічних 

технологій, сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику 

початкової школи 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Організація навчання з розвитку критичного мислення. 

Тема 1. Створення середовища для розвитку критичного мислення. 

Тема 2. Структура уроку розвитку критичного мислення. 

Тема 3. Таксономія Блума. 

Тема 4. Багаторівневе опитування. 
 

Кредит 2. Стратегії розвитку критичного мислення. 

Тема 1. Стратегія «Кероване читання із використанням таблиці передбачень». 

Тема 2. Стратегія «Щоденник подвійних нотаток». 

Тема 3. Стратегія «Кубування». 

Тема 4. Стратегія «Сенкант (сенкан, п’ятирядок)». 
 

Кредит 3. Графічні організатори. 

Тема 1. Діаграма Венна. 

Тема 2. Фішбоун. 

Тема 3. Дискусійна сітка Алверманна. 

Тема 4. Таблиця «ЗХВ» (Знаю- Хочу знати - вивчаю). 

 

Кредит 4. Групові стратегії навчання. 

Тема 1. Методика взаємних питань. 

Тема 2. Взаємонавчання. 

Тема 3. Круглий стіл. 

 

4. Завдання курсу. 

Методичні: вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні та теоретичні 

положення педагогічних технологій; досконало вивчити технологію розвитку 

критичного мислення, виділити її істотні ознаки;  

Пізнавальні: студенти повинні знати зміст даної педагогічної технології, педагогічну 

діяльність та погляди видатних освітніх діячів, що розробляли цю технологію;  



Практичні: сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя 

початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями; вміння 

працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати 

поняттями педагогічних технологій, обирати оптимальні технології і методи навчання 

відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх 

підготовки, умов. 

5. Статус у навчальному плані. 
Дисципліна за вибором студента 

6. Лектор: доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко С. І. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних методик, робота в 

мікрогрупах, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому 

просторі університету. Для оцінювання використовується національна чотирьохбальна 

шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, 

FX, F.  

9. Мова викладання: українська 
 


