
Структура методичної системи ЧПКМ 

Створення середовища для навчання 

 

Для того, щоб навчитися критично мислити, учням необхідно почати мислити критично. 

Існує низка умов, які вчителеві необхідно враховувати, щоб стимулювати критичне 

мислення, а саме: 

 виділити час та забезпечити можливості для застосування критичного мислення; 

 дозволити учням вільно розмірковувати; 

 приймати різноманітні ідеї та думки; 

 сприяти активному залученню учнів до процесу навчання; 

  забезпечити для учнів безризикове середовище, вільне від негативної оцінки; 

 підтримувати віру у кожного учня в його здатність породжувати критичні судження; 

 цінувати критичні міркування учнів. 

Методична система ЧПКМ дає вчителям можливість: 

 активізувати мислення; 

 формулювати цілі навчання; 

 залучати учнів до плідного обговорення; 

 мотивувати навчання учнів; 

 активно залучати учнів до навчального процесу;. 

 стимулювати зміни; 

 стимулювати міркування про здійснену роботу; 

 розкрити різні точки зору; 

 допомагати учням ставити власні запитання;  

 заохочувати самовираження; 

 забезпечити обробку інформації; 

 заохочувати прояви критичного мислення. 

 

1. Будова уроку для розвитку критичного мислення 
 

Базова модель уроку (заняття) універсальна і має три етапи.  

Перший етап — актуалізація (заохочення, викликання). На цьому етапі учнів треба 

зацікавити, схвилювати, спровокувати. Він має такі цілі: 

 допомагає встановити рівень власного знання, до якого можна додати щось нове, 

доповнити; 

 сприяє виявленню поверховості, неточності, неправильності у знаннях; 

 активізує мислення учнів; 

 створює зацікавленість, спрямовує на вивчення, дослідження проблеми. 

Другий етап — усвідомлення. 

На цьому етапі учнів необхідно ознайомити зі змістом нової інформації (читання, 

розповідь, лекція, експеримент). Школярі активно перевіряють власне розуміння того, що 

читають, чують або досліджують. 

Третій етап — міркування (рефлексія) — найкритичніший етап уроку. 

Утворюється розмаїття думок, серед яких діти можуть вибрати правильну. Учні на цьому 

етапі перетворюють нові знання на власні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Організаційна схема методику межах програми 
 

Актуалізація (викликання) Усвідомлення змісту Міркування (рефлексія) 

1. Читання в парах, групах. 

2. «Мозкова атака». 

3. Огляд за категоріями. 

4. Дискусія в групах. 

5. Ґронування. 

6. Кубування. 

7. Питання — відповідь. 

8. Запис ідей, що виникли 

під впливом картини або 

відомої теми. 

9. Мислення (в парах) — 

обговорення. 

10. Порушена послідовність. 

11. Вільне письмо. 

12. Аналіз семантичних 

особливостей. 

1 3. Передбачення. 

14. Дискусійна сітка. 

1. Система позначок 

«Поміч». 

2. Багатовимірне опитування. 

3. Джигсоу. 

4. Взаємонавчання. 

5. Реакція читача. 

6. Передбачення за 

ключовими виразами. 

7. Кероване читання. 

8. Ґронування. 

9. Порушена 

послідовність. 

10. Понятійна 

таблиця. 

11. Написання звіту за 

різними джерелами 

1. Дискусія у парах, 

групах («кутки»). 

2. Огляд за категоріями. 

3. Сенкан. 

4. Кубування. 

5. Ґронування. 

6. Запис наприкінці 

уроку кількох рішень 

про найважливішу або 

найцікавішу ідею. 

7. Запитання — відповідь. 

8. Речення з відкритим 

кінцем. 

9. Вільне письмо. 

10. Дискусійна сітка. 

11. Діаграма Венна. 

12. Шкала цінностей 

 

3. Опис методик, прийомів 

Методика «Мозкова атака» та система позначок «Поміч» 
I. Актуалізація (обговорення перед читанням чи вивченням матеріалу). Групова «мозкова 

атака» з теми. 

•   Згадати все, що відомо з цієї теми (важливо згадати все, що знаєте чи думаєте, що спаде 

вам на думку з теми; немає значення, чи правильне те, що згадали, чи ні). Виникають 

несхожі точки зору, які не обговорюються на цьому етапі. 

•   Записати всі думки на дошці, показати через проектор тощо. 

•   Класифікувати інформацію. 

II. Усвідомлення змісту (власне читання чи вивчення)  

1. Ознайомлення з позначками 

«V» — прочитане, підтверджує те, що ви знаєте чи думаєте, що знаєте;  

«—» — прочитане відрізняється від того, що ви знаєте чи думаєте, що знаєте, суперечить 

вашим уявленням; 

«+» — прочитане несе нову інформацію; 

— ви натрапили на інформацію, яка вас бентежить, чи ви хочете знати 

щось більше про це. 

2. Читання тексту і позначки на полях (в початковій школі можна користуватися двома 

позначками: «V» — «Я це знаю» та «-» — «Я не знаю цього»). 

III. Міркування (після обговорення та читання) 

1. Індивідуально чи разом діти складають таблицю. 

2. Обговорення інформації (що саме учні думають про вивчене) 

«V» «—» «+» «?» 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- Що підтвердилося, що ні? 

- Що нового дізналися? 

- Що схвилювало, збентежило, зацікавило? 



Саме зараз обговорюються, з'ясовуються всі питання, які виникли під час «мозкової 

атаки» (учням пропонується дискусія).  

З. Діти можуть написати чи намалювати історії з теми та поділитися ними з іншими. 

  

Метод «Вільне письмо». Методика «Ґронування» 
Методика «Ґронування» є методикою навчання, яка спонукає учнів думати вільно та 

відкрито стосовно певної теми. Вона націлена передусім на стимулювання мислення про 

зв'язки з окремими поняттями. Це нелінійна форма мислення, яка функціонує подібно до 

принципу роботи нашого мозку. Ґронування може бути використано як на етапі актуалізації, 

так і на стадії усвідомлення. 

Етапи Ґронування: 

1.  Написати центральне слово (словосполучення чи фразу посередині аркуша, на слайді, на 

дошці). 

2. Записати слова та фрази, які спадають на думку учням з обраної теми. Записати стільки 

ідей, скільки дозволить час, або доти, доки вони не будуть вичерпані. 

3.  Коли всі ідеї записані, встановити, там, де це можливо, зв'язки між поняттями. 

 Правила, яких слід дотримуватися: 

•   Записуйте все, що спадає на думку. 

•   Не зупиняйтеся, доки є час чи ідеї. 

•   Встановіть якомога більше зв'язків. 

 

 Методика «Сенкан» (п'ятиряддя) 
 Здатність узагальнювати, систематизувати інформацію, схоплювати складні ідеї, 

відчуття та уявлення і формулювати їх декількома словами, є дуже важливою навичкою. Це 

вимагає ретельного обмірковування на основі глибокого розуміння речей. 

Сенкан — це вірш, який складається з п'яти рядків. 

 Він синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, яке описує, віддзеркалює 

тему. 

 Форма сенкану: 

1-й рядок – тема (іменник); 

2-й рядок – опис (прикметник); 

3-й рядок – дія (дієслово), пов'язане з темою; 

4-й рядок – ставлення (фраза), почуття з приводу обговорюваного; 

5-й рядок – перефразування сутності (синоніми, узагальнення, підсумок). 

 Наприклад: 

1)  1. Читання. 

 2. Мінливе, активне. 

 3. Залучає, спілкується, навчає. 

 4. Промінь світла в темряві. 

 5. Просвіта. 

2)  1. Рушник. 

 2. Гарний, полотняний, різнобарвний. 

 3. Зацікавлює, дивує, зворушує, нагадує.            , 
 4. Бережемо, пишаємося, даруємо, використовуємо. 

 5. Оберіг, зв'язок із минулим. 

 

 Методика «Кубування» 
 Кубування є методом навчання, який полегшує розгляд різних сторін теми. Цей підхід 

передбачає використання кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо напряму 

мислення або письма. 

 

 



 Наприклад, можливі такі вказівки на гранях: 

1. Описати це (колір, форму, розміри). 

2. Порівняти це (На що це схоже? Від чого це відрізняється?) 

3. Встановити асоціації (Про що це вас змушує думати? Що спадає на думку у зв'язку з 

цим?). 

4. Проаналізувати це (Скажіть, яким чином це зроблено? Ви це знаєте? Ви можете це 

вигадати?). 

5.  Знайти застосування цьому (Яким чином це може бути застосовано?). 

6.  Запропонувати аргументи «за» або «проти» цього (Займіть певну позицію,  

використовуйте повний діапазон аргументів від логічних до безглуздих). 

 

 Методика «Кероване читання з передбаченням» 
1. Після ознайомлення з назвою тексту та його автором перед читанням ставимо дітям 

питання, які дозволяють зробити припущення, про що саме буде текст (учні можуть 

висловлюватися, працюючи у парах чи групах). 

2. Текст розподіляється на частини, і далі читати його учні будуть частинами (треба 

заздалегідь попередити учнів, щоб вони не читали весь текст наперед). Зупинки бажано 

робити на найбільш цікавих місцях, щоб створити інтригуючу ситуацію очікування. 

3. Після читання кожної частини учням ставляться запитання, причому бажано уникати 

буквальних. Також пропонується спробувати зробити прогноз (передбачення) стосовно того, 

що буде далі. А після читання наступної частини це передбачення аналізується. 

 Результати застосування цієї методики звичайно залежать саме від системи питань, 

що учитель пропонує учням. 

 Сандерсівська схема систематизації питань Блума 

 На уроці є етап, який передбачає опитування учнів учителем, націлене на 

стимулювання критичного мислення, тобто використання засобу спрямування критичних 

міркувань над текстом. Ці запитання спонукають тлумачити факти, синтезувати думку, 

аналізувати інформацію, породжувати й трансформувати образи, давати оцінку та зіставляти 

свої уявлення з розвитком подій в оповіданні. 

 Багаторівневе опитування передбачає такі складові: 

 Буквальні запитання — вимагають відтворення фактичної інформації. Вони, як 

правило, розраховані на механічне пригадування. Відповіді на такі питання легко 

знайти в тексті. Вони полягають лише у відтворенні того, що було повідомлено. 

 Запитання на переформулювання — вимагають від учня подати інформацію в іншій 

формі. Ці запитання стимулюють учнів до реконструювання та трансформування 

інформації у нові форми. 

 Запитання на витлумачення — розраховані на пошук зв'язків між ідеями, фактами, 

визначеннями та цінностями. Учням пропонується подумати, як певні ідеї та 

концепції можуть поєднуватися між собою. 

 Запитання на застосування існуючих знань — надають учням можливість вирішувати 

або досліджувати далі логічні задачі. 

 Аналітичні запитання — з'ясовують мотиви, плани, логіку викладання. 

 Запитання на синтез — спонукають до творчого вирішення питань та неординарного 

мислення. 

 Запитання на оцінку — вимагають вироблення суджень: добре чи погано , правильно 

чи неправильно. 

 Адже, виходячи за межі буквальних запитань, учитель демонструє повагу до 

мислення учнів. 

 

 

 

 



 Методика «Передбачення» 
 Можна пропонувати передбачення: 

•   за прислів'ями; 

•   за загадками; 

•   за твердженням, догмою; 

•   за ключовими словами, тощо. 

 Методика «Збережи останнє слово за мною» 
 Ця методика особливо корисна в ситуації, коли треба сором'язливим та неохочим до 

висловлювання учням взяти участь у дискусії в класі. 

1. Під час читання уривку тексту учнів просять знайти одну чи більше цитат, які вони 

вважають особливо цікавими, або ті, що слід прокоментувати. 

2. Учні виписують їх на картку, зазначаючи сторінку. 

3. На зворотному боці аркуша учень пише коментар до цього уривку, питання. 

4. На наступному уроці учитель викликає когось прочитати коментар. 

5. Після цього учитель спонукає учнів прокоментувати почуте та висловити власну реакцію. 

6. Останнім висловлюється учень, що складав цей коментар. 

7. Потім можна запропонувати застосування цього ж алгоритму при роботі з іншою цитатою. 

 

 Методика «Доповідач — респондент» 
1. Прочитати текст, запам'ятати його. 

2. Два учні виходять до дошки. Один переказує зміст прочитаного. Другий уважно слухає. 

Потім все, що було пропущено, показує за допомогою рухів, жестів, міміки. А перший учень 

намагається доповнити розповідь тим, про що ще не було сказано. 

 

 Методика «Джигсоу-1» (мозаїка) 
1. Учні класу об'єднуються у постійні групи (кількість учнів у групі залежить від кількості 

частин у тексті). Кожен учень має певний номер. 

2. Текст поділяється учителем на логічно завершені частини. 

3. Кожна частина тексту буде вивчатися певною експертною групою, яка формується за 

однаковими номерами, за кольоровими картками тощо. 

4. Робота експертних груп. Учні вивчають свою частину, готуються донести її зміст до своїх 

товаришів у постійній групі. Отже, кожна дитина вивчає свою частину тексту, але за 

допомогою товаришів (експертів з іншої частини) повинна сприйняти весь текст у цілому. 

5. Повернення експертів до постійної групи і взаємонавчання. 

6. Перевірка засвоєння змісту в цілому всіма учнями (питання ставляться всьому класу або ж 

номери учнів змінюються та їм пропонується розповісти про те, чого саме їх навчили). 

 

 Методика «Джигсоу-2» 
 У цьому випадку текст не поділяється учителем на частини. 

 Кожна експертна група одержує низку питань, готує відповіді на них. Потім учні 

повертаються до своїх постійних груп та ознайомлюють товаришів із відповідями на свої 

питання. 

 Отже, текст сприймається в цілому, але робота йде за частинами. 

 

 Методика «Інтерв'ю» 
1. Читання тексту та фронтальна робота над ним. 

2. Далі працюють два учні — кореспондент та респондент. 

 Тема інтерв'ю може бути різноманітною. Вона може буквально повторювати зміст 

тексту або привносити власне сприйняття кожної дитини прочитаного матеріалу. 

 

 

 



 Методика «Дискусія»                                                  ' 
Академічна 

 Визначаємо «за» і «проти»; 

 наводимо аргументи; 

 кожна група після цього залишається на своїй позиції.  

Конструктивна  

Позиція визначена; 

 групи шукають аргументи «за» і «проти»; 

 визначають 5 найбільш вагомих аргументів; 

 підбиваючи підсумок, акцентують, чому саме ці аргументи найбільш вагомі. 

 Графічні методики 
 «Т-схема» 

Аргумент «за» Аргументи «проти» 

… … 

 

 Учні для кожної колонки вносять свої аргументи з проблеми, яку запропонував 

учитель.  

 

«Діаграма Вена» 

 

 
 

  

Особливості, характерні тільки для цього 

об’єкта, поняття 

       Спільні риси поняття, об’єкта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поради вчителю щодо планування, проведення уроку з використанням методик 

розвитку критичного мислення 

1. Поради на етапі планування уроку 
 Перед уроком  

 Мотивація 
- Чому цей урок важливий? 

- Як він пов'язаний з тим, чого я вже навчав, і з тим, чого буду навчати? 

- Які можливості надає урок для критичного мислення? 

 Завдання уроку 
- Які конкретні відомості, розуміння яких проблем будуть досягатися? 

- Які дії мають виконати учні, що передбачено характером одержуваних знань чи 

розумінням проблем? 

 Передумови 

- Що учень має вже знати і вміти для того, щоб успішно засвоювати урок? 

 Оцінювання 
- Які докази того, що учні дійсно навчаються, мають бути знайдені? Ресурси та 

використання часу 

- Яким чином розподілити ресурси та час, необхідні для процесу? 

 Групування 

- Як повинні бути згруповані учні для навчального процесу? 

 Власне урок  

 Актуалізація (викликання) 

- Яким чином можна підвести учнів до формулювання запитань та цілей навчання, а також 

до оцінки власних попередніх знань? 

 Усвідомлення значення 
- Яким чином можна підвести учнів до формулювання запитань та цілей навчання, а також 

до оцінювання власних знань?  

 Міркування (рефлексія) 

- Яким чином учні можуть використати зміст уроку? Яким чином їх будуть спрямовувати 

на обмірковування нових знань, на пошук відповідей на запитання, що залишилися, та на 

розв'язання проблемних ситуацій? 

 Підсумок 
- Яких результатів треба досягти на уроці? Наскільки бажаним є (остаточне) розв'язання 

проблем? 

 Після уроку 

 Додаткова позаурочна діяльність 
- До якого подальшого навчання може вести цей урок? Що повинні робити учні після 

закінчення уроку? 

2. Поради щодо проведення уроків за технологією ЧПКМ 
1. Дібрати текст, який би відповідав віковим,особливостям дітей, можливостям використання 

певних методик. 

2. Забезпечити наявність матеріалу в кожного учня. 

3. З урахуванням типу тексту підібрати відповідні методики. 

4. Продумати форми роботи на уроці. 

5. Підготувати можливі варіанти відповідей та питань не буквального характеру. 

6. Володіти психологічними прийомами, які забезпечували б на уроці атмосферу співпраці і 

взаємоповаги. 

7. Не нав'язувати учням своєї думки, вчити відстоювати власну позицію, роблячи певні 

висновки, прислуховуватися до думки інших. 

8. Вчити співвідносити ситуації з тексту з життєвими ситуаціями. 

 

 



ВИМІРИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
 У міру того, як учні підвищують здібності критично мислити, вони досягають успіху 

за чотирма наступними параметрами: 

•   особисте за ставленням до громадського; 

•   гетерономне за ставленням до автономного; 

•   інтуїтивне за ставленням до логічного; 

•   одноперспекгивне за ставленням до багатоперспективного. 

 Вимір «Особисте за ставленням до громадського»  

 Перші реакції дітей на роботу мають тенденцію виражатися у термінах «подобається 

— не подобається» в плані того, що стосується їх особисто. З досвідом та зрілістю вони 

стають більш здатними реагувати в термінах, які зрозумілі іншим та які краще підходять для 

порівняння та обговорення з іншими. Однак особиста реакція ніколи повністю не 

відкидається. 

 Вимір «Гетерономне за ставленням до автономного»  

 Гетерономність визначається як відчуття малою дитиною того, що мудрість та сила 

безумовно належать старшим. Текст — це робота, значення якої не викликає запитань. 

Автономія ж являє собою такий стан усвідомлення, коли дитина здатна сама описати світ та 

зробити висновки про нього. Немає причин, за яких ми також не могли б бути 

авторитетними фахівцями у деяких речах. Учні, які розвивають автономність думки, більш 

впевнено зважуються на власні аргументування і більш схильні до обговорення проблем, 

поставлених у текстах. 

 Вимір «Інтуїтивне за ставленням до логічного» 

 Стверджувати щось інтуїтивне означає висловлювати ідеї, не дуже замислюючись над 

зв'язком між твердженням та досвідом. Зосередитися на логіці означає відчути те, як 

розташовуються докази, щоб точніше відповідати вимогам. Логіка не загрожує повністю 

витіснити інтуїцію, але, наскільки логіка може бути більш громадською формою проявлення 

думки, настільки демократія краще забезпечується, коли люди здатні логічно пояснити свою 

позицію. 

 Вимір «Від однієї перспективи до багатьох» 

 Менш зрілий (або більш догматичний) мислитель може твердо дотримуватися своїх 

переконань, не утруднюючи себе пошуком альтернатив. Більш зрілий мислитель буде брати 

до уваги й альтернативні переконання не тільки для того, щоб краще зрозуміти інших, а 

також й для того, щоб упевнитись, що його переконання — найбільш прийнятні для нього. 

Таким чином, більш зрілий мислитель може видозмінювати свої власні переконання в разі, 

коли переконання іншого виявляться переконливішими, але він буде прислуховуватися до 

переконань інших, відстоюючи свою власну позицію. Це створює досвід такого змісту: «Я 

знаю, що існує багато таких, які вірять в х, але дозвольте мені навести докази, чому у так 

само важливий». 


