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В умовах розвитку інноваційних процесів та ціннісно-смислової 

варіативності змісту сучасної освіти потребують оновлення науково-методичні  

підходи її організації. Однією з інноваційних педагогічних технологій є 

технологія розвитку критичного мислення. 

Критичне мислення як особливий тип мислення людини спрямоване на 

самостійне розв’язання конкретної пізнавальної чи життєвої проблеми через її 

всебічний розгляд на основі різних джерел інформації, визначення шляхів 

розв’язання цієї проблеми, їх оцінювання й обґрунтований вибір одного з них з 

постійною рефлексією та корекцією власної мисленнєвої діяльності. Критичне 

мислення – це система мисленнєвих стратегій і комунікативних якостей, що 

забезпечують ефективну взаємодію з інформаційними реаліями [2]. 

Педагогічна технологія розвитку критичного мислення – це система 

навчальних стратегій, методів і прийомів, запровадження яких передбачає 

аутентичну меті діагностику та дотримання таких комунікативних і 

поведінкових умов: повага до особистості учня, прийняття різноманітних точок 

зору, врахування індивідуального стилю навчальної діяльності, готовність до 

виправданого ризику тощо.  

Основу технології розвитку критичного мислення становить триетапний 

процес: виклик − осмислення − рефлексія [1]: 

1 фаза – виклик − спрямована на актуалізацію знань, що пов’язані з 

обговорюваною темою, на виявлення індивідуальних труднощів і прогалин в 

знаннях, на усвідомлення та формулювання індивідуальних цілей навчальної 

діяльності; 

2 фаза − осмислення − передбачає активне сприйняття навчального 



матеріалу та його самостійне зіставлення із одержаними раніше знаннями, пошук 

відповідей на поставлені раніше запитання, корекцію власних цілей навчання; 

3 фаза – рефлексія − спрямована на систематизацію і оцінювання 

отриманої інформації, формулювання нових запитань та виокремлення цілей 

подальшої пізнавальної діяльності. 

Технологія розвитку критичного мислення має унікальний набір прийомів і 

технік («Читаємо, думаємо, працюємо», «Читаємо, думаємо, обмінюємося 

ідеями», «Читання з позначками», асоціативний кущ, щоденник подвійних 

спостережень, «Знаю, хочу знати, дізнався», експерти проти журналістів, атака 

на вчителя, атака на учня, листування, метод шести капелюхів, порожній 

стілець, письмове есе-роздум, дискусія, торнадо, мозковий штурм, джигсоу, 

кластери тощо), які дозволяють на уроці створювати ситуацію мислення. 

Матеріалом для такої ситуації можуть служити навчальні тексти, параграфи 

підручників, уривки наукових статей, художні твори, відеофільми тощо. 

Ознайомлення студентів-майбутніх учителів біології з теоретичними 

засадами та шкільною практикою реалізації технології розвитку критичного 

мислення здійснюється за авторською методикою під час лабораторного 

заняття «Використання технології розвитку критичного мислення в навчально-

виховному процесі з біології»  (у межах опанування третього змістового модуля 

методики навчання біології «Засоби, методи, форми організації навчання та 

діагностики навчальних досягнень учнів з біології»).  

Особливістю запропонованої методики є те, що методи та стратегії 

технології розвитку критичного мислення є одночасно і предметом пізнавальної 

діяльності студентів, і провідними у формуванні відповідних методичних знань 

та умінь. Так, зокрема, студентам пропонується прочитати текст з позначками 

під час ознайомлення з науковими статтями, що розкривають особливості 

реалізації технології розвитку критичного мислення у навчально-виховному 

процесі з біології у ЗНЗ.  

На наступному етапі аудиторна робота організовується за методом 

порожнього стільця: 1) викладач пропонує чотири тези, що розкривають 



поняття «критичне мислення» (критичне мислення − це здатність роздумувати 

об’єктивно, критичне мислення − це логічний  аналіз, критичне  мислення − це  

наукове мислення та критичне мислення − вид інтелектуальної діяльності 

людини); 2) студенти, переходячи від однієї тези до іншої, визначають, яка із 

них відповідає їхній позиції. Так створюються малі групи для дискусії, кожна 

група протягом 10-15 хвилин обговорює зміст тези, фіксуючи аргументи, що 

підтверджують вибір, після обговорення в малих групах перед кожною із них 

ставиться стілець, на який запрошується представник групи, щоб висловити 

думки стосовно обговорюваної теми (час виступу обмежений). 

Активний характер пізнавальної діяльності студентів забезпечує і метод 

кластерів: на дошці  на окремому  аркуші  паперу  написане  ключове  поняття 

«технологія розвитку критичного мислення», студенти на окремих аркушах 

записують слова, що виражають ідеї, факти, образи до означеного поняття, а 

фіксуючи свій аркуш на дошці, кожен студент обґрунтовує написане.  

Під час групової роботи майбутні учителі розробляють фрагменти уроків 

біології-10 з тем «Неорганічні речовини» та «Органічні речовини», під час яких 

застосується метод «Асоціативний кущ». 

Узагальнювальна бесіда будується за запитаннями: 

− Охарактеризуйте учня, який мислить критично.  

− Як така здатність особистості впливає на вибір форм та методів 

організації навчального процесу з біології в основній та старшій школі? 

− Як критичне  мислення  може  стати  підставою  для  формування 

здатності до життєтворчості? 

У межах самостійної позааудиторної роботи студентам пропонуються такі 

завдання: 

1. До однієї з тем біології-10 складіть запитання Сократа.  

2. Розробіть фрагмент уроку з теми «Неорганічні речовини» (або 

«Органічні речовини», на Ваш вибір), під час якого застосується метод 

«Кластери». Підготуйтеся до його моделювання. 



Поглиблення та розширення знань майбутніх учителів про організацію 

навчального процесу з біології у ЗНЗ за технологією розвитку критичного 

мислення та розвиток відповідних умінь здійснюється в умовах  індивідуальної 

науково-дослідницької роботи студентів і під час педагогічних практик.  
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