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ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

Пропоную вашій увазі новий посібник з розвитку критичного мислення учнів, підго-
товлений на основі кількарічного досвіду підвищення кваліфікації вчителів різних 
предметів основної та старшої школи. 

Важливість розвитку критичного мислення учнів зафіксована в новітніх освітніх 
нормативних документах. Проте численні декларації не розв’язують проблеми, адже 
учитель-практик потребує чітких методичних рекомендацій, які відповідають на два 
запитання.

1) Чому навчати критичного мислення легко для будь-якого вчителя? 

Тому що методи, з яких складається технологія розвитку критичного мислення, легко 
вбудовуються в будь-який урок. Завдяки чітким і зрозумілим алгоритмам діяльності 
швидко й без зусиль сприймаються дітьми. Такі методи не потребують додаткових 
матеріальних витрат на обладнання. Крім того, як показує досвід, вони до вподоби 
дітям, а це сприяє їхній мотивації до навчання і значно полегшує роботу вчителя.

Проте ми не бачимо безупинного прогресу в цьому напрямі. 

2) Чому навчати критичного мислення складно для будь-якого вчителя? 

Тому що методи розвитку критичного мислення мають застосовуватися системно на 
кожному уроці на основі глибокого осмислення сутності такого мислення загалом. 
Дуже важливо обирати для кожного уроку ті методи, які відповідають змісту та цілям 
уроку, розуміючи глибинний зміст методу, а не лише його привабливість. Механічне 
копіювання методів або їх застосування лише на показових уроках не забезпечує 
серйозних результатів. Крім того, більшість чинних підручників не «заточена» під 
організацію критичного дослідження матеріалу учнями, а є набором готових виснов-
ків. Тому вчитель може використовувати такі підручники в навчанні, утім, не може 
спиратися на них методично в розвитку критичного мислення учнів.

Розвиток критичного мислення стає найактуальнішим у період інтенсивних соціаль-
них змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, 
економічних та інших обставин, без ефективного розв’язання проблем, більшість 



з яких непередбачувана. У цьому сенсі життєва необхідність критичного мислення 
для української освітньої системи очевидна. Тільки таким шляхом ми можемо роз-
виватися відповідно до вимог світового інформаційного суспільства та просуватися 
в напрямі демократії.

Тож вважаємо за необхідне допомогти зацікавленому вчителю підвищити свій про-
фесійний рівень шляхом поступового й ґрунтовного опанування технології критич-
ного мислення. Зважаючи на цю мету, ми й побудували наш посібник з вичерпними 
характеристиками й описами відповідних методів навчання, які можуть успішно за-
стосовувати вчителі різних предметів. Описи й характеристики методів засновані не 
лише на теоретичних дослідженнях цих питань, зокрема закордонних, а й на багато-
річному досвіді експертів Освітньої платформи «Критичне мислення».

У вступі подано теоретичні положення, на яких ґрунтується наше розуміння сутності 
поняття «критичне мислення», розкриті його педагогічні аспекти та потенціал нав-
чання для його розвитку. 

Хотілося б привернути увагу до останніх підрозділів цієї частини, які пов’язані з ви-
кликами в діяльності та особистості педагога, на які вам обов’язково доведеться від-
повідати. Без подолання внутрішнього спротиву, певної мужності, працелюбності й 
відданості професії вам навряд чи вдасться пройти цей шлях.

У першій частині посібника «Класифікація методів розвитку критичного мислення і 
структура компетентнісно орієнтованого уроку» розкриті основні поняття посібника 
та їх взаємозв’язок; описана концептуальна базова модель уроку, її структура, мето-
дика реалізації кожної частини та найбільш ефективні методи. Цією моделлю може 
послуговуватися вчитель, проєктуючи навчання так, щоб обрані методи й прийоми 
розвитку критичного мислення відповідали змісту, рівню й цілям кожного предмета.

Друга частина «Розподіл методів за структурою уроку» присвячена проблемі, яка 
часто хвилює вчителів, – обґрунтованому вибору методу навчання учнів для певного 
уроку. Розкрито зв’язок методу з частиною уроку, схарактеризовані чинники, що зу-
мовлюють його вибір.

Третю, четверту, п’яту частини присвячено методам, які допоможуть учителю опти-
мально розв’язати завдання кожної складової уроку, а також особливостям їх засто-
сування. 

Методи кожної частини подано в алфавітному порядку. Опис методу містить мету 
його застосування (завдання, які він розв’язує), алгоритм дій учителя з керування ді-
яльністю учнів, додаткові рекомендації та роз’яснення. Опис окремих методів повто-
рюється в різних частинах, що спричинено їхньою багатофункціональністю. У кожній 
частині ви знайдете описи, адекватні завдання того етапу уроку, про який йдеться.



Така побудова посібника робить його логічним, зручним і доступним для опрацюван-
ня вчителями, які прагнуть опанувати цю освітню інновацію досконало. 

Водночас зауважимо, що багаторічний досвід нашої співпраці з учителями, які опа-
новують інноваційні технології, переконливо свідчить, що ті, хто їх використовува-
тимуть у межах традиційної освітньої системи, потребують спеціальної тренінгової 
підготовки й підтримки з боку колег. Бажаною для вчителя, який запроваджує ме-
тоди критичного мислення, є участь у спеціальних навчальних семінарах-тренінгах. 
Щоб забезпечити підтримку всього педагогічного колективу, такі семінари можна 
провести для групи вчителів одного освітнього закладу.

З питаннями про впровадження в практику ідей посібника, зокрема участь у тренін-
гах, ви можете звернутися до експертів Освітньої платформи «Критичне мислення» 
за адресою www.criticalthinking.expert. 

Бажаю успіхів! 

Олена Пометун
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ВСТУП

Що таке критичне мислення й навіщо воно потрібно людині

Головний сенс критичного мислення простий – уміння управляти власним розумом. 
Його значення також просте й очевидне – вміючи керувати розумом, ми можемо ке-
рувати своїм життям, усвідомлювати все, що з нами відбувається, шукати й знаходи-
ти найкращі шляхи, рости й розвиватися.

Критично мислити можуть усі, але не всі хочуть це робити. Критичного мислення 
потрібно вчити для того, щоб учні могли використовувати його навички в конкретній 
предметній діяльності.

Сьогодні критичне мислення – один з модних трендів, і не лише в освіті. Тож часто 
можна чути запитання на кшталт: чи є критичне мислення новим видом мислення? які 
його особливості? чи можна його розвивати? як саме?

У численних визначеннях учені підкреслюють той чи інший аспект цього виду мис-
лення. Наприклад, Девід Вуд і Джуді А. Браус пояснюють критичне мислення як «ро-
зумне рефлексивне мислення, сфокусоване на рішенні, у що вірити і що робити». 
Критичне мислення, на їхню думку, це пошук здорового глузду – як розсудити об’єк-
тивно і вчинити логічно з урахуванням як своєї точки зору, так і інших думок, вміння 
відмовитися від власних упереджень1.

Даяна Халперн у своїй роботі «Психологія критичного мислення» наводить таке визна-
чення терміна критичне мислення: «... використання таких когнітивних навичок і стра-
тегій, які збільшують ймовірність отримання бажаного результату. Відрізняється вива-
женістю, логічністю і цілеспрямованістю. Інше визначення – спрямоване мислення»2.

Якщо узагальнити думки багатьох дослідників, критичне мислення постає як склад-
не, багатовимірне й багаторівневе явище. З цього погляду можна стверджувати, що 
під критичним мисленням розуміють особливий тип, спосіб мислення, який поєднує: 

• процеси аналізу, синтезування й обґрунтованого оцінювання вірогідності / цін-
ності інформації; 

• здатність людини визначати проблеми, знаходити їх причини й передбачати на-
слідки, формулювати альтернативні гіпотези їх розв’язання;

1 Браус Д. А. Инвайронментальное образование в школах: руководство: как разработать эффективную про-
грамму / Д. А. Браус, Д. Вуд. – СПБ. : NAAEE, 1994. 
2 Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПБ. : Питер, 2000.
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3 Щоб не збільшувати обсяг тексту, надалі ми вживатимемо учень (без «учениця»), учитель (без «учитель-
ка»), учасник (без «учасниця»), партнер (без «партнерка») тощо, проте ми усталено застосовуємо гендерно 
виважені формулювання.

• генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів та аргументів;
• ухвалювати зважені рішення – чому довіряти та що робити далі.

Іншими словами, критичне мислення – це по суті набір розумових стратегій і опе-
рацій, опанування яких передбачає вільне використання людиною мисленнєвих 
операцій високого рівня, що застосовуються для формулювання обґрунтованих 
висновків і оцінок та ухвалення рішень.

Таке мислення можна й навіть необхідно постійно вдосконалювати / тренувати, як, 
наприклад, тренують м’язи спортсмени чи техніку гри музиканти. І школа є ідеаль-
ним середовищем для навчання та розвитку критичного мислення в учнів та уче-
ниць3, навчання їх використовувати інтелектуальні інструменти для організації влас-
ної розумової діяльності, застосувати ці інструменти в реальному житті.

Розвиток критичного мислення – це розвиток уміння усвідомлювати ці та інші впли-
ви, долати або враховувати обмеження. Людина, яка критично мислить, ухвалюючи 
важливі рішення, ставить собі запитання: чому я ухвалюю саме таке рішення? що на 
мене вплинуло? якими є інші варіанти? 

Ми можемо обговорювати з дітьми їхні рішення, ставлячи такі запитання й поступо-
во навчаючи учня ставити їх собі. Цим ми допомагаємо формуванню усвідомленості 
та широти мислення, що робить людину глибшою та незалежною. 

Як розвивати критичне мислення в навчанні

Якщо ми прагнемо розвивати в учнів критичне мислення, слід навчати їх методів 
(стратегій) критичного мислення. Як їх реалізувати? Де застосовувати? 

Часто можна почути, як учитель звертається до учня: «Думай!» І учень відповідає: 
«А я й думаю». Але визначити, чи так це насправді, неможливо, адже учень не знає, 
що означає «думати», а вчитель не може йому цього пояснити. Тим паче вчитель не 
здатний пояснити, що означає мислити критично. А насправді «звичайне» і «кри-
тичне» мислення значно різняться.

З позицій педагогічної науки корисно уявляти критичне мислення чітким переліком 
мисленнєвих операцій, яких поетапно, крок за кроком можемо навчати учнів. Отже, 
з педагогічного погляду під критичним мисленням розуміємо такий тип мислення, 
що характеризується здатністю людини:
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• аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких 
джерел;

• бачити проблеми, ставити запитання;
• висувати гіпотези та оцінювати альтернативи;
• робити свідомий вибір, ухвалювати рішення та обґрунтовувати його.

Цей посібник концентрується саме на такому розумінні сутності критичного мислен-
ня. Наше завдання – показати, як учителі можуть використовувати цю концепцію 
для впровадження спеціальних методів через подані інструкції на уроках з різних 
предметів на різних етапах освітнього процесу. 

Наприклад, засобами різних предметів в учнів можна формувати такі риси критично 
мислячої людини, яка:

• завжди чітко розуміє мету, що стоїть перед нею, і питання, що обговорюється; 
• ставить запитання щодо інформації, висновків чи поглядів;
• формує і висловлює думку незалежно від думок інших, самостійно;
• намагається бути чіткою, точною у висловлюваннях, ретельно відбирати необ-

хідну інформацію;
• використовує переконливу аргументацію, засновану на достовірній інформації, 

фактах;
• прагне думати глибше, бути логічною й неупередженою.

Учитель може стимулювати учнів застосовувати вміння критичного мислення під час 
читання і письма, як і під час говоріння й слухання. Учні можуть застосовувати їх у 
всіх предметах та в житті.

Які особливості навчання критичного мислення

У чому полягають особливості навчання критичного мислення? Щоб зрозуміти це, 
придивімося до освітнього процесу в школі. Незважаючи на всі декларації, у його 
основі залишено знаннєвий підхід, який у процесі навчання і викладання мимоволі 
знищує в учнів мотивацію до мислення, думання. На більшості уроків значну частину 
часу говорять й активно діють учителі, тоді як учні залишаються пасивними слуха-
чами. Багато вчительських висловлювань є твердженнями, а не запитаннями. Коли 
вчителі ставлять запитання, вони зазвичай чекають на відповідь кілька секунд і по-
чинають самі відповідати на них. 

Учителі сприймають знання як еквівалент запам’ятовування, тому більшість учнів 
вважає, що, повторюючи сказане вчителем або подане в тексті, вони отримують 
знання. У спробах постійно зводити складне до простого, надаючи учням формули, 
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процедури, короткі відповіді та алгоритми для запам’ятовування і практики, учителі 
сподіваються, що це нарешті допоможе учням зрозуміти те, що вивчається. Проте 
інструкції та подібна практика не акцентують на необхідності розуміння проблеми.

Однією з центральних у такому навчанні для вчителів є ідея, що головне – усе розпо-
вісти учням. Проте навіть гарне пояснення не гарантує їхнього розуміння і мислення. 
Це дуже просто: якщо ви розповідаєте щось, що суперечить або незручне для моєї 
системи переконань, я навряд чи змінюватиму її тільки через ось цю нову ідею, а 
швидше намагатимусь спотворити сказане. 

Модель навчання, орієнтована на розвиток критичного мислення, руйнує такі підхо-
ди на кожному кроці: учнів постійно запитують про те, що вони дізналися, стимулю-
ють застосувати нові ідеї, порівняти їхні ідеї з тими, що є в підручниках, активно 
обговорювати в малих групах те, чого вони навчаються. Тож домінантним на уроці 
має бути процес самостійного дослідження, конструювання знань учнями в процесі 
активної пізнавальної діяльності.

Реально навчатися нової ідеї людина може лише в боротьбі з проблемами, які ця 
ідея створює для неї, вибудовуючи нові ментальні моделі або переконання. Такий 
процес вимагає від неї визнати наявні власні переконання помилковими, а потім 
повільно трансформувати старі в нові. Однак це можливо, якщо нову ідею людина 
обміркує і прийме сама. Єдиним способом зробити це є участь в обговоренні, гово-
рінні й слуханні інших, які вже мають знання і погляди з цього приводу. Тому основна 
модель побудови навчання – поєднання індивідуальної роботи учнів з інтерактив-
ною взаємодією.

Критичне мислення – це неупереджене дослідження предмета або проблеми. Про-
цес починається з визначення того, що ми вже про це знаємо та чого потрібно на-
вчитися. Далі слід взятися за вільне виявлення фактів та розгляд варіантів і перей-
ти до заснованого на фактах осмислення. Потім порівнюється інформація, зокрема 
упередження й забобони учня, інших учнів, фахівців, виробляється основа для влас-
ного судження.

Коротко кажучи, я навчаюся, коли я обговорюю, дискутую щось з моїми однокласни-
ками. Мої однокласники навчаються, слухаючи мене, реагуючи та сприймаючи мої 
відповіді. Ми всі обдумуємо те чи інше, працюючи разом. Як група, ми можемо знати 
більше, знайти більше й мати більше ідей, ніж кожен з нас індивідуально. Застосову-
ючи наше власне мислення і розвиваючи власні погляди, ми розуміємо глибше. Те, 
що ми вчимо досліджуючи, стає частиною наших думок швидше, ніж заучені слова, 
які ми швидко забуваємо.

Це серцевина освіти для критичного мислення. Учні вчаться: 
• думати в процесі освітньої діяльності; 
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• учитися через практику навчання; 
• висловлюватися через практику суджень та оцінювання цих суджень.

Таким чином, вони доходять до більш ефективного використання свого мислення.

Яких інтелектуальних стандартів або правил ефективного мислення має   
дотримуватися вчитель

Американські дослідники Річард Пол та Лінда Елдер пропонують усім, хто бажає 
розвинути в себе та інших критичне мислення, подумати над певними правилами, 
критеріями, з погляду яких ви можете оцінювати власне мислення. Таке оцінювання 
є вкрай важливою здатністю критично мислячої людини. Це насамперед стосується 
вчителів як агентів з розвитку критичного мислення учнів.

Отже, пам’ятайте, що люди з розвиненим критичним мисленням не довіряють усьо-
му, що бачать, чують або читають. Вони використовують наведені нижче прості пра-
вила для того, щоб перевірити своє мислення та думки інших. Якщо ви робитимете 
це щодня, то покращите своє вміння критично мислити.

Висловлюючись, розповідаючи:
• будьте зрозумілими: чи можете ви пояснити те, що маєте на увазі? чи можете 

навести приклад?
• будьте достовірними: чи впевнені ви, що це правда?
• будьте в темі (думайте про відповідність): чи пов’язано те, над чим ви думаєте 

(про що говорите), з тим, що ми зараз обмірковуємо, обговорюємо разом?
• будьте логічними: чи все, що ви сказали, вписується в цей порядок, у такі мір-

кування?
• будьте справедливими і відповідальними: чи замислюєтеся ви, як ваша пове-

дінка (судження) можуть впливати на почуття чи поведінку інших? 
• будьте розсудливими (розмірковуйте): чи продумана ця проблема відкрито, 

ґрунтовно і всебічно? чи не виключає вона інших ідей? чи не впливає на вашу 
думку оточення, стереотипи або упередження?

Якби всі у світі використовували правила хорошого мислення, то ми змогли б розв’я-
зати більшість проблем.
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Частина І. 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
І СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ

1.1. Що таке метод навчання, прийом та стратегія навчання
Метод навчання – одна з найбільш обговорюваних категорій теорії навчання. Варі-
анти її визначення в різні роки пропонували всі провідні вчені-педагоги, але й досі 
не існує єдиної думки щодо цього. Зберігається різноманітність підходів до визна-
чення понять «методи», «прийоми», «способи», «стратегії» навчання, до підстав їх 
систематизації та певна суперечливість у вживанні термінів у спеціальній літературі. 
Тому вважаємо за потрібне запропонувати власне робоче визначення, яке допоможе 
в побудові логіки наших наступних міркувань. 
Отже, під поняттям «метод навчання» розуміємо упорядкований спосіб взаємодії учас-
ників освітнього процесу (учителя та учнів), спрямований на досягнення цілей і за-
вдань освіти на певному проміжку часу (наприклад, на уроці). Правильний підбір мето-
дів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей учнів сприяє розвитку 
їхніх пізнавальних здібностей, опануванню ними знань і компетентностей, готує учнів 
до самостійного навчання протягом життя, формує їхній світогляд та кругозір.
З поняттям «метод» часто пов’язують поняття «прийом навчання», яке теж трактують 
по-різному. Найбільш придатним для нас видається розуміння прийому як елементу 
методу, тобто з позицій цілого й частини. Його характерними рисами порівняно з 
методом є, по-перше, можливість використання в різних методах (наприклад, робо-
та в парах є частиною багатьох методів), по-друге, частковість, тож прийом нерідко 
називають деталлю методу.
Останнім часом в українському освітньому середовищі розповсюджене й поняття 
«стратегії навчання». Дуже часто цей термін вживають щодо технології розвитку 
критичного мислення. 
Зазначимо, що «стратегія» є тим терміном, який використовують у різних сферах 
людської діяльності. Він не має єдиного та вичерпного тлумачення. Проте можемо 
виокремити риси, які характеризують цей термін загалом поза межами конкретної 
діяльності людини. 
Стратегія характеризується узгодженням, поєднанням індивідуальних особливостей 
суб’єкта діяльності й актуальних умов виконання цієї діяльності та дій, які суб’єкт 
застосовує з цією метою. 
Виокремлення стратегій навчання як феномену відбулося в середині 80-х років ХХ 
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століття і засвідчило важливість свідомого ставлення до освітнього процесу та на-
вчальних дій.
Більшість дослідників трактують поняття «стратегія» як феномен діяльності того, хто 
навчається (учня або студента), і вказують, що цілеспрямований розвиток учителем, 
викладачем стратегій навчання в учнів і студентів в опануванні навчального мате-
ріалу сприяє особистісній орієнтації навчання, підвищенню рівня автономності їх як 
суб’єктів навчання, активізації мислення4.
За загальним підходом навчальні стратегії тлумачать як прийоми чи техніки, які мо-
жуть використовувати ті, хто навчається; будь-який набір дій, кроків, застосовува-
них учнем або студентом для отримання, зберігання і використання інформації. Це 
предметні та розумові дії, які суб’єкт навчання застосовує в певній послідовності, 
продумано поставлені таким чином, щоб можна було досягти навчальної мети. Об-
равши стратегію, наприклад, критичного читання, учень або студент за її допомогою 
вирішує, які навички і в якому порядку він використає.
Отже, у нашому розумінні цей термін використовуємо як складник методу, який асо-
ційований з алгоритмізованою діяльністю того, хто навчається, під безпосереднім 
або опосередкованим керуванням педагога (наприклад, через пам’ятку-алгоритм).
З огляду на таке тлумачення згаданих категорій важливим критерієм для класифіка-
ції методів навчання критичного мислення може бути характер взаємодії, насампе-
ред між учителем й учнями.

1.2. Які існують підходи до класифікації методів розвитку критичного мислення
Не існує загальноприйнятого переліку методів розвитку критичного мислення та 
загальноприйнятої класифікації цих методів. Значна кількість методів увійшла в 
український педагогічний простір у другій половині 1990-х – на початку 2000-х ро-
ків завдяки програмі «Читання і письмо для розвитку критичного мислення»5, інші 
поступово поширилися через закордонний експертний досвід. Є ті, які тісно пере-
тинаються з поняттям «інтерактивний метод», адже їх застосування вимагає інте-
рактивної взаємодії учнів. Авторство деяких методів важко встановити, проте це не 
перешкоджає їх ефективному застосуванню в практиці навчання.
У наших попередніх книгах6 методи розвитку критичного мислення класифікова-
но в основному за джерелом інформації, яке опрацьовують учні, і способом його 

4 Малихін О. В., Галла А. О. Сутність феномену «стратегії навчання» у фаховій підготовці студентів філоло-
гічних спеціальностей. – Режим доступу: https://bit.ly/3mfgO5D
5 Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення учнів / наук. ред. 
і передм. О. І. Пометун. Київ: Плеяди, 2006. 220 с.

6 Навчаємо мислити критично: посібник для вчителів / автори-укладачі О. І. Пометун, І. М. Сущенко. Д.: 
Ліра, 2016. 144 с.
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опрацювання: методи роботи з текстом, графічні організатори тощо. У цьому є 
сенс, оскільки методи критичного мислення насамперед спрямовані на опрацю-
вання різних видів інформації (усної, письмової, візуальної, тактильної) з різних 
джерел, які надходять до людини й стають підґрунтям її міркувань та рішень. Од-
нак в освітньому процесі різні джерела інформації використовують на різних ета-
пах пізнавальної діяльності учнів, переслідуючи різні навчальні цілі.

Багаторічний досвід навчання вчителів цих методів свідчить, що найбільш практич-
ним підходом є класифікація методів за етапами пізнавальної діяльності тих, хто на-
вчається (вище ми це зафіксували і в категорії «метод навчання»). 

У практиці навчання пізнавальна діяльність учнів чи студентів реалізується в межах 
певної форми, як-от: «урок», «семінар», «проєкт» та ін., кожна з яких охоплює різні 
етапи пізнавальної діяльності людини – актуалізацію, мотивацію, первинне сприй-
няття, осмислення, систематизацію та узагальнення, рефлексію. На цьому ґрунту-
ється пропонована нами в технології критичного мислення тричастинна структура 
уроку. Така структура дає змогу досягти оптимальних результатів у навчанні, вона 
зручна для класифікації й вибору методів.

Структура компетентнісно орієнтованого уроку, розроблена нами, ґрунтовно представ-
лена в попередніх посібниках7. Її використання як основи для класифікації методів дає 
змогу вчителю легше обирати їх, враховуючи завдання того чи іншого конкретного 
уроку, і вибудовувати відповідні стратегії діяльності учнів. Тому зупинимося на такій 
структурі уроку та дидактичних особливостях кожного з його етапів і підетапів.

1.3. Якою є структура компетентнісно орієнтованого уроку, щоб розвивати   
критичне мислення учнів

Однією з найважливіших стадій переходу до технології розвитку критичного мислен-
ня учнів буде внесення системних змін в організацію навчання на уроках. Міжпред-
метна технологія проведення компетентнісно орієнтованого уроку залежно від 
предметного наповнення і дидактичних завдань уроку може набувати різних харак-
теристик (тип уроку: набуття нових знань чи формування умінь тощо; зміст: матема-
тичний, природознавчий, мовно-літературний тощо).

Структура такого уроку передбачає три основні частини – вступну, основну та підсумкову. 

Вступна частина уроку (зазвичай до 5 % часу), яку в технології розвитку критичного 
мислення почасти називають викликом, є етапом актуалізації опорних знань і уяв-
лень учнів та мотивації їх до навчання. 

7 Наприклад: О.Пометун, Н.Гупан, В.Власов. Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії. 
К.:Педагогічна думка, 2019 
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Під актуалізацією розуміємо необхідність пожвавлення в пам’яті учнів опорних знань 
та життєвих уявлень, які треба лише «дістати» з їхньої довготривалої пам’яті. 

Слово «актуалізація» підказує, що необхідно зробити щось актуальним, потрібним 
на час цього уроку. Опорними такі знання учнів є тому, що на них, як на фундаменті, 
опорі, будуються наступні знання, оскільки наше мислення асоціативне. Це надваж-
ливо з психологічного погляду, адже знання стають міцнішими й більш осмислени-
ми, якщо їх отримують у контексті того, що людина вже знає та розуміє. І навпаки, 
інформація швидко втрачається, якщо її запропонували учню без контексту або без 
зв’язку з тими знаннями, які в нього були. 

Крім того, таке звернення до вже засвоєного матеріалу підвищує увагу учнів до теми, 
проблеми, будить їхню зацікавленість (а що нового я можу дізнатися з цього приво-
ду?), тобто виконує мотиваційну функцію. 

Мотивація до навчальної діяльності – це друге завдання вступної частини уроку. 
Оскільки більшість учителів швидше за все чули від учнів «Навіщо мені потрібно 
вчити вашу / ваш… (назва будь-якого предмета)», то важливість цього завдання 
безсумнівна. Діти мають усвідомити потрібність, персональну значущість того, чого 
можна навчитися на конкретному уроці.

Отже, на цьому етапі методи й завдання, які пропонуємо учням, сприяють тому, щоб 
вони разом з учителем:

• освіжили наявні в них знання, уявлення, уміння, пов’язані з опрацьовуваною темою; 
• провели інвентаризацію цих знань і уявлень (у тому числі помилкових);
• зосередили увагу на новій темі;
• створили контекст для сприйняття нових ідей;
• сформували позитивне ставлення, зацікавленість до процесу навчання. 

Під час цього етапу, як і протягом усього уроку, важливо, щоб учитель говорив якомо-
га менше, а давав слово учням. Роль учителя полягає в тому, щоб виступати провід-
ником, стимулюючи учнів до роздумів, уважно вислуховуючи їхні міркування. Процес 
активного пригадування того, що вони знають з опрацьовуваної теми, змушує їх ана-
лізувати власні знання й уявлення. Це дає змогу визначити рівень власних знань і 
уявлень, до яких можуть бути долучені нові. Спеціальними методами, що сприяють 
розв’язанню цих завдань, окрім запитань учителя, можуть бути кластер, асоціатив-
ний кущ, мозковий штурм тощо. 

Наприкінці вступної частини уроку вчитель має оголосити, представити тему уроку 
та очікувані навчальні результати. Це стимулює усвідомлення учнями власних цілей 
навчання, допомагає розумінню змісту їхньої діяльності, тобто того, що вони мають 
досягти в результаті уроку й що від них очікує вчитель.
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Формулювання очікуваних результатів уроку (по суті це те, що ми традиційно нази-
ваємо дидактичною метою уроку і що входить як складник у план-конспект уроку) є 
іншим, аніж ми можемо побачити в більшості методичних чи дидактичних посібни-
ків. Оскільки це принциповий момент компетентнісно орієнтованого навчання, роз-
глянемо його ґрунтовніше.

Щоб сприяти успішному навчанню учнів, формулювання результатів уроку має від-
повідати таким вимогам:

• висвітлювати результати діяльності учнів, а не вчителя, і починатися словами: 
«Після цього уроку учні зможуть...»;

• чітко показувати рівень навчальних досягнень, який очікується в результаті 
уроку, та передбачати: обсяг і рівень засвоєння знань; обсяг і рівень розвитку 
навичок й умінь; розвиток (формування) емоційно-ціннісної сфери учня, яка за-
безпечує формування переконань, характеру, вплив на поведінку тощо. Останній 
компонент навчальних результатів, до якого можна прагнути на окремому уроці, 
це визначення, усвідомлення або формування емоційно наповненого ставлення 
учнів до тих явищ, подій, процесів, які вивчаються на уроці; 

• бути конкретним і вимірюваним, тобто щоб вам було зрозуміло, як перевірити 
і виміряти результати після їх досягнення. Наприклад, якщо після уроку учні 
вмітимуть «пояснювати суть явища та наводити приклади подібних явищ», це 
легко перевірити й виміряти в балах, врахувавши, зокрема, точність і повноту 
пояснення і кількість наведених прикладів. А от перевірити очікуваний результат 
«після уроку учні зможуть визначати вагу демократії» вчителю буде складно, і це 
є антиприкладом формулювання;

• бути коротким, ясним й абсолютно зрозумілим і для учнів, і для вчителя, і для 
батьків учнів, і для інших учителів, і для директора школи або завуча, який має 
перевіряти, чи досягнув ваш урок очікуваних результатів;

• нарешті, оскільки мова йде про розвиток критичного мислення учнів, результати 
уроку мають передбачати просування учнів на шляху опанування мисленнєвих 
операцій високого рівня.

Отже, результати мають бути сформульовані за допомогою формули «Після цього 
уроку учні зможуть…» та відповідних дієслів, наприклад: 

• знання: пояснювати, визначати, характеризувати, порівнювати, відрізняти тощо; 
• уміння й навички: дискутувати, аргументувати думку, оцінювати, аналізувати тощо; 
• ставлення: сформувати та висловлювати власне ставлення, пояснювати своє 

ставлення.

Залежно від типу уроку формулюємо 2–4 результати на знання, 2–3 результати на 
уміння і навички та 1–2 на ставлення.
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Таким чином, формулювання результатів учителем під час проєктування уроку є 
обов’язковою і важливою процедурою. У пропонованій моделі навчання це необхід-
но, оскільки побудувати технологію навчання неможливо без чіткого визначення ди-
дактичних завдань. Правильно сформульовані, а потім досягнені результати – 90 % 
вашого успіху.

Утім, досягти результатів у цій моделі ми можемо, лише залучивши учнів до діяльно-
сті. Вони теж мають розуміти, для чого прийшли на урок, до чого їм треба прагнути 
і як перевірятимуть їхні досягнення. Еталонною є ситуація, коли після вашого уроку 
учень не тільки знає, розуміє те, чого він досягнув, а й те, чого він хотів би, мав би 
досягти на наступному уроці з вашого предмета, чого він взагалі хоче від вас і пред-
мета для свого життя.

Для того, щоб почати з учнями спільний рух до результатів навчання, у цій частині 
уроку потрібно:

• назвати тему уроку або попросити когось з учнів прочитати її;
• якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу 

учнів;
• оголосити очікувані результати усно або за вашим записом на дошці, зробленим 

заздалегідь; пояснити необхідне, якщо мова йде про нові поняття, способи ді-
яльності тощо (мені хотілося б, щоб після цього уроку ви змогли...);

• нагадати учням, що наприкінці уроку ви перевірятимете їх, наскільки вони до-
сягли таких результатів. Якщо це важливо, треба також пояснити учням, як ви 
оцінюватимете їхні досягнення.

Після такого початку уроку вчитель організовує активну діяльність учнів з дослі-
дження, осмислення матеріалу, пошуку відповідей на раніше поставлені запитання, 
постановки нових запитань і пошуку відповідей на них, що складає основну частину 
уроку (до 75–80 % часу уроку). 

Головним завданням цієї частини уроку є конструювання учнями знань і навичок, 
формування власного ставлення до теми.

На цьому етапі уроку учні з допомогою вчителя:
• порівнюють свої очікування з тим, що їм пропонують вивчити;
• ставлять запитання щодо нового змісту;
• експериментують, пробують зробити щось з того, чого навчаються, на практиці, 

виходячи з наявних у них уявлень, знань, умінь незалежно від того, чи є вони 
достатніми;

• аналізують отриманий досвід;
• переглядають свої очікування й висловлюють нові;
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• виявляють головне, осмислюють теоретичні ідеї, концепції;
• відстежують хід власних думок;
• роблять висновки щодо змісту матеріалу;
• пов’язують зміст уроку з особистим досвідом;
• відпрацьовують уміння і стратегії мислення. 

У пропонованій технології побудови уроку, коли учень долучається до сприйняття нової 
інформації або ідей у процесі читання тексту, перегляду відео, прослуховування лекції 
вчителя, він вчиться відстежувати своє розуміння нового й не ігнорувати прогалини в 
ньому, записуючи у вигляді запитань те, що не зрозумів, щоб з’ясувати в майбутньому. 
Серед ефективних методів цієї частини уроку: читання в парах й узагальнення в парах, 
читання з визначенням опорних слів, читання з маркуванням та ін. 

Подальше відпрацювання, осмислення й закріплення учнями нових знань і спосо-
бів діяльності (друга частина цього етапу) відбувається за допомогою різноманітних 
методів і прийомів організації активної самостійної роботи учнів. Ефективними тут 
будуть різни види дискусій і обговорень, тонкі й товсті запитання та ін.

Обов’язковими є два елементи розвитку критичного мислення – індивідуальний по-
шук учнів та обмін ідеями в групах чи загальному колі, причому особистий пошук 
мусить неодмінно передувати обміну думками.

Коли учні зрозуміли ідеї уроку й виконали вправи для формування / розвитку вмінь, 
слід перейти до підсумкової частини уроку (до 10 % часу уроку). Її завдання – уза-
гальнення, систематизація (але не відтворення!) того, що учні вивчали, і рефлексія 
учнів щодо процесу й результатів навчальної діяльності. 

Третій етап уроку – найважливіша фаза для розвитку критичного мислення, що є 
рефлексивним за своєю природою. Необхідно, щоб учні подумали про те, що вони 
дізналися, чого навчилися, запитали себе, що це для них означає, як це змінює їхнє 
бачення і як вони можуть це використовувати. 

На цьому етапі учні разом з учителем:
• узагальнюють та інтерпретують основні ідеї уроку;
• обмінюються думками та висловлюють особисте ставлення до окремих поло-

жень матеріалу чи уроку загалом;
• оцінюють набуті знання й уміння та отримують оцінку вчителя;
• ставлять перед собою додаткові запитання;
• планують застосування вивченого.

У цій частині уроку учні вдосконалюють важливе вміння – резюмувати інформацію, 
викладати складні ідеї, передавати почуття й уявлення кількома словами, зіставляти 
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нову інформацію зі своїми сталими уявленнями, тобто свідомо пов’язувати нове з 
уже відомим. Методами розвитку критичного мислення на цьому етапі можуть бути 
сенквейн, бортовий журнал, дискусія, шкала думок та ін.

Отже, технологічність уроку забезпечується його алгоритмізованою структурою і ме-
тодикою її реалізації. Як зауважено вище, така структура передбачає його побудову з 
трьох основних частин – ВСТУПНОЇ, ОСНОВНОЇ ТА ПІДСУМКОВОЇ. Коротко покажемо 
цю теорію, систематизувавши її у таблицю.

Таблиця 1
Структура уроку в технології розвитку критичного мислення

Частина 
уроку Завдання Сенс завдань Необхід-

ний час

ВС
ТУ

П
Н

А 

1. Актуалізація
1) Пожвавлення в пам’яті учнів опорних, пов’я-
заних з новою темою знань та життєвих уявлень, 
які треба «дістати» з довготривалої пам’яті.

До 5–7 хв.
(якщо не 
перед-
бачена 
перевірка 
домаш-
нього 
завдання)

2. Мотивація 2) Усвідомлення учнями потреби в пізнанні, пер-
сональної значущості нової теми, інтересу до неї.

3. Тема, очіку-
вані результати

3) Оголошення нової теми та результатів, яких 
ми очікуємо від учнів (і перевірятимемо) напри-
кінці уроку.

ОС
Н

ОВ
Н

А

Конструювання 
учнями знань і 
навичок, фор-
мування влас-
ного ставлення 
до теми

Активна діяльність учнів з дослідження, осмис-
лення матеріалу, пошуку відповідей на раніше 
поставлені запитання, формулювання нових 
запитань і пошуку відповідей на них, відпрацю-
вання вмінь і стратегій мислення*.

До 
27–35 хв. 
(з 45 хви-
лин уроку)

П
ІД

СУ
М

КО
ВА Узагальнення й 

систематизація 
учнями отрима-
ної інформації.

Рефлексія

Учні разом з учителем узагальнюють та ін-
терпретують основні ідеї уроку; обмінюються 
думками та висловлюють особисте ставлення до 
окремих положень матеріалу чи уроку в цілому, 
оцінюють набуті знання й уміння; ставлять собі 
додаткові запитання; планують застосування 
вивченого.
Алгоритм дій учителя й учнів такий:
узагальнення та систематизація засвоєного;
оцінювання та самооцінювання;
рефлексія.

До 10 хв.

*Тут є сенс виокремлювати два етапи: 1) сприйняття нового матеріалу; 2) осмислення нового матеріалу.
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Частина ІІ. 

РОЗПОДІЛ МЕТОДІВ ЗА СТРУКТУРОЮ УРОКУ

2.1. Як пов’язаний метод з частиною уроку

Лише за умови правильного розуміння і використання потенціалу кожної частини 
уроку можна оптимально відібрати методи. Ігнорування цього породжує багато по-
милок у практиці вчителів. Адже вибір методів навчання з інструментарію техноло-
гії розвитку критичного мислення залежить від завдань тієї чи іншої частини уроку. 
Певні методи багатофункціональні – їх застосовують у різних частинах уроку, а деякі 
– лише в одній. Проілюструємо це ще однією таблицею (таблиця 2)8.

Таблиця 2
Розподіл методів розвитку критичного мислення згідно з частинами уроку

Частина 
уроку Методи Примітки

ВС
ТУ

П
Н

А

• кластер
• бортовий журнал
• дерево передбачень
• асоціативний кущ
• таблиця «З-Х-Д» (знаємо – хочемо дізна-

тися – дізналися): перша і друга колонки
• мозковий штурм
• робота в парах 
• кошик ідей та ін.

Методи цієї частини пе-
редбачають завдання, що 
потребують щонайменше 
часу для виконання.
Не передбачають комен-
тування чи виправлення 
помилок учнів; іноді (як 
«З-Х-Д») лише починають-
ся в цій частині.

ОС
Н

ОВ
Н

А

• формулювання визначення поняття через 
найближчий рід та вид 

• читання в парах й узагальнення в парах
• читання з позначками
• картографування тексту чи інформації 

(майндмепінг)
• опорні слова
• карта понять
• бортовий журнал
• Т-таблиця
• концептуальна таблиця та ін.

Названі методи опти мальні 
для першого етапу цієї 
частини уроку: читання 
й узагальнення в парах, 
формулювання, визначення 
поняття, усі методи роботи 
з текстом та ін. 

8 Перелік методів у таблиці не є вичерпним і неповністю збігається з описаними методами у відповідних 
розділах посібника. 
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ОС
Н

ОВ
Н

А
• тонкі й товсті запитання
• дискусія 
• робота в парах та малих групах
• займи позицію
• кубування
• коло ідей
• ПРЕС
• запитаймо одне одного
• кластер
• навчаючи вчуся
• запитай в автора
• таблиця «З-Х-Д» (знаємо – хочемо дізнати-

ся – дізналися): третя колонка та узагаль-
нення 

• дискусія та ін.

Решта методів – для друго-
го етапу, адже вимагають 
від учнів ознайомлення 
з матеріалом: кубування, 
ПРЕС та ін.

П
ІД

СУ
М

КО
ВА

• сенквейн
• ПМЦ (плюс – мінус – цікаво)
• обговорення в загальному колі
• аркуші самооцінювання
• подвійний щоденник
• лінія оцінювання та ін.

На цьому етапі, окрім 
названих, використовують 
також методи само- та 
взаємооцінювання, як-от: 
мішень, одне слово, смай-
лики та ін.

2.2. Що треба враховувати, обираючи методи для уроку

Ще кілька дружніх порад, як обирати методи до уроку. Досвідчений учитель має чи-
малий набір інструментів, тож вибір того чи іншого методу потребує врахування кіль-
кох чинників.

1. Характер матеріалу й результатів, які вчитель хоче отримати, – знання, уміння чи 
ставлення. Якщо ви очікуєте від учнів засвоєння знань, то вам підійдуть методи пов-
торення: опитування, тести, взаємоперевірка, перечитування / перегляд тощо; якщо 
розвитку вмінь – потрібно організувати діяльність, у якій учні вправлятимуться, щоб 
сформувати або розвинути те чи інше вміння; а от формування ставлень учнів потре-
бує дискусії, обговорення, постановки дилем або спірних запитань та ін.

2. Готовність учнів до інтерактивної взаємодії – роботи в парах, зміни партнерів зі 
спілкування, виконання завдання в команді, дотримання правил та ін. Така готов-
ність не виникає автоматично, а формується поступово. Починати її розвивати в учнів 
потрібно якомога раніше з невеличких і нескладних форм взаємодії (робота в парах, 
потім у трійках), ретельно пояснюючи учням послідовність дій. А після завершення 
обов’язково слід організовувати обговорення успіхів та невдач цієї діяльності.
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3. Ваш стиль викладання. Метод має бути комфортним саме для вас. Наприклад, 
якщо для вас контроль менш значущий, оберіть варіант розширеної взаємодії учнів, 
коли вони працюють самостійно більшу частину уроку, не презентуючи проміжні ре-
зультати роботи. І навпаки, якщо ви надаєте перевагу контролю, варто використо-
вувати більш структуровані методи навчання, стежити за діяльністю учнів поетапно, 
наприклад ставлячи їм чіткі, виконувані за певний час завдання, які можна переві-
рити.

4. При виборі методу слід враховувати час, необхідний для організації роботи учнів; 
особливості організації освітнього простору (насамперед розташування меблів) та 
наявність джерел інформації (доступ до Інтернету, книжки або роздаткові матеріали).

Головне пам’ятати: ми не прагнемо вразити когось яскравим методом чи прийомом, 
не прагнемо розважити учнів, а спираємося лише на бажання зробити навчання 
більш ефективним, тобто результативним.
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Частина ІІІ. 

МЕТОДИ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ УРОКУ

3.1. Як обрати метод для вступної частини уроку

Коли ми вибираємо методи для цієї частини уроку, слід пам’ятати про обмежений 
час (усе разом не більше ніж 7–10 хвилин). Тому нам потрібний лиш один метод, 
найкраще такий, що дає змогу одночасно забезпечити мотивацію учнів та їхню за-
цікавленість новою темою. З цього погляду добре спрацюють методи, пов’язані з 
передбаченнями учнів, наприклад кошик ідей, дерево передбачень, вірю – не вірю. 

Усі ці методи запрошують учнів актуалізувати їхні знання й передбачити, як «вигля-
датимуть» нові знання, що пропонуватимуться на уроці (які нові поняття, ідеї, явища 
досліджуватимуться і що ми побачимо). Причому важлива не правильність перед-
бачень і думок, а їх обґрунтування, чого вчитель вимагає через запитання: чому ви 
так думаєте? Зробивши різні передбачення, які вчитель зафіксує у вигляді переліку 
чи схеми, більшість учнів з нетерпінням очікує продовження уроку, коли можна буде 
порівняти думки з фактами чи науковими ідеями.

Гарним способом актуалізації та мотивації може бути постановка вчителем проблем-
ного (відкритого) запитання та попереднє обговорення того, яких знань потребують 
учні, щоб відповісти на нього, і чому. Наприклад, у початковій школі: чому падає дощ? 
Або в старшій: як людство може вплинути на процеси глобального потепління?

Поставлене запитання може бути спірним (таким, що передбачає протилежні погля-
ди), наприклад: чи хотіли б ви опинитися на місці Попелюшки? чи могла Українська Цен-
тральна Рада втримати владу? Тоді варто додати голосування учнів за позиції «так» 
або «ні» й записати результати на дошці. Фіксування результатів у будь-якій формі 
обов’язкове. До них учитель повернеться наприкінці уроку й разом з учнями порів-
няє їхні уявлення на початку й після опрацювання теми. Це важливо не лише як 
логічне завершення уроку, а і як можливість для учнів оцінити власне просування в 
матеріалі та підтримка мотивації до подальшого навчання.

Ефективним способом актуалізації знань може бути, наприклад, мозковий штурм із 
записом думок учнів чи кластер зі записом основних понять і термінів, які називають 
і тлумачать учні, і встановленням зв’язків на схемі за допомогою стрілок та ліній.

Як свідчать спостереження, найпоширенішим і найбільш економним з погляду часу 
методом актуалізації є постановка вчителем запитань. У такому випадку ефективною 
буде заздалегідь продумана система запитань. Вона може бути побудована як така, 
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що розширюється (від конкретних, відомих учням фактів чи явищ до широкого кола 
ідей про їхній розвиток чи зміну), або як така, що звужується (від загальних уявлень 
учнів до конкретних сторін чи характеристик, які вивчатимуться на уроці).

Якщо ж у цьому моменті уроку вам потрібно перевірити домашнє завдання учнів 
(знання, які запам’ятали учні), краще зробити це швидко шляхом тестування, дик-
танту понять, виконання завдань на картках тощо, які вчитель перевіряє поза уроком 
або із залученням учнів до само- та взаємоперевірки за еталоном.

3.2. Які методи і як застосовувати у вступній частині уроку9

АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод застосовують для графічної організації асоціацій, образних уявлень учнів, що 
виникають у них на основі нової теми до її вивчення. Допомагає якнайдетальніше 
змальовувати інформаційне поле, дотичне до теми. Один з різновидів мозкового 
штурму. 

Як організувати роботу
Учитель пише посередині аркуша ключове поняття / назву нової теми, запрошує уч-
нів подумати про асоціації, які в них виникають, коли чують це поняття, та записує 
всі слова, що спадають учням на думку, не оцінюючи й не перефразовуючи їх; пря-
мими лініями позначає зв’язки між ними.

Нові слова також можуть викликати в учнів асоціації – їх слід записувати, одразу 
позначаючи відповідний зв’язок.

Робота триває доти, доки ідеї не вичерпаються.
Якщо схему учні складають у загальному колі, 
учитель або учень записує слова та одразу по-
значає зв’язки. Для цього автор асоціації має 
сказати, від якого слова в нього виникли нові 
асоціації.

Складена схема є основою для подальшої ро-
боти, наприклад перевірки наприкінці основної 
частини.

Учні можуть складати схему індивідуально або в 
парах, а потім презентувати на загальне коло.

9 Далі методи описані в алфавітному порядку.
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ДЕРЕВО ПЕРЕДБАЧЕНЬ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод дає змогу навчити учнів формулювати припущення щодо розвитку сюжетної 
лінії в оповіданні, повісті або стосовно явища, події, що вивчатиметься, обґрунтову-
вати, пояснювати та систематизувати кожне з цих припущень.

Як організувати роботу
Учитель пропонує учням перед читанням 
тексту чи аналізом ситуації (соціальної, 
правової, морально-етичної) скласти схе-
му «Дерево передбачень». 

Для цього він запрошує учнів, орієнтую-
чись на назву тексту / тему уроку, перед-
бачити, якими будуть елементи змісту. 
Якщо мова йде про проблему, яку по-
трібно розв’язати, можна передбачити 
можливі варіанти розвитку ситуації. Слід 
наголосити, що кожне із передбачень має 
бути обґрунтоване.

Результати роботи зображують на схемі 
«дерева», де «стовбур» – це тема, «ли-
сточки» – передбачення (що?), «гілки» – 
аргументи, обґрунтування передбачень 
(чому так?).

ІСТИННІ ТА ХИБНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод спрямований на осмислене опрацювання учнями тексту. Він допомагає навчи-
ти їх визначати істинність / хибність наданих тверджень, обґрунтовуючи це; зіставля-
ти власні думки з текстом і пояснювати, у чому полягають відмінності між їхніми пе-
редбаченнями й тим, про що йдеться в тексті, пояснювати, чому виникли відмінності. 

Застосовують при переході від вступної до основної частини уроку або в основній 
частині уроку перед опрацюванням учнями тексту.

Як організувати роботу
Учитель пропонує учням перелік з кількох тверджень (не більше ніж 10), створених 
на основі тексту, який вони вивчатимуть. Читаючи послідовно кожне твердження, 

причина

ТЕМ
А

аргум
ент

ПРИЧИНА, АРГУМЕНТ ПРИЧИНА, АРГУМЕНТ

ПРИЧИНА, АРГУМЕНТ ПРИЧИНА, АРГУМЕНТ

ІДЕЯДУМКА

ІДЕЯ
ДУМ

КА
ІДЕЯ

ДУМ
КА

ІДЕЯДУМКА
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він просить учнів визначити (для себе) його істинність або хибність та обґрунтувати 
свою думку вголос. 

Після ознайомлення учнів з основною інформацією, слід повернутися до цих твер-
джень та запропонувати учням оцінити, чи збіглися / не збіглися їхні думки щодо 
кожного твердження з тим, про що йдеться в тексті. 

КЛАСТЕР10 

Мета застосування методу та його потенціал
Метод сприяє формуванню в учнів навичок графічної організації інформації; може 
бути засобом систематизації відомої учням інформації до знайомства з новою темою. 

У вступній частині уроку метод дає змогу актуалізувати опорні знання учнів із фо-
кусуванням на темі уроку. 

Як організувати роботу
Метод передбачає виокремлення смислових одиниць тексту й графічне оформлення 
їх у певному порядку. 

Хід роботи такий.
Учитель на дошці (або учні в зошитах) зображує модель «со-
нячної системи»: у центрі «зірка» – це тема або вихідне понят-
тя уроку, навколо неї «планети» – великі смислові одиниці, які 
потрібно з’єднати лінією із «зіркою», з іншими «планетами» та 
їхніми «супутниками». 

Учням можна дати таку інструкцію:
1. Посередині чистого аркуша (класної дошки) напишіть ключове слово або речен-

ня, яке є «серцевиною» ідеї, теми.
2. Навколо «накидайте» слова або поняття, що відбивають ідеї, факти, які підхо-

дять для цієї теми (модель «планета та її супутники»). 
3. По ходу записів з’єднуйте слова прямими лініями з ключовим поняттям (у кож-

ного із «супутників» теж з’являться «супутники», нові логічні зв’язки).

Результатом роботи буде структура, яка графічно показує міркування на тему, визна-
чає її інформаційне поле.

Працюючи над кластером, дотримуйтеся таких правил: 

10 Метод нагадує асоціативний кущ, проте в першому випадку актуалізуються образні уявлення учнів. У 
складанні кластера ми спираємося на абстрактні поняття і терміни, засвоєні учнями.
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• записуйте все, що спадає на думку, – дайте волю уяві та інтуїції;
• продовжуйте роботу доти, доки не вичерпаються час або ідеї;
• будуйте якомога більше зв’язків; 
• не дійте за наперед визначеним планом.

Під час аналізу отриманого кластера як «поля ідей» можна конкретизувати напрями 
подальшого дослідження теми.

КОШИК ІДЕЙ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод дає змогу актуалізувати опорні знання учнів, з’ясувати все, що вони знають 
або думають з обговорюваної теми уроку, мотивувати їхню пізнавальну діяльність, 
підвищити активність учнів, сприяти подальшому осмисленому читанню тексту. 

Як організувати роботу
На дошці вчитель зображує «кошик», у який умовно збиратиме те, що учні знають з 
теми, яка вивчатиметься на уроці.

Діяльність організують так. Учитель ставить 
запитання про те, що відомо учням про про-
блему чи тему уроку. Спочатку кожний учень 
пригадує (за завданням учителя записує в зо-
шиті) все, що знає (1–2 хвилини). Потім учні мо-
жуть обмінятися інформацією фронтально або 
в парах. Учні діляться одне з одним знаннями 
чи уявленнями (не більше ніж 3 хвилини). Це 
обговорення має бути організованим, напри-
клад учні мають з’ясувати, у чому збіглися їхні 
уявлення, з приводу чого виникли розбіжності.

Далі учні озвучують, а вчитель коротко запи-
сує у вигляді тез їхні думки, «складаючи» в 
«кошик ідей» факти, думки, імена, поняття, 

ідеї стосовно теми уроку (не коментуючи, навіть якщо вони помилкові). Зазвичай 
зручніше записувати фактичні знання в нижню частину кошика, а ідеї, питання – у 
верхню. Потім у ході уроку ці розрізнені у свідомості учня факти або думки, проблеми 
та поняття можуть бути пов’язані в логічні ланцюжки.

Для учнів буде цікаво повернутися до вмісту «кошика» наприкінці засвоєння нового 
матеріалу й порівняти. Так урок набуває логічного завершення.

що вже відомо учням з теми

ідеї, запитання учнів щодо теми
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МОЗКОВИЙ ШТУРМ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод сприяє навчанню учнів висловлювати гіпотези про розв’язання конкретної 
проблеми або змісту теми, сприймати думку іншої людини, порівнювати власні мір-
кування з думками інших, оцінювати думки. 

У вступній частині уроку метод дає змогу зібрати від усіх учнів протягом обмеженого 
часу якомога більше ідей про наявні в них знання, які стануть у пригоді під час ви-
вчення нової теми.

Метод може бути також мотивувальною «зав’язкою» уроку, переходом чи містком між 
відомою учням інформацією та новою. У такому випадку відкрите запитання може 
бути сформульоване таким чином, щоб спрямувати міркування учнів у відповідному 
напрямі. 

Як організувати роботу
Після постановки відкритого запитання, з якого учні висловлюватимуться (його слід 
записати на дошці / аркуші паперу), учитель запрошує всіх озвучити ідеї, коментарі, 
навести фрази чи слова, пов’язані з цим запитанням. 

Коли учні висловлюють ідеї, учитель записує всі пропозиції на дошці чи на великому 
аркуші паперу в порядку їх подання без зауважень, коментарів, запитань. 

Зверніть увагу на деякі моменти:
1. Під час висування ідей не пропускайте жодної. Якщо оцінювати ідеї під час ви-

словлювання, учні зосередяться на їх відстоюванні, а не на спробах запропону-
вати нові, досконаліші.

2. Підтримуйте й фіксуйте навіть фантастичні ідеї. Якщо під час мозкового штурму 
їх небагато, можливо, учні піддають свої ідеї цензурі. 

3. Заохочуйте висування більшої кількості ідей, адже кількість часто породжує 
якість. За умов висування великої кількості ідей учасники мозкового штурму ма-
ють можливість пофантазувати. 

4. Спонукайте учнів розвивати або змінювати ідеї інших. Об’єднання або зміна ра-
ніше висунутих ідей часто породжує нові, які перевершують первинні. 

У класі можна вивісити такий плакат: 
А. Кажіть усе, що спаде вам на думку. 
В. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших. 
С. Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким.
Д. Розширення запропонованої ідеї заохочується.
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Час на висування ідей – від 5 до 10 хвилин. 

По закінченню роботи обговоріть (узагальніть, систематизуйте) з учнями й оцініть 
запропоновані ідеї. 

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ В ЗАГАЛЬНОМУ КОЛІ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод дає змогу прояснити певні положення, привернути увагу учнів до відомих тез, 
ідей, понять навчального матеріалу, зробити перехід до нового матеріалу, а отже, 
мотивувати їх. 

Як організувати роботу
Учитель ставить учням відкрите запитання, яке має бути зрозумілим усім до початку 
обговорення. Коли метод пропонують уперше, слід пояснити учням, що в обговорен-
ні треба взяти участь якомога більшій кількості осіб. 

Учні висловлюються за бажанням. Учитель має заохочувати всіх до рівної участі та 
висловлення ідей. Обговорення триває доти, доки є охочі висловитися. Учитель у 
разі потреби чи бажання бере слово наприкінці обговорення. Він може висловити 
власну думку або підсумувати міркування учнів.

Ключем ефективного обговорення великою групою є те, як учитель ставить запитання. 
Слід уникати закритих запитань, таких, на які можна відповісти коротко – так або ні. 
Ефективними будуть відкриті запитання, що починаються з питальних слів «як», «чому», 
«який» тощо або інші запитання, що потребують від учнів високого рівня мислення. 

Те, як учитель реагує на запитання та коментарі учнів, є вирішальним у створенні 
навчальної атмосфери. Слід демонструвати повагу до всіх, дякуючи кожному учню 
за запитання і висловлювання. Це стимулюватиме учнів продовжувати ділитися цін-
ною інформацією, яку вони могли б за інших обставин відкинули як нудну, нетипову, 
недоцільну, зайву.

Учитель має запобігати домінуванню будь-кого під час обговорення. Це можна зро-
бити, сказавши: «А тепер послухаймо, що скаже хтось інший» або «Я хотів би, щоб 
усі мали можливість висловитися».

При цьому слід пам’ятати, що велика кількість загальних обговорень у класі призво-
дить до втоми й нудьгування учнів.
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ПРИПУЩЕННЯ НА ОСНОВІ ЗАПРОПОНОВАНИХ СЛІВ (ТЕРМІНІВ)

Мета застосування методу та його потенціал
Метод навчає учнів слухати або читати активно, аналізуючи текст; формулювати й 
обґрунтовувати власні припущення та гіпотези про зміст, розвиток подій (думок ав-
тора) в тексті, звертати увагу на важливі слова, використовувати жанр для того, щоб 
знати, що варто очікувати від тексту, учить співпрацювати з іншими учнями, розв’я-
зуючи завдання / проблеми. 

Припущення про те, що міститиметься в тексті, на основі слів з цього тексту підви-
щує допитливість учнів та їхню готовність учитися. Це також може подолати відсто-
роненість / дистанцію, яку відчувають окремі учні щодо письмових текстів. Напри-
клад, їм буде цікавіше прослухати розповідь, написану професійним письменником, 
адже вони самі демонструють, що теж здатні придумати історії. 

Як організувати роботу
До початку уроку вчитель вибирає 5–6 опорних ключових (тих, що вказують на ос-
новні ідеї, важливі події або головних персонажів) слів, понять із запланованого для 
роботи тексту. Записує ці слова / поняття на дошці в тій послідовності, у якій вони 
подані в тексті, та говорить учням, що вони траплятимуться в розповіді чи тексті. 

Далі вчитель запрошує учнів у парах подумати над словами й скласти кілька речень, 
у яких були б поєднані всі ці слова / терміни. 

Потім він пропонує учням поєднати ці речення у зв’язний текст (історію), що має 
коротко передавати їхні уявлення про зміст тексту, який вони читатимуть чи слуха-
тимуть (3–4 хвилини). 

Учитель пропонує кільком парам прочитати створений ними текст або переповісти 
складену історію; вислуховує не коментуючи.

Після читання тексту слід запросити учнів порівняти їхні попередні передбачення з 
інформацією, представленою в тексті.

РОБОТА В ПАРАХ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, формулювання своєї думки, ви-
слуховування та сприйняття думки іншої людини, вмінню домовлятися – доходити до 
спільного рішення, порівнювати та оцінювати власну та іншу думки. Застосовують на 
всіх етапах уроку, коли потрібно дати час учням подумати, обмінятися ідеями, а потім 
озвучувати свої думки класу.
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У вступній частині уроку роботу в парах застосовують для актуалізації опорних знань 
учнів.

Як організувати роботу
Учитель пропонує учням завдання, ставить запитання для невеликого обговорення 
відомих їм понять чи фактів, виконання пізнавального завдання, взаємоперевірки 
домашнього завдання. Після оголошення інструкції слід дати учням 1–2 хвилини для 
продумування можливих відповідей або рішень індивідуально. 

Далі вчитель об’єднує учнів у пари, просить визначити, хто з них висловлюватиметь-
ся першим, та пропонує обговорити свої ідеї одне з одним. Краще відразу визначи-
ти час на висловлення кожного в парі та спільне обговорення. Це допомагає учням 
звикнути до чіткої організації роботи в парах. Вони мають досягти згоди (консенсусу) 
щодо відповіді або рішення

Після закінчення часу кожна пара представляє результати роботи на загальне коло, 
обмінюється ідеями та аргументами з класом. Це може бути початком дискусії або 
іншої пізнавальної діяльності учнів.

У вступній частині уроку можна запропонувати учням у парах швидко виконати впра-
ви, наприклад:

• обговорити короткий текст, завдання;
• узяти інтерв’ю в партнера й визначити його ставлення до читання, відео, іншої 

навчальної діяльності;
• відповісти на запитання чи розробити разом запитання до вчителя та однокласників;
• протестувати одне одного;
• перевірити домашнє завдання одне в одного.

ТАБЛИЦЯ «З-Х-Д» 
(ЗНАЄМО – ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ – ДІЗНАЛИСЯ)

Мета застосування методу та його потенціал
Метою методу є навчання учнів графічної організації інформації, логічного й змістов-
ного структурування та систематизації матеріалу, формулювання запитань, аналізу 
просування учнів у матеріалі та результатах уроку.

Таблиця добре вписується в структуру уроку, охоплюючи три його частини: перша 
частина методу (перший стовпчик) доречна на початку уроку, друга – є переходом 
від вступної до основної частини, а третя – у ході основної для фіксації засвоєного 
учнями.
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При застосуванні методу учні: 1) пригадують те, що вже знають; 2) ставлять запитан-
ня; 3) підтверджують свої нові знання.

Як організувати роботу
Учитель пропонує учням скласти таблицю з трьох колонок.

Знаємо Хочемо дізнатися Дізналися

- - -

- - -

Разом з учителем учні покроково заповнюють (на дошці та/або в зошитах) таблицю.
1. До ознайомлення з текстом або змістом теми заповнюють першу колонку «Зна-

ємо», де учні подають відому їм інформацію, яку вчитель коротко фіксує.
2. Учитель пропонує учням сформулювати запитання, що ще з цієї теми вони хо-

чуть дізнатися, і заповнює другу колонку «Хочемо дізнатися».

Роботу з таблицею продовжують в основній частині уроку.

ВІРЮ – НЕ ВІРЮ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод навчає учнів оцінювати твердження на основі власних знань (уявлень), по-
рівнювати та аналізувати, знаходити підтвердження чи спростування своєї позиції 
в тексті.

У вступній частині уроку метод доречний для актуалізації опорних знань і мотивації 
пізнавальної діяльності учнів. 

Як організувати роботу
Кожний учень має перед собою (або одну на дошці) таблицю (див. нижче). Учитель 
послідовно читає складені заздалегідь запитання, кожне з яких починається зі слів 
«Чи вірите ви, що…», а учні послідовно ставлять у першому рядку під номером запи-
тання «плюс», якщо погоджуються з твердженням, і «мінус», якщо не погоджуються. 

Запитання мають бути підібрані так, щоб на деякі з них без читання тексту можна 
було відповісти і «вірю», і «не вірю», але сам текст давав правильну відповідь.

Другий рядок таблиці заповнюють у підсумковій частині уроку, коли припущення уч-
нів підтверджуються або ні.
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ЧИТАННЯ З ПЕРЕДБАЧЕННЯМ

Мета застосування методу та його потенціал
Метод допомагає учням усвідомлювати зміст тексту, зіставляючи власні передба-
чення з тим, про що йдеться в ньому. Застосовують під час переходу від вступної до 
основної частини (або в основній частині) уроку перед опрацюванням учнями тексту.

Як організувати роботу

Учитель запрошує учнів прочитати назву та перший абзац тексту й записати дві ідеї, 
які вони знають з цієї теми. 

Потім просить учнів підготувати два запитання, відповіді на які вони сподіваються 
знайти в цьому тексті.

Далі вчитель пропонує учням прочитати текст і записати відповіді на запитання, 
коли вони їх знайдуть, та зафіксувати 2–3 ідеї, на які не очікували натрапити в цьому 
фрагменті. 

Учитель організує з учнями загальне обговорення результатів такого опрацювання 
тексту.

3.3. Як працювати з передбаченнями учнів

Більшість методів вступної частини уроку пов’язані з передбаченнями учнів. Уміння 
передбачати й на основі цього висувати гіпотези й оцінювати альтернативи – один з 
найважливіших і найцікавіших складників критичного мислення. 

Якщо замислитися, то правильний прогноз майбутнього – майже єдина запорука 
нашої оптимальної поведінки в тій або іншій ситуації, що уможливлює досягнення 
бажаного результату. Це вміння потрібне нам щодня: коли купуємо щось і маємо пе-
редбачати, чи задовольнить ця річ наші потреби, або в доленосних ситуаціях: що 
принесе мені зміна роботи, місця проживання чи здобуття другої освіти.

Вірю – не вірю

Запитання 1 2 3 …

Відповідь до читання тексту - -

Відповідь після читання тексту - -
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Щоб навчитися / навчити «бачити наперед» бажаний результат або тенденції роз-
витку ситуації, а також ефективні шляхи розв’язання проблеми в реальному житті, 
необхідно розібратися, що означає правильно передбачати.

Розумова операція передбачення непроста, вона належить до синтезу. Передбачен-
ня вимагає:

• попереднього ретельного аналізу наявної в нас інформації, знань чи досвіду;
• оцінювання результатів аналізу, зокрема, чи достатньо інформації для висновків, 

чи потрібно зібрати ще;
• формулювання кількох версій відповіді на запитання;
• оцінювання висунутих версій за певними критеріями: підходить чи не підходить 

саме мені, саме сьогодні;
• обґрунтованого вибору способу дій.

Отже, навчання цього вміння з дидактичного погляду передбачає такі етапи:
• актуалізація опорних знань і уявлень учнів про відкрите чи контроверсійне за-

питання теми;
• висування ними на цій основі попередніх версій відповіді;
• обґрунтування цих версій.

Після опрацювання нової інформації учні мають зіставити пропоновані версії з ін-
формацією, яку щойно отримали (або з ідеями, які витікають з неї), щоб або підтвер-
дити власні припущення, або спростувати їх, але знову аналізуючи контекст. 

Таку роботу організовує й просуває вчитель за допомогою низки запитань перед ви-
вченням теми (або літературного твору). 

Наведемо як приклад тему з історії України. 
Початок Української революції 1917–1921 рр.

• Що ви про це знаєте? Що ви знаєте про початок Української революції 1917–1921 рр.?
• Як ви думаєте, як можуть розвиватися події? Про що йтиметься на уроці? Як можуть 

розвиватися події на початку революції? Чому ви так думаєте?
• Як будуть діяти… Чому? Що буде, якщо… Які політичні сили можуть взяти участь у 

революційних подіях? Чому? Чи зможуть вони вплинути на різні верстви населення? 
На які саме? Чому? Чи буде хтось чинити спротив революції? Як можуть розвиватися 
події найближчим часом?

• Чому у вас виникли такі передбачення?
• Яке з них здається вам найбільш вірогідним і чому? Який розвиток подій на початку 

революції здається вам найбільш вірогідним? Чому?
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Далі, аналізуючи з учнями нову інформацію за джерелами протягом уроку, учитель 
продовжує ставити запитання:

• Які з ваших передбачень збіглися? Які ні?
• Що було для вас неочікуваним?
• Чого ви не врахували?
• Про що варто подумати наступного разу в такій ситуації?

Окрім низки запитань, подібних до наведених вище, формувати в учнів уміння перед-
бачати можна спеціальними методами з технології розвитку критичного мислення, 
як-от: кошик ідей, передбачення на основі опорних слів, читання з передбаченням, 
вірю – не вірю тощо. Головне для вчителя при застосуванні цих методів розуміти їх 
логіку та враховувати методичні деталі того чи іншого методу.

Очевидно, що формування в учнів уміння передбачення на основі їхнього власного 
досвіду, а не фантазії потребує вдумливої роботи вчителя, дотримання алгоритмів ді-
яльності, описаних вище, та оцінювання цього вміння за спеціальними критеріями. 
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Частина ІV. 

МЕТОДИ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ УРОКУ

4.1. Як обирати методи для основної частини уроку
В основній частині уроку вчитель організовує активну діяльність учнів зі сприйняття, 
дослідження, осмислення матеріалу, пошуку відповідей на раніше поставлені та нові 
запитання (до 27–35 хвилин із 45-хвилинного уроку). 
Головним завданням цієї частини є конструювання учнями знань і навичок, форму-
вання власного ставлення до теми. Для цього їм потрібно опанувати нові знання: 
спочатку ознайомитися з новою інформацією, свідомо сприйняти її, потім осмислити 
її зміст, зіставити з наявними знаннями / вміннями / ставленнями.
Отже, головним чинником, що зумовлює вибір методів розвитку критичного мис-
лення в основній частині уроку, є розуміння відмінності між двома її сабчастинами, 
під етапами – первинним сприйняттям та осмисленням нової інформації або нових 
видів діяльності. Розберімося в специфіці кожного з них. 
Під час первинного сприйняття нового навчального матеріалу ціль учителя – пре-
зентувати учням нову інформацію, надати джерела, опрацювання яких дозволить 
ознайомитися з нею, поставити завдання з опанування матеріалу, пояснити спосіб 
опрацювання та організувати відповідну діяльність учнів. 
Часто цей підетап передбачає, що учні з допомогою вчителя порівнюють свої очі-
кування з тим, що їм реально пропонують вивчити; ставлять запитання до нового 
змісту; переглядають свої очікування й висловлюють нові. 
Обов’язковим елементом є усвідомлене уважне, сконцентроване критичне слухання, 
перегляд або читання джерела. Учитель, застосовуючи відповідні методи, має забез-
печити розуміння учнями тексту, їхній діалог з автором або положеннями тексту (від-
повіді на запитання та постановка запитань). Учні мають «вичитувати» якомога більше 
інформації з кожної одиниці тексту (абзацу, сторінки, смислової частини), пояснювати 
положення тексту та складати його власну інтерпретацію (розгорнуту чи скорочену).
Одним з важливих завдань учителя в цій частині є робота над формуванням в уч-
нів власних стратегій усвідомленого сприйняття інформації – ефективного читання, 
слухання та перегляду. Методами цього підетапу основної частини уроку є читання 
в парах й узагальнення в парах, читання з визначенням опорних слів, читання з 
позначками тощо. 
Осмислення нових знань й умінь – підетап, метою якого є відновлення в пам’яті учнів 
та усвідомлення ними головних фактів або подій, які засвоюються, термінів, понять 
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і теоретичних положень уроку, відпрацьовування нових прийомів навчання. Зазви-
чай така мета досягається у процесі самостійної роботи учнів за певною системою 
пізнавальних завдань у поєднанні з інтерактивними методами. Ці завдання орієн-
товані на привернення уваги до основних моментів нової інформації вже на рівні 
перетворення, за допомогою обговорення в загальному колі основних (переважно 
теоретичних) положень теми, розв’язання задач, виконання тестів / прикладів з по-
дальшим обговоренням. 

Цей підетап не завжди присутній у структурі уроку явно і відкрито, розчиняючись у 
попередньому та наступному. На уроці формування умінь і навичок його організують 
за допомогою тренувальних вправ і відповідних завдань, що виконують учні за зраз-
ками (пам’ятками) під керуванням учителя.

У ході цього підетапу основної частини уроку учні починають експериментувати, 
пробують застосувати що-небудь з того, чого навчаються, на практиці, виходячи з 
наявних у них уявлень, знань, умінь незалежно від того, чи є вони достатніми; аналі-
зують отриманий досвід; виявляють головне, осмислюють теоретичні ідеї, концепції; 
відстежують хід власних думок; роблять висновки щодо змісту матеріалу; пов’язують 
зміст уроку з особистим досвідом; відпрацьовують уміння й стратегії мислення.

Таку роботу учнів учитель організує за допомогою різноманітних методів і прийомів 
залучення їх до активної самостійної роботи, які забезпечують поглиблене сприйнят-
тя і розуміння тексту; постановку запитань до тексту загалом, щоб зрозуміти автор-
ську позицію й смисл поданої інформації; формування особистих ставлень та оцінок. 
Ефективними тут будуть різні види концептуального (смислового) обговорення тек-
сту: виявлення і формулювання основної ідеї або сукупності його головних смислів, 
зіставлення читацьких інтерпретацій (тлумачень, оцінок) інформації з авторською 
позицією тощо. Доречні й різні види дискусій з відкритих або спірних запитань, тонкі 
й товсті запитання, есе, РАФТ тощо.

4.2. Які методи обирати для організації первинного сприйняття учнями нової   
інформації в основній частині уроку

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод сприяє організації й систематизації учнем інформації уроку через фіксацію 
актуалізованих та отриманих у процесі роботи знань. 

Бортові журнали – узагальнена назва сукупності письмових завдань, коли учні під 
час читання авторського тексту підручника або документа записують свої думки.
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Як організувати роботу

Найпростіший варіант застосування методу передбачає, що перед читанням (або пе-
ред викладом матеріалу вчителем) учні записують у зошиті відповіді на запитання 
«Що мені відомо з цієї теми?», а після ознайомлення з новим матеріалом (або в ході 
читання) – відповіді на запитання «Що нове я дізнався з тексту?». Ці записи оформ-
люють у таблицю.

Натрапивши в тексті на ключові моменти, учень заносить їх у свій бортовий журнал. 
Читаючи, під час пауз і зупинок, учні заповнюють графи бортового журналу, пов’язу-
ючи тему, що вивчається, зі своїм баченням світу та своїм особистим досвідом. 

Інколи корисно провести таку роботу колективно, разом з учнями, щоб продемонстру-
вати алгоритм виконання завдання, допомагаючи учням набути необхідного досвіду.

ДІАГРАМА ВЕННА

Мета застосування методу та його потенціал

Цей метод графічної організації інформації сприяє навчанню учнів зіставлення, по-
рівняння, знаходження спільних рис, явищ, ознак в образах літературних героїв, 
творчості письменників, історичних діячів, явищах природи, властивостях геоме-
тричних фігур тощо. 

Як організувати роботу

Що мені відомо з цієї теми? Що нове я дізнався з тексту?

- -

Діаграма Венна – схематичне зображення, що 
складається з 2–3 кіл, які частково накладають-
ся одне на одне, утворюючи спільний простір.

Частину діаграми, обмежену лівим колом, ви-
користовують для запису властивостей першо-
го об’єкта, а ту, що обмежена правим колом, – 
для запису рис, притаманних другому об’єкту. У 
просторі, утвореному перетином кіл, вписують 
спільні характеристики обох об’єктів.

Учні заповнюють діаграму в процесі читання / 
слухання нової інформації фронтально, тобто 

тварини літають

плавають
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разом на дошці за спрямованими запитаннями вчителя: про що ви почули? якому 
об’єкту притаманна така ознака? тощо. 

Отримавши відповідні навички, учні можуть використовувати діаграму, працюючи в 
парах або групах. 

КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕКСТУ / МЕНТАЛЬНА КАРТА

Мета застосування методу та його потенціал

Метод сприяє розвитку в учнів уміння систематизувати та узагальнити значний ма-
сив інформації, засвоєний (який має бути засвоєний) протягом одного чи кількох 
уроків, у наочній формі. 

Як організувати роботу

Зміст тексту (окремого ключового поняття тексту, системи опорних понять) можна 
зобразити у вигляді ментальної карти, яка розгортається в логіці тексту. Така карта 
ідей або понять (ключових слів) може бути простою, наприклад, у вигляді блок-схеми 
з послідовно розташованих «коробочок», поєднаних стрілками, або містити складні 
відгалуження. Крім фіксації основних ідей, прикладів та доводів, треба встановити 
внутрішні логічні зв’язки матеріалу. 
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Учитель може організувати роботу учнів фронтально, послідовно зупиняючи читання 
та доповнюючи карту; учні можуть складати карти самостійно, працюючи у групах чи 
парах. 

Інструкція для роботи учнів над картою може бути такою:
• позначте в центрі аркуша тему, основне поняття, ідею тексту, який вивчаєте;
• виявіть змістові частини інформації, яку читаєте;
• встановіть логічні зв’язки між ними;
• покажіть основні ідеї (поняття, ключові слова) тексту як компоненти схеми, карти; 
• зобразіть зв’язки між ідеями (поняттями, ключовими словами) різними стрілками.

Після завершення роботи та презентації карти (якщо вона, наприклад, складалася у 
групах чи парах) слід обговорити з учнями головні положення матеріалу, який вони 
опрацьовували.

КЛАСТЕР

Мета застосування методу та його потенціал

В основній частині уроку метод дає змогу унаочнити думки, що виникають в учнів під 
час занурення в ту чи іншу тему, у процесі читання тексту, пошуку взаємозв’язків між 
окремими поняттями, спільного дослідження інформаційного поля теми.

Застосування методу сприяє формуванню в учнів навичок графічної організації ін-
формації, систематизації нової для них інформації в процесі її первинного сприй-
няття. 

Як організувати роботу

Учитель на дошці (або учні в зошитах) зо-
бражує модель «сонячної системи»: у центрі 
«зірка» – це тема або вихідне поняття уро-
ку, навколо неї «планети» – великі смислові 
одиниці, які потрібно з’єднати лінією із «зір-
кою», з іншими «планетами» та їхніми «су-
путниками». 

Учням можна надати таку інструкцію:
1. Посередині чистого аркуша (класної 

дошки) напишіть ключове слово або 
речення, яке є «серцевиною» ідеї, 
теми.

Покоління
Z
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2. Навколо «накидайте» слова або пропозиції, які показують ідеї, факти, образи, 
що підходять для цієї теми (модель «планета та її супутники»). 

3. Записуючи, з’єднуйте слова прямими лініями з ключовим поняттям (у кожного 
із «супутників» теж з’являться «супутники», нові логічні зв’язки).

Результатом роботи буде структура, яка графічно показує міркування на тему, визна-
чає її інформаційне поле.

Коли ви працюєте над кластером, дотримуйтеся таких правил: 
• записуйте все, що спадає на думку; дайте волю уяві та інтуїції;
• продовжуйте роботу, доки не скінчиться час або не вичерпаються ідеї;
• будуйте якомога більше зв’язків; 
• не дійте за наперед визначеним планом.

Під час аналізу отриманого кластера як «поля ідей» можна конкретизувати напрями 
дослідження теми, її головні інформаційні «вузли».

М-СХЕМА

Мета застосування методу та його потенціал

М-схема – це графічний організатор для прояснення різноманітних позицій авторів, 
тобто які позиції вони займають у виборі слів для розкриття теми. 

Метод застосовують для висвітлення «вагомих слів», термінів, які складають те, що 
називають «описуване передбачення». Систематичне використання цього організа-
тора сприяє формуванню в учнів критичного сприйняття і виокремлення маніпуля-
тивної мови та мови ворожнечі. 

Як організувати роботу

Описуване передбачення є ціннісним, емоційно забарвленим твердженням, що бу-
дується на значенні слів як таких (наприклад, як різниця між словами «борець за 
свободу» і «терорист»).

Щоб пояснити учням хід роботи, учитель може почати з переповідання якоїсь історії 
з певними ключовими словами або термінами. Слід привернути увагу учнів до цих 
слів / термінів, запитавши, що вони думають про те, як автор викладає їх у межах 
обговорюваної проблеми. 

Учитель запрошує учнів подумати над словами, які вони можуть використовувати в 
цій темі, якщо вони відчувають щось протилежне, ніж автор. Далі він просить учнів 
подумати про нейтральні терміни для розкриття цього питання, тобто такі, які не ви-
казують будь-якого ставлення до подій і фактів, описаних автором.
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Усі три групи термінів записують на дошці в три колонки схеми у вигляді літери М: 
позитивні – ліворуч, нейтральні – посередині, негативні – праворуч.

Позитивні Нейтральні Негативні

- - -

По завершенню роботи вчитель організовує обговорення з учнями за такими запи-
таннями: якою є позиція автора тексту? чому ви так вважаєте? яку роль відіграє вибір 
слів автором і як він здійснюється? 

Наступного разу таке завдання учні можуть виконувати в парах.

МЕТОД ОПОРНИХ СЛІВ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод навчає учнів відокремлювати істотну інформацію від несуттєвої, змістовно 
скорочувати текст для його засвоєння, сприяє розумінню та запам’ятовуванню змі-
сту тексту.

Як організувати роботу

Учитель ставить перед учнями завдання на зразок нижчеописаного.

Читаючи текст, застосуйте метод опорних слів. Випишіть ті слова (словосполучення), 
які ви вважаєте ключовими для кожної ідеї тексту. Деякі слова або фрази в тексті 
головні – такі, що розкривають смисл тексту, тобто опорні. Опорними словами є, як 
правило, іменники, дієслова, прислівники. Опорними словосполученнями є стійкі 
словосполучення, складні терміни, назви розділів, методів тощо.

Слід пояснити учням, що для відокремлення суттєвої інформації від несуттєвої по-
трібно послідовно поставити перед собою такі запитання: про що цей текст? що про 
це сказано? яким словом (словосполученням) це можна позначити / назвати? 

Учні мусять виписати опорні слова (одне слово опора для однієї думки, ідеї).

Далі вчитель пропонує учням, працюючи в парах, переказати одне одному зміст тек-
сту, спираючись на виписані слова, та оцінити, наскільки точно кожний з них пере-
казав текст. 

Учні також можуть формулювати з опорними словами запитання різних рівнів і від-
повідати на них.
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ПОЧЕРЕЖНІ ЗАПИТАННЯ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод сприяє розвитку в учнів різних рівнів мислення та вміння ставити запитання 
до тексту. Це уможливлює ефективне опрацювання тексту, підвищення уваги учнів 
під час читання тексту та його глибше розуміння.

Як організувати роботу

Учитель добирає інформативний текст доцільного обсягу. 

Текст має містити невеликі за обсягом абзаци (не більше ніж 6–7 речень) або вчи-
тель має розбити його на короткі розділи.

Якщо метод новий для учнів, учителю слід спочатку продемонструвати його при-
близно так:

1. Прочитати вголос абзац. Пояснити, що це одна з двох ролей при виконанні та-
кого завдання. 

2. Поставити два запитання за текстом і попросити учнів відповісти на них. Пояс-
нити, що це друга з двох ролей при виконанні цього завдання. 

Учитель об’єднує учнів у пари. Він пояснює, що перший учень читає перший абзац (або 
відповідний уривок), як було продемонстровано. Другого учня в парі вчитель просить по-
ставити запитання до цього уривка. Далі учні разом шукають відповіді на ці запитання. 

Після того, як вони це зроблять, слід перевірити виконання завдання, попросивши 
кілька пар озвучити свої запитання та відповіді. У разі потреби вчитель коментує, як 
поліпшити запитання.

Коли учні зрозуміють, як виконувати таке завдання, учитель пропонує їм продовжу-
вати роботу самостійно: читати й ставити запитання за текстом – абзац за абзацом. 
Слід нагадувати учням про зміну ролей після читання й обговорення кожного абзацу.

По закінченню роботи вчитель перевіряє засвоєння та розуміння учнями тексту за 
допомогою запитань високого рівня мислення.

СМИСЛОВЕ ЗГОРТАННЯ (GSR)11

Мета застосування методу та його потенціал

Мета методу – навчити учнів представляти інформацію тексту в згорнутому й розгор-
нутому вигляді – анотації, короткого та розгорнутого переказу.

11 Абревіатура утворена від англійських слів: glossary – глосарій, summary – узагальнення, resume – анотація.
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Як організувати роботу

До початку роботи в класі вчителю слід прочитати текст та розділити його на смисло-
ві фрагменти (смисловий уривок зазвичай збігатиметься з абзацом тексту). Учитель 
запрошує учнів читати текст за цими смисловими частинами. За потреби в ході чи-
тання слід обговорювати з учнями незнайомі їм слова чи терміни.

Учитель пропонує учням колективно (індивідуально / у парах) читати текст і ставити 
1–2 узагальнювальні запитання до кожного абзацу (частини). Усі запитання учні за-
писують у таблицю (див. нижче).

Далі вчитель запрошує учнів повернутися до смислових частин і виписати з кожної з 
них ключові слова. Ключове слово (зазвичай іменник чи дієслово) – це слово з тек-
сту, необхідне для відповіді на поставлене в першій колонці запитання. Таких слів 
буває небагато – від 3 до 5.

Потім учитель пропонує учням заповнити третю колонку таблиці індивідуальними 
ключовими словами, що пов’язані з деталями змісту. Кожний учень знає, що важ-
ко запам’ятати саме йому – імена, цифри, прикметники. Такі слова учні записують 
у третю колонку. Поєднання слів другої та третьої колонки створює словничок ос-
новних думок і деталей, які складають зміст повного переказу тексту.

Інструкція для учнів може бути такою:

1. Підготуйте таблицю з трьох колонок і назвіть їх. 

План тексту у вигляді запитань Ключові слова з тексту Індивідуальні слова

- - -

2. У першу колонку записуйте узагальнювальні питання, у другу – ключові слова 
з тексту, у третю – індивідуальні слова, необхідні для повної відповіді на запи-
тання з першої колонки. 

3. Записи в таблиці ведіть обов’язково – це письмова опора як короткого, так і 
повного переказу тексту.

Тепер учитель запрошує учнів скласти короткий переказ, повний переказ тексту та 
анотацію до нього. 

Ключових слів з другої колонки буде достатньо для складання короткого переказу (ре-
ферату тексту), який відповідає на запитання: що сталося з персонажами тексту в цій ситу-
ації? чи про що нам розповідає текст? Якщо слова виписані правильно, зробити короткий 
переказ легко: усі слова використовуватимуться, зайвих не лишиться. Легкість скла-
дання короткого переказу – основний критерій правильності обраних ключових слів.
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За Проти

Повний переказ (реферат тексту в усній чи письмовій формі) базуватиметься на всіх 
трьох колонках, а індивідуальні слова допоможуть учням бути точними й детальними.

Тепер учитель запрошує учнів скласти анотацію до тексту. Її готують на основі ма-
теріалу першої колонки, де план тексту записаний у формі узагальнювальних запи-
тань. Учням слід пояснити, що потрібно підкреслити іменники та дієслова в кожному 
з них, а потім скласти з цих слів відповідь на запитання: про що текст?

Наприкінці слід обговорити з учнями, чого вони навчилися, що було легко / складно 
в цій роботі, які їхні навички потребують удосконалення.

Т-ТАБЛИЦЯ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод допомагає навчити учнів аналізувати текст для знаходження аргументів на 
захист тої чи іншої позиції, зрозуміти, якої думки дотримується автор, як він ставить-
ся (схвально чи негативно) до обговорюваної проблеми (героя, події), як він переко-
нує у своїй правоті. 

Як організувати роботу

Учитель просить учнів розділити аркуш паперу лінією навпіл або намалювати на 
листку велику букву Т. Учні, опрацьовуючи текст або слухаючи матеріал, в одній по-
ловині таблиці мають записувати аргументи, що підтримують ідею автора, у другій – 
ті, що спростовують її.

За однобічного розгляду автором проблеми вчитель пропонує учням самостійно про-
думати можливі варіанти протилежної аргументації, залишені автором без уваги, та 
записати їх.

По закінченню роботи вчитель організує обговорення в загальному колі.

ТАБЛИЦЯ «З-Х-Д» 
(ЗНАЄМО – ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ – ДІЗНАЛИСЯ)

Мета застосування методу та його потенціал

Один зі способів графічної організації та логіко-змістовного структурування матері-
алу, початок роботи з яким припадає на вступну частину уроку. В основній частині 
уроку заповнення таблиці завершується та обговорюються результати її заповнення.
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Як організувати роботу

До ознайомлення з текстом або змістом теми учні заповнюють першу та другу колон-
ку таблиці: у першій вони перелічують наявні в них знання та уявлення, у другій – 
запитання про те, що вони хотіли б дізнатися з теми на цьому уроці. 

Під час ознайомлення з текстом або інформацією вчителя учні заповнюють третю колон-
ку таблиці «Дізналися», короткими формулюваннями позначаючи зміст нової інформації.

Далі вчитель організує презентацію учнями змісту записаного та підбиття підсумків 
роботи, запрошуючи учнів зіставити зміст другої і третьої колонок, наприклад, так: 
на які запитання ви отримали відповідь? які запитання варто опрацювати за допомогою 
додаткових джерел? 

Почасти таблицю доповнюють ще двома колонками – «Джерела інформації» і «Що 
залишилося нерозкритим». 

Робота з таблицею «З-Х-Д» може бути застосована і на інтерактивній лекції з пау-
зами. Тут доречно використати роботу в парах: у вступній частині кожна пара учнів 
заповнює першу колонку таблиці (що знаємо?), потім під час читання лекції один 
учень шукає відповідності / невідповідності первинної інформації та матеріалу лек-
ції, інший – коротко записує нову інформацію. На стадії осмислення обговорюють 
отримані результати спочатку в парі, потім – у групі або загальному колі. 

Застосування цього графічного організатора дає змогу перетворити монологічну 
розповідь учителя на цікавий діалог з учнями. 

ТОНКІ Й ТОВСТІ ЗАПИТАННЯ12

Мета застосування методу та його потенціал

Метод навчає учнів розрізняти і формулювати закриті та відкриті запитання, сти-
мулює роботу з ними, сприяє організації їхньої взаємодії та взаємоопитування. 

В основній частині уроку метод є способом активного опрацювання інформації в ході 
читання чи слухання або після її сприйняття.

12 Метод запропонований і описаний: McLaughlin, M. & Allen, M. B. (2000). Guided comprehension: a teaching 
model for grades 3-8. Newark, Delaware: International Reading Association.

Знаємо Хочемо дізнатися Дізналися

- - -
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Товсті Тонкі

Яким чином?
Чому?
У чому відмінність / подібність… 
У чому причина?
Які наслідки? 
У чому зв’язок між…
Що буде, якщо... Що, якщо...

Хто?
Що?
Коли?
Де?
Чи правильно?

Як організувати роботу

На уроці метод, як правило, застосовують на основі таблиці «Товсті й тонкі запи-
тання», яку учні заповнюють й озвучують одне одному, щоб отримати відповіді на 
поставлені запитання. Перед початком роботи слід роз’яснити учням різницю між 
товстими й тонкими запитаннями.

Щоб учні опанували цей метод, учитель спочатку сам формулює приклади запитань, 
потім – з їх допомогою, а через один-два місяці регулярного використання таблиці 
це завдання можна повністю перекласти на учнів.

Для закріплення вміння розрізняти товсті й тонкі запитання вчитель може також 
запропонувати учням тестове завдання з підготовленими ним запитаннями до 
будь-якого тексту. Учні мають визначити, яке це запитання, та пояснити свою думку, 
спираючись на запропоновані вище критерії.

На уроці для ефективної роботи варто застосовувати метод у три етапи.

I етап. Учні, читаючи текст (чи слухаючи розповідь тощо), мають сформулювати до 
нього товсті та тонкі запитання. Діти вчаться формулювати спочатку тонкі, а потім 
товсті запитання. Можна запропонувати їм доповнювати запропоновані зразки кож-
ного запитання усно за допомогою таблиці. Пізніше слід запропонувати учням за-
повнювати таблицю самостійно, без зразків формулювань.

II етап. На цій стадії учні записують сформульовані запитання в таблицю. Для уна-
очнення результатів їхньої діяльності таблицю можна накреслити на дошці: учні мо-
жуть записувати свої запитання на клейких листках (стікерах) і розміщувати їх у цій 
таблиці.

III етап. Далі учні, об’єднавшись у пари / групи, можуть ставити одне одному сфор-
мульовані й записані запитання та шукати відповіді на них. Найцікавіші запитання / 
відповіді вони представляють класу.
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ТРИ ПО ДВА

Мета застосування методу та його потенціал

Метод застосовують для підвищення уваги учнів у ході читання, для розуміння й за-
своєння прочитаного. Уможливлює прояв ініціативи учнів у процесі власного нав-
чання та навчання одне одного. 

Як організувати роботу

Учитель пропонує учням опрацювати текст у парах: читати текст за абзацами й об-
говорювати його, змінюючи ролі (усього три етапи, у кожному з яких залучені два 
співрозмовники).

Хід роботи такий: 
1) нехай партнер А розповість партнеру Б усе, що він знає про зміст першого аб-

зацу; партнер Б може поставити уточнювальні запитання. Потім партнери ма-
ють помінятися ролями й опрацювати другий абзац тексту;

2) далі нехай партнер Б пояснить партнеру А, якою була головна думка третього 
абзацу тексту. Потім партнери мають помінятися ролями й опрацювати четвер-
тий абзац тексту;

3) тепер партнери мають прочитати вголос по черзі п’ятий і шостий абзаци тексту 
та обговорити їх таким чином, якби вони були експертами з цього питання (по-
годжуватися з автором чи заперечувати автору).

ЧИТАЄМО І ЗАПИТУЄМО

Мета застосування методу та його потенціал

Метод допомагає учням уважно читати й вивчати матеріал за допомогою постановки 
запитань у діалозі з партнером. Парна робота зазвичай більше мотивує за самостійну. 

Це достатньо складний метод читання й постановки запитань, що потребує від учителя 
чітких інструкцій та контролю за діяльністю учнів на перших етапах його застосування. 

Як організувати роботу

Учитель запрошує учнів прочитати заданий текст за розділами почережно. Перший 
учень уголос читає певний розділ від одного заголовка до наступного. Учні вдвох 
вирішують, які ключові терміни написати на полях тексту. 

Потім другий учень ставить запитання до тексту, використовуючи терміни, написані 
на полях. Запитання мають бути сформульовані так, щоб вони були схожі на питання 
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тесту, якого учні очікують за пройденим матеріалом. Другий учень пише кожне з цих 
запитань на маленькому аркуші паперу (8 х 12 см) або картці.

Перший учень уголос відповідає на кожне запитання. Якщо другий учень погоджу-
ється з відповіддю, вони записують її на звороті картки.

Далі учні міняються ролями. Тепер другий учень читає наступний розділ. Вони вирі-
шують, які ключові терміни записати на полях тексту. Перший учень, використову-
ючи ці терміни, формулює запитання, на які другий учень уголос відповідає. Якщо 
обидва погоджуються з відповіддю, то записують її на звороті картки. 

Учні продовжують так працювати, доки не прочитають увесь текст.

Користуючись картками із запитаннями та відповідями, учні перевіряють одне одно-
го із заданого матеріалу.

ЧИТАЄМО В ПАРАХ, УЗАГАЛЬНЮЄМО В ПАРАХ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод застосовують для підвищення уваги учнів під час читання тексту, його розу-
міння й засвоєння. Він сприяє прояву ініціативи у власному навчанні учнів та нав-
чанні одне одного. 

Як організувати роботу

Учитель обирає інформативний текст доцільної (розумної) довжини з короткими аб-
зацами або розбиває його на короткі розділи. Якщо цей метод новий для учнів, слід 
спочатку продемонструвати його таким чином:

1. Прочитайте вголос абзац й узагальніть його зміст. Скажіть, що це одна з двох 
ролей при виконанні цього завдання. Поясніть, що таке узагальнення, як його 
робити: воно коротше за початковий текст, однак містить усі його основні ідеї.

2. Поставте два запитання за текстом та попросіть учнів відповісти на них. Пояс-
ніть, що це друга з двох ролей при виконанні цього завдання. 

Учитель об’єднує учнів у пари та пояснює, що один з них прочитає перший абзац (або 
визначений уривок) та узагальнить його, як було продемонстровано. Слід дати час, 
щоб усі це зробили. Потім учитель перевіряє розуміння тексту, попросивши кількох 
учнів зробити узагальнення. Якщо необхідно, він коментує їхні відповіді.

Тепер учитель запрошує другого учня в парі поставити запитання до цього урив-
ка. Після того вчитель перевіряє розуміння тексту, запропонувавши кільком учням 
озвучити свої запитання. За необхідності він надає коментарі, як покращити якість 
запитань. 
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Коли учні зрозуміють, як виконувати таке завдання, слід запропонувати їм продов-
жувати роботу самостійно: читати, узагальнювати й ставити запитання за текстом – 
абзац за абзацом. Учитель має нагадувати учням про зміну ролей після читання й 
обговорення кожного абзацу.

ЧИТАННЯ ІЗ ЗУПИНКАМИ

Мета застосування методу та його потенціал

Мета методу – навчити учнів слухати / читати активно, використовувати знання жан-
ру або наявні знання для того, щоб передбачити, що варто очікувати від тексту. Ме-
тод підвищує допитливість учнів, розвиває вміння передбачати, зменшує відсторо-
неність або дистанцію, яку деякі учні почувають стосовно текстів. 

Як організувати роботу

Учитель обирає текст з проблемою, яка прихована, а не лежить на поверхні. Зміст 
тексту має містити певний розвиток подій або логічну послідовність викладу.

Перед читанням учнями тексту вчитель визначає в ньому місця для кількох «зу-
пинок». Це має бути оптимальний момент у тексті, який є своєрідною ширмою: по 
одну сторону вже відома інформація, а по іншу – абсолютно нова, яка може серйозно 
вплинути на оцінювання учнями описаних подій або явищ.

Учителю слід почати з обговорення назви твору: чому так називається твір? що, на 
вашу думку, може відбутися в оповіданні з такою назвою? Хтось з учнів може спробува-
ти пов’язати свої припущення з іншими творами цього автора, хтось проведе анало-
гію з фольклорними текстами, а хтось – з подіями з власного життя тощо.

Учитель запрошує учнів прочитати текст до першої зупинки. Коли вони дочитають 
до цього місця, він просить їх пригадати свої припущення та порівняти з тим, що 
відбулося насправді. 

Під час зупинок учитель ставить запитання, які спонукали б учнів до критичного 
мислення, наприклад: що змусило героя вчинити так? як далі розгортатимуться події? 
які почуття викликав цей уривок тексту? тощо. Останнім у цьому блоці має бути запи-
тання: що буде далі й чому?

Перед читанням завершальної частини твору слід запитати учнів: чим, на вашу думку, 
закінчиться твір і чому?

Наприкінці учитель пропонує учням обговорити весь текст, його головну ідею, думки 
та почуття, які він викликав.
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13 Від англійських слів: I – interactive, N – noting, E – effective, S – system, R – reading, T – thinking.

+ ! – ?

Я це знав Це для мене абсо-
лютно неочікуване

Це для мене нове 
або таке, яке супере-
чить тому, що я знав

Я хочу знати про це 
більше

ЧИТАННЯ З ПОЗНАЧКАМИ (INSERT)13

Мета застосування методу та його потенціал

Метод активізує процес сприйняття учнями інформації, підвищує ефективність цього 
процесу через системну розмітку тексту під час читання й обдумування. Метод допо-
магає учням аналізувати текст, виділяти в ньому відоме, невідоме, цікаве, «сортува-
ти» матеріал, глибше усвідомлювати його зміст та використовувати результати цьо-
го аналізу залежно від навчальних завдань: виділення головного, розуміння логіки 
тексту, привернення уваги до понять, зв’язків тощо.

Як організувати роботу

Працюючи з текстом, учні одночасно маркують (наприклад, ставлять позначки олів-
цем на полях) його окремі частини залежно від завдання, поставленого вчителем.

Учні маркують інформацію в тексті, наприклад, такими позначками:
+ – уже відоме;
– – нове;
! – цікаве й неочікуване;
? – незрозуміле, хочеться дізнатися більше.

Така стратегія вимагає від учня активного й уважного читання. Вона зобов’язує 
не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння тексту або 
сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні часто пропускають те, що не 
зрозуміли, а тут маркувальний знак питання зобов’язує їх бути уважними й познача-
ти незрозуміле.

Після прочитання тексту можна попросити учнів заповнити таблицю, де позначки 
стануть заголовками колонок (тобто кількість колонок таблиці відповідає кількості 
позначок). У таблицю учні коротко заносять відомості з тексту.

Таблиця маркування



-56

Застосування методу вимагає від учителя:
• заздалегідь визначити текст або його фрагмент для читання з позначками;
• пояснити або нагадати учням правила розставляння маркувальних позначок;
• чітко визначити час, відведений на роботу, і стежити за регламентом;
• знайти форму перевірки й оцінювання виконаної роботи.

Важливим етапом роботи є обговорення результатів маркування тексту або записів, вне-
сених учнями в таблицю. Зазвичай учні без зусиль зауважують відоме, що трапилося їм 
у прочитаному, та з особливим задоволенням повідомляють нове й несподіване, про що 
вони дізналися з тексту. При цьому бажано, щоб учні посилалися на текст, цитуючи його.

4.3. Які методи обирати для осмислення матеріалу в основній частині уроку

Оскільки основна частина уроку має забезпечити виконання двох дидактичних 
завдань – первинного сприйняття нового матеріалу та осмислення того, що було 
сприйнято, ми пропонуємо вам другу групу методів, які застосовують уже після того, 
як учні ознайомилися зі змістом нового матеріалу й можуть принаймні переказати, 
відтворити його на репродуктивному рівні. Тепер варто перевести учнів на більш 
високий рівень мислення. Для цього й призначені методи цієї групи.

АКВАРІУМ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод є різновидом обговорення (дискусії), поєднаного з кооперативним навчанням. 
Ефективний для розвитку в учнів навичок спілкування в малій групі, удосконалення 
вміння висувати ідеї, дискутувати та аргументувати свою думку на етапі осмислення 
нового матеріалу. Може бути застосований за умови сформованості в учнів навичок 
групової роботи. 

Доречний в основній частині уроку, цим методом можна також підбити підсумки уроку.

Як організувати роботу

Учитель пропонує учням подумати над записаним на дошці / аркуші паперу відкри-
тим (передбачає кілька рівнозначних варіантів відповідей) або спірним запитанням 
(передбачає протилежні думки) та протягом 1–3 хвилин сформулювати щодо нього 
власну позицію усно або письмово.

Далі вчитель формує групу з 4–6 осіб (охочих чи за жеребом), яка займає місце в 
центрі класного приміщення (або так, щоб бути в центрі уваги), утворюючи невелике 
коло. Ця група вголос обговорюватиме визначене запитання / проблему. 
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Учні «зовнішнього» кола (усі решта) виступатимуть у ролі спостерігачів і не братимуть уча-
сті в обговоренні (вони ніби за «склом акваріума» і для них встановлено режим мовчання).

Протягом 7–10 хвилин (час залежить від віку учнів) група в центрі: 
1) має розподілити ролі в групі; 
2) обговорити запитання: при обговоренні відкритого запитання кожний учасник 

висуває ідеї, спірного – аргументи на користь своєї позиції.

Учасникам «зовнішнього» кола вчитель пропонує в ході дискусії оцінювати обґрун-
тованість (доцільність, влучність) висунутих ідей або силу поданих аргументів, фіксу-
ючи це усно чи письмово.  

Група в центрі може мати також завдання дійти консенсусу щодо проблеми, яку об-
говорюють.

Після завершення відведеного для дискусії часу членів групи можна спитати: 
• Чи вдалося вам провести ефективну дискусію? Чому?

Потім варто обговорити з учнями «зовнішнього» кола такі запитання:
• Які ідеї видаються вам найцікавішими? Чому? Які ідеї ви ще можете додати 

(якщо питання було відкритим)?
• Який аргумент ви вважаєте найпереконливішим? Чому? Яким міг би бути ваш 

аргумент (якщо питання було спірним)?

На таке обговорення відводять до 10 хвилин. 

Потім залежно від завдань уроку та наявності часу місце в «акваріумі» може зайняти 
інша група й обговорити наступне (або те ж саме) запитання. 

Наприкінці вчитель організує обговорення з учнями ходу групової роботи, рівня во-
лодіння ними навичками обговорення / дискусії в малих групах, звертаючи увагу на 
необхідність і напрямки подальшого вдосконалення таких навичок.

ДЕБАТИ
Мета застосування методу та його потенціал

Мета методу – поглибити розуміння засвоєної теми, навчити учнів обирати певну 
позицію зі спірного питання або суперечливої проблеми, підкріплювати свою по-
зицію аргументами, захищати її проти контраргументів, дискутувати з дотриманням 
відповідних правил. 

На уроках метод застосовують у форматі мінідебатів Карла Поппера, оскільки повно-
цінні дебати потребують багато часу та спеціальної підготовки. Їх зазвичай організу-
ють як позакласний захід.
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Як організувати роботу 

Учитель формулює спірне запитання або твердження, на яке можливі дві відповіді – 
«так» або «ні». Наприклад, Громадський транспорт надійніший за особистий автомо-
біль? Якщо є сумнів, що приблизно однакова кількість учнів займе протилежні пози-
ції, то перш ніж переходити до дебатів учитель просить учнів підвестися чи підняти 
руку, щоб побачити, як розділилися їхні думки щодо цього питання. 

Учитель записує запитання на дошці / аркуші паперу, щоб воно було на видноті. Учні 
обмірковують та вільно його обговорюють. Спочатку кожний учень може самостійно 
написати свою відповідь на аркуші паперу, а через 2 хвилини, щоб стимулювати до-
даткові ідеї, обговорити ці відповіді в парі.

Учитель просить учнів визначитися з позицією: ті, хто вважають, що правильною є 
одна відповідь на запитання, вишукуються вздовж однієї стіни класу; а ті, хто вважа-
ють правильною іншу відповідь, – уздовж стіни навпроти. Ті, хто не хоче приєднати-
ся до жодної з двох позицій, мають стати вздовж стіни між двома іншими.

Учитель пояснює два основні правила:
а) учні мають проявляти толерантність і коректність одне до одного;
б) якщо учень почує аргумент, який змушує його змінити свою думку, він має пе-

рейти на відповідну позицію.

Учням з кожної сторони дають 3–4 хвилини для того, щоб з’ясувати, чому вони тут 
(прояснити свою позицію). Потім учитель просить їх сформулювати кілька речень, 
що пояснюють їхню позицію, та призначити того, хто висловить її.

Тепер будь-який учень з будь-якої групи може висловити контраргументи чи спро-
стування у відповідь на почуте від іншої команди або подати додаткові аргументи на 
підтримку своєї команди.

Учитель спостерігає, як учні виконують завдання, і дбає про те, щоб висловлювання 
не перетворювалися в негативні напади. 

Учитель може теж запропонувати одну-дві ідеї та, якщо необхідно, виступає як «ад-
вокат диявола», переходячи від однієї позиції на іншу. Він також заохочує учнів пе-
реходити на іншу сторону, якщо їх переконають висловлені аргументи.

Після 10–15 хвилин дебатів учитель просить кожну сторону узагальнити сказане.

Далі він організує підбиття підсумків дебатів шляхом аналізу висловлених ідей та 
аргументів. 

Можна запропонувати учням написати твір-роздум (есе), у якому вони викладуть 
власну позицію щодо питання обговорення, аргументувавши її. 
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ДЕРЕВО РІШЕНЬ
Мета застосування методу та його потенціал

Метод є варіантом організації діяльності учнів із розв’язання проблем. Допомагає 
проаналізувати та зрозуміти механізми ухвалення складних рішень. 

Як організувати роботу

Учитель обирає проблему, що не має однозначного розв’язання. Вона може бути ви-
кладена як історія, судова справа, життєва ситуація, епізод літературного твору. Він 
пропонує учням для домашнього опрацювання інформацію – матеріали, необхідні 
для розгляду та знаходження шляхів розв’язання проблеми.

Учитель зображує на дошці (або роздає кожному учню) зразок такого графічного ор-
ганізатора. Далі він формулює проблему для розв’язання, визначає її суть, записує 
на дошці, заповнюючи схему, та ділиться необхідною додатковою інформацією або 
дає час для її пошуку, перегляду (якщо це було домашнє завдання).

Шляхи й варіанти розв’язання проблеми можна визначити мозковим штурмом. На 
цьому етапі жоден варіант не може бути неправильним – важливо набрати якомога 
більше ідей. 

Учитель організує обговорення кожного варіанту рішення: що позитивного чи нега-
тивного для кожної зі сторін конфлікту він містить? Таким чином можна відхилити ча-
стину ідей і залишити 3–4.

Далі слід об’єднати учнів у малі групи й запропонувати кожній з них заповнити схе-
му. Група має шляхом обговорення дійти одного варіанту розв’язання проблеми; у 
разі відсутності одностайності, можна застосувати голосування. 

По закінченню групової роботи доповідач від кожної групи пропонує варіант розв’я-
зання проблеми, а вчитель організує їх обговорення. Можна провести голосування 
учнів класу, щоб обрати один з цих варіантів.

Проблема
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ДИСКУСІЯ

Мета застосування методу та його потенціал

Дискусія – це широке публічне обговорення спірного питання. Це важливий спосіб 
організації пізнавальної діяльності учнів, який сприяє розвитку критичного мислен-
ня, визначенню власної позиції, формує навички аргументації та відстоювання своєї 
думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. 

Уміти займати певну позицію й захищати її аргументами – найважливіша навичка 
життя в демократичному суспільстві. Учитися знаходити й викладати аргументи про-
ти власного переконання також важливий крок на шляху до вдумливого розгляду 
будь-якої проблеми й ухвалення зваженого й продуманого рішення з розумінням суті 
справи. 

Як організувати роботу

Оскільки цей метод досить складний, розглянемо його поетапно.

І етап. Планування дискусії.
1. Оберіть тему для дискусії. Вона має бути сформульована як спірне запитання, 

щоб підходи до її висвітлення були різновекторними. 
2. Важливим елементом дискусії є план, який можна пропонувати учасникам за-

здалегідь або скласти його, залучаючи учнів, безпосередньо перед обговорен-
ням. Учні, маючи такий план, можуть підготуватися до обговорення: опрацюва-
ти джерела, занотувати інформацію тощо. 

3. Підготуйте матеріал з різними позиціями, щоб учні опрацювали його вдома.
4. Складіть список запитань, які допоможуть спрямовувати обговорення та при-

вертати увагу учнів класу до проблеми.
5. Для того, щоб дискусія була відвертою, створіть у класі атмосферу довіри та 

взаємоповаги. Для цього бажано виробити з учнями правила ведення дискусії. 
У ході дискусії закликайте їх дотримуватися цих правил. 

ІІ етап. Хід дискусії.
1. Повторіть з учнями основні правила участі в дискусії.
2. Робіть помітки, які дадуть вам змогу триматися в межах обговорюваної пробле-

ми.
3. Активно користуйтеся жестами та мімікою, що допомагають підтримувати хід 

дискусії, не перериваючи її.
4. Для того, щоб повернути учнів до теми обговорення, скажіть, наприклад, таке: 

схоже ми відхилилися, повернімося до поняття...



61-

5. Уважно слухайте учнів, слідкуйте за ходом обговорення, настроєм, запобігайте 
відхиленню від теми.

6. Перетворюйте гарячу суперечку в спокійне обговорення, але й не гасіть прояви 
емоцій. Ставте конкретні запитання, щоб просунути обговорення, та абстрактні, 
щоб остудити запал.

7. Змініть формулювання обговорюваної проблеми або застосуйте інший прийом 
пожвавлення думок, якщо дискусія вщухає. 

8. Щоб завершити обговорення, запитайте, наприклад: хто хоче ще щось додати 
насамкінець?

9. Заплануйте достатньо часу для завершальної частини; попросіть учнів підбити 
підсумки за такою схемою:

• Які найпереконливіші аргументи кожної зі сторін?
• Якщо під час обговорення виникли додаткові запитання, де можна отрима-

ти інформацію?

Форми дискусії можуть бути різними:
1. Круглий стіл – обговорення дискусійного питання невеликою (не більше ніж 5 

учнів) групою, яке відбувається шляхом спілкування як одне з одним, так і з 
іншими учнями класу, які складають аудиторію, де проходить «круглий стіл».

2. Засідання експертної групи (петельна дискусія) передбачає обмін думками в 
групі з 4–6 учнів із заздалегідь призначеним головою. Проходить у два етапи: 
1) обговорення обраної проблеми всіма учасниками групи; 2) виклад позиції 
кожної групи у формі невеликих (1–2 хвилини) виступів її представника перед 
класом (обговорення цієї позиції з учнями класу не передбачено).

3. Форум – вид дискусії, схожий на засідання експертних груп, де на другому етапі 
відбувається обговорення позицій груп – обмін думками з аудиторією (класом).

4. Симпозіум – обговорення думок окремих груп у вигляді виступів із заздалегідь 
(удома) підготовленими повідомленнями щодо дискусійного питання, які відби-
вають їхню позицію, після чого промовці відповідають на запитання учнів класу.

5. Концентричні кола в початковій фазі схожі на «круглий стіл», але спілкування 
членів малої групи з аудиторією йде шляхом обміну позиціями: мала група стає 
аудиторією (вона слухає виступи), а аудиторія перетворюється на групу тих, хто 
дискутує, висловлюється. Після цього члени малої групи оцінюють позиції учас-
ників дискусії.

6. «6 х 6 х 6» – одночасне обговорення шістьма групами в складі шести учнів пев-
ної проблеми впродовж 6 хвилин. Потім учитель створює шість нових груп так, 
щоб у кожній з них був учень, який працював в іншому дискусійному гурті.
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ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ
Мета застосування методу та його потенціал

Метод дає змогу поглибити розуміння й осмислення учнями поглядів і позицій щодо 
спірного питання, розвиває навички свідомого вибору, аргументування, співпраці з 
тими, хто має схожу позицію.

Як організувати роботу

Учитель пропонує учням спірне / дискусійне питання, яке записує на дошці, щоб учні могли 
на ньому фокусуватися. Він просить учнів визначити власну позицію щодо цього питання.

У протилежних кінцях класної кімнати слід розмістити плакати з написами: 1) «згід-
ний / згідна»; 2) «незгідний / незгідна». Можна запропонувати три позиції: 

Так Не знаю, це складне питання для мене Ні

Слід ознайомити учнів з правилами роботи та обговорити їх. 

Далі вчитель просить учнів підвестися та стати біля плаката, який відбиває їхню по-
зицію щодо обговорюваної проблеми, тобто «проголосувати ногами». 

Учитель пропонує групам, що зібралися біля кожного з плакатів, обговорити і сфор-
мулювати 3–4 аргументи на захист обраної позиції. Кожний учасник групи має об-
ґрунтувати свою позицію.

Учитель дає слово доповідачам від кожної групи по черзі для висловлення однакової 
кількості аргументів (слід почати з групи, учасники якої мають позицію ствердження). 

Після представлення різних позицій слід запитати: чи змінив хтось з вас свою думку? 
Якщо є такі учні, учитель пропонує їм перейти до іншої групи та обґрунтувати причи-
ни такого переходу. 

У підсумку вчитель обговорює з учнями найбільш переконливі аргументи кожної сто-
рони, озвучені в ході роботи. 

ЗАЛИШІТЬ ЗА МНОЮ ОСТАННЄ СЛОВО 
Мета застосування методу та його потенціал

Метод сприяє розвитку вмінь учнів аналізувати текст, обирати цитати за власни-
ми критеріями, пояснювати власну позицію; дає змогу сфокусуватися на думці іншої 
людини і сформулювати її.
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Як організувати роботу

Учитель розділяє текст на кілька смислових фрагментів. Він пропонує учням читати 
ці фрагменти послідовно та знайти в кожному з них найважливіший (найбільш емо-
ційно забарвлений), на їхню думку, уривок і позначити / виписати його. 

Далі слід запросити учнів поміркувати над відповідями на такі запитання (записати їх):
• Які думки, почуття викликав цей уривок?
• Чому це важливо для вас?
• Чи можна піддати це сумніву або варто підтримати?

Якщо текст невеликий за обсягом, цю роботу учні виконують для всього тексту. 

Далі вчитель пропонує учням по черзі представити (зачитати) обрані для коменту-
вання уривки. Після прочитання кимось з учнів уривка учитель запрошує інших учнів 
прокоментувати його і спробувати пояснити, чому доповідач обрав саме цей уривок. 
Вислухавши всі передбачення, учень-доповідач дає свій коментар. За ним, таким 
чином, залишається останнє слово.

Наприкінці слід обговорити, чого учні навчилися, що було легко / складно, що сподо-
балося / не сподобалося в цій роботі.

ЗАПИТАЙТЕ В АВТОРА
Мета застосування методу та його потенціал

Метод сприяє розвитку в учнів уміння ставити загальні запитання автору тексту, які 
допомагають прояснити смисл окремих положень та його позицію. Також сприяє 
розвитку вміння швидко формулювати й аргументувати позицію в ситуації ділового 
спілкування.

Як організувати роботу 

Запропонуйте учням прочитати текст та в процесі читання сформулювати 2–3 запи-
тання до нього таким чином, ніби вони ставлять їх автору тексту. Дайте учням зразки 
таких запитань, наприклад:

• Про що йдеться в уривку? Чи могли б ви висловитися зрозуміліше?
• Чому ви повідомляєте це саме тут?
• Чи це можливо в усіх ситуаціях?
• Що нам необхідно знати, щоб зрозуміти вашу інформацію?
• До чого ви нас закликаєте цим реченням?
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За бажанням чи жеребом учитель обирає кількох учнів, які по черзі виконуватимуть 
роль автора тексту. Решта учнів ставлять йому по кілька запитань, на які той відпо-
відає так, ніби він автор цього тексту. 

Наприкінці слід обговорити з учнями, чого вони навчилися, що було легко / складно 
в цій роботі.

КАРТКОВА ДИСКУСІЯ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод уможливлює поглиблене розуміння учнями засвоєної теми; дає змогу навчити 
учнів займати певну позицію зі спірного питання або суперечливої проблеми, підкрі-
плювати власну позицію аргументами. Корисний тоді, коли вчитель планує на обго-
ворення лише 10–12 хвилин. 

Як організувати роботу

Для проведення дискусії кожному учню слід видати дві картки з написами «Так» і 
«Ні». Бажано розташувати стільці у формі кола. 

Учитель формулює й записує для себе три твердження з теми уроку. Далі він зачитує 
учням одне твердження і дає час (1–2 хвилини) для самостійного його осмислення. 
Після цього кожний з них обирає й показує картку, погоджуючись або ні з тверджен-
ням, що пролунало. 

Коли всі учні зроблять вибір, учитель пропонує двом учням з протилежними позиці-
ями навести аргументи на їх захист (слід починати з учня, який проголосував «так»). 
Потім інші учні можуть доповнити попередні висловлювання.

Наприкінці слід обговорити з учнями, чого вони навчилися, що було легко / складно 
в цій роботі, які їхні навички потребують удосконалення.

КАРУСЕЛЬ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод ефективний для одночасного залучення всіх учнів до активної роботи з різни-
ми партнерами. Його застосовують:

• для обговорення спірних запитань;
• для розвитку вміння учнів аргументувати свою позицію;
• для збирання інформації з певної теми;
• для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних в учнів знань.
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Метод уможливлює узагальнення наявних в учнів знань, активізацію й перетворен-
ня цих знань у загальногрупове надбання.

Як організувати роботу

Стільці для учнів слід розставити у два кола. Якщо класне приміщення просторе, 
запросіть учнів класу вишукуватися у два кола стоячи. Учні, які сидять / стоять у вну-
трішньому колі, розташовуються спиною до центру, а ті, які в зовнішньому, – облич-
чям до центру. Таким чином, кожний сидить / стоїть навпроти іншого. Внутрішнє коло 
нерухоме, а зовнішнє – рухоме: кожного разу за сигналом учителя всі його учасники 
пересуваються (пересідають / переходять) на один стілець / позицію праворуч, опи-
няючись перед новим партнером (співрозмовником).

Виконуючи поставлене вчителем завдання, кожний учасник має змінити певну (не 
менше ніж 5) кількість партнерів або «пройти» все коло.

Варіанти застосування методу:
1) обговорення спірного запитання з певної позиції (наприклад, учасники зовніш-

нього кола займають позицію «так», а внутрішнього – «ні»);
2) кожний учасник, який сидить / стоїть у зовнішньому колі, має аркуш з конкретним 

запитанням (темою) і під час переміщення по колу збирає якнайбільше інформа-
ції, аспектів, поглядів, аргументів із зазначеної проблеми. Наприкінці заслухову-
ють окремих учнів, обговорюють те, які питання виявилися складними, продук-
тивними чи, навпаки, швидко вичерпалися й чому, як працювали партнери тощо.

КРУГЛИЙ СТІЛ
Мета застосування методу та його потенціал

Метод сприяє розвитку вмінь учнів брати участь у колективному обговоренні, диску-
тувати, висловлюватися.

Як організувати роботу

Учитель розпочинає «круглий стіл» і визначає його функції (колективна дискусія, 
обговорення актуальної проблеми, пошук конкретного розв’язку проблеми тощо). 
Він пропонує учням правила «круглого столу» (це можуть бути вже відомі правила 
ведення дискусії).

Учитель визначає питання «круглого столу» та призначає на кожне з них експертну 
групу (по 2 учні). Експерти, скориставшись наданими вчителем або заздалегідь під-
готовленими матеріалами, коротко презентують проблему кожного питання. 
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Далі вчитель оголошує дискусію: спочатку за першим запитанням, потім за другим і 
т. д. Під час обговорення він послідовно дає слово охочим виступити. Експертні гру-
пи фіксують думки з кожного питання. На завершення обговорення того чи іншого 
питання вчитель дає слово представникам експертних груп по черзі для підбиття 
підсумків дискусії. 

Наприкінці вчитель обговорює з учнями те, що відбулося, їхні враження і думки. 

НЕПЕРЕРВНА ШКАЛА ДУМОК
(КОНТИНУУМ, НЕСКІНЧЕННИЙ ЛАНЦЮЖОК)

Мета застосування методу та його потенціал

Один з методів обговорення спірних питань, метою якого є розвиток в учнів навичок 
ухвалення власного рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку. 
Розглядаючи полярні думки з приводу проблеми, що дискутується, учні:

• знайомляться з альтернативними позиціями, поглядами;
• прогнозують наслідки, які матиме та чи інша позиція для окремих людей чи 

політичних рішень;
• вчаться вислуховувати думки інших, відстоювати свою позицію;
• отримують додаткові знання з теми, що вивчається.

Як організувати роботу

Варіант 1.

Учитель обирає дискусійне питання, яке передбачає наявність обґрунтованих діаме-
трально протилежних думок. Він характеризує полярні думки, детально розглядаючи 
кожну. Далі запрошує учнів оцінити протилежні думки та дає їм час для обдумування 
та аргументування власної позиції (усно чи письмово).

У протилежних кінцях класної кімнати слід розмістити плакати з позначенням аль-
тернативних позицій. Якщо місця в класному приміщенні достатньо, учитель пропо-
нує учням озвучити свою позицію та зайняти місце в ланцюгу (на лінії), яка відпові-
дає їй. Далі слід попросити учнів пояснити, чому вони зайняли саме це місце. Учні 
можуть пояснювати причину, але не аргументувати.

Для того, щоб переконатися, що учні уважно слухають одне одного, слід попросити їх 
навести аргументи, які хоч і суперечать їхнім поглядам, але певною мірою обґрунто-
вані, змушують їх замислитися і, можливо, переоцінити свою позицію. 

На завершення вчитель організує обговорення з учнями наслідків різних рішень.
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Варіант 2.

Учитель обирає дискусійне питання, яке передбачає наявність обґрунтованих діаме-
трально протилежних думок. Він характеризує полярні думки, детально розглядаючи 
кожну. Далі запрошує учнів оцінити протилежні думки та дає їм час для обдумування 
та аргументування своєї позиції (в усній чи письмовій формі).

Якщо бракує часу й місця в класному приміщенні, можна обійтися без ланцюга. Поки 
учні письмово аргументують свою позицію, учитель на дошці креслить пряму лінію, 
розташувавши на її кінцях протилежні думки.

Позицію кожного учня можна відмітити на цій лінії схематично, прослухавши аргу-
менти, чи прикріпити на дошці аркуші з письмово висловленими позиціями.

Учитель вибірково зачитує аргументи учнів, які дотримуються протилежних думок. 
Учні можуть змінити свою позицію і знову відмітити своє місце на лінії.

На завершення вчитель організує обговорення з учнями наслідків різних рішень.

ОБМІН ПРОБЛЕМАМИ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод дає змогу навчити учнів знаходити суперечності, проблеми в навчальному ма-
теріалі, формулювати спірні запитання, пов’язані з цими проблемами, взаємодіяти 
між собою.

Як організувати роботу

Учитель пропонує учням визначити суперечності або проблеми в навчальному ма-
теріалі. Об’єднавши учнів у групи, він просить кожну групу на основі попереднього 
аналізу сформулювати спірне запитання, записати його на аркуші паперу й передати 
цей аркуш іншій групі.

Група, яка отримала запитання, має обміркувати його й дати обґрунтовану відповідь 
за обмежений час (як правило, не більше ніж 5 хвилин). Далі групи почережно пре-
зентують свої позиції і взаємооцінюють результати тих, хто пропонував запитання.

ОДНА ХВИЛИНА

Мета застосування методу та його потенціал

Мета методу – осмислення учнями теми, можливість поміркувати, розвиток уміння 
висловлюватися.
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Як організувати роботу

Учитель називає метод та озвучує поняття (це зазвичай термін, ключове слово, пи-
тання уроку тощо). Він пропонує одному учню без підготовки протягом 1 хвилини 
(учитель стежить за часом) виголосити зв’язний текст, висловитися на цю тему. Коли 
час закінчився, учитель зупиняє промовця.

Потім учитель запрошує до слова другого (третього, четвертого…) учня, щоразу на-
зиваючи нове поняття.

Після завершення роботи вчитель організує обговорення її результатів за такими 
запитаннями: чи сподобався вам цей метод? чому? як ви оцінюєте власну діяльність? 
чому? які думки у вас виникали в ході цієї роботи?

ОЦІНЮВАЛЬНА ДИСКУСІЯ

Мета застосування методу та його потенціал

Один з найскладніших способів обговорення дискусійної проблеми. Оцінювальну 
дискусію можна використовувати лише тоді, коли учні навчилися працювати в гру-
пах та засвоїли технології обговорення. 

Метою такого виду дискусії є не стільки прояснення позицій сторін, скільки вдоско-
налення навичок дискутування учнів. 

Підготовчий етап аналогічний до інших видів дискусії.

Як організувати роботу

Учитель об’єднує учнів у групи по 8–10 осіб. Одна з груп розташовується в центрі ау-
диторії. Решта учнів разом з учителем – довкола неї, вони є спостерігачами, а також 
мають оцінювати тих, хто дискутуватиме. Для цього вчитель за кожним учнем «за-
кріплює» одного з учасників дискусії, якого вони оцінюватимуть.

Дискусія триває 8–20 хвилин залежно від теми. Учні дотримуються плану, щоб не 
ухилятися від теми. Перехід в обговоренні від одного пункту плану до іншого має 
бути переконливим та аргументованим. Учитель може навести приклад такого пе-
реходу й продемонструвати його учням. Тільки за відсутності охочих щось додати по 
суті до сказаного можна переходити до наступного пункту плану дискусії. Учитель 
керує обговоренням та заохочує учасників до творчої дискусії.

До дискусії вчитель готує на кожну групу листок оцінювання роботи її учасників. 
Кожний спостерігач отримує листок індивідуального оцінювання закріпленого за 
ним учасника дискусії. Туди учні записують вид діяльності, за який ставлять заохо-
чувальні та штрафні бали. Він може бути представлений у вигляді таблиці. 
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№ п/п Вид діяльності Кількість балів Прізвище

1. Визначення власної позиції в дискусії + 2 бали

2. Формулювання сутнісного зауваження + 1 бал

3. Наведення аргументів та джерел інформації + 2 бали

4. Залучення до дискусії інших учасників + 1 бал

5. Постановка уточнювальних питань з метою 
подальшого розвитку дискусії + 1 бал

6. Виявлення суперечності в аналізі явища + 2 бали

7. Пасивність у дискусії – 1 бал

8. Перебивання інших учасників – 1 бал

9. Намагання говорити тільки самому – 1 бал

10. Приниження інших учасників – 1 бал

Загальна кількість балів =

Аркуш оцінювання участі учня в дискусії

У цей листок учні вписують прізвища всіх учасників підгрупи та відповідно до їхньої 
роботи ставлять позначку «+» або «–». 

Наприкінці дискусії вчитель та спостерігачі підраховують кількість балів. Учитель 
виставляє оцінку кожному учаснику дискусії:

• оцінку 6 ставлять за набрані 3 бали; 
• оцінку 8 ставлять за набрані 4–6 балів;
• оцінку 11 ставлять за набрані 7–9 балів. 

Для оцінювання кожного учасника дискусії залучають також учнів-спостерігачів.

Кількість оцінювальних пунктів у таблиці може бути більшою або меншою, ніж у за-
пропонованому варіанті. Шкала оцінок теж може складатися за іншим принципом. 

Оцінювальну дискусію можна порівняти зі зборами друзів, на яких обмінюються 
думками та інформацією. У підгрупах ніхто не тисне одне на одного, не домінує і 
не здійснює авторитарного контролю за обговоренням, щоб через декілька хвилин 
висловити «єдиний правильний» погляд на ту чи іншу проблему. Учасники дискусії в 
малих групах дуже швидко обмінюються інформацією, думками, втягують одне одно-
го у творчий процес обговорення.
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По закінченню дискусії вчитель підбиває підсумки, аналізує діяльність кожного з 
учасників, оголошує суму набраних ними балів. 

ПАВУТИНКА ДИСКУСІЇ

Мета застосування методу та його потенціал

Цей метод поєднує динаміку гарної дискусії з методами кооперативного навчання. 
Оскільки взаємодія під час такого виду діяльності відбувається в парах і в групах з 
чотирьох учнів, цей метод можна застосовувати в класах з будь-якою кількістю учнів. 
Для учнів старших класів метод може бути підготовкою до написання аргументова-
ного есе. 

Метод застосовують на уроці, коли учні міркують над тим, що вони вивчили, і дума-
ють про ті висновки, які можна зробити на основі створеного ними змісту.

Як організувати роботу

Учитель обирає спірне запитання – таке, на яке можна дати дві відповіді: «так» або 
«ні», підкріпивши свою відповідь аргументами. Він запрошує пари учнів підготувати 
таблицю «Павутинка дискусії» і дає до 5 хвилин, щоб вони продумали аргументацію 
та записали в таблицю по три причини на підтримку обох сторін дискусії. 

Кожна пара учнів об’єднується з іншою парою, утворюючи четвірки. Вони перегляда-
ють свої аргументи на підтримку обох сторін з цього питання і доповнюють списки. Учні 
в четвірці обговорюють питання доти, доки не дійдуть якогось висновку. Тобто в четвір-
ках учні мають досягти згоди щодо певної позиції з цього питання й перелічують аргу-
менти, які підкріплюють її. Цю позицію вони записують у рядок таблиці «Висновок».

Учитель запрошує представників кількох четвірок коротко повідомити позицію їхньої 
групи та озвучити аргументи на її підтримку. Також можна запропонувати групам по-
дискутувати, якщо виявиться, що вони зайняли різні позиції з цього питання.

Наприкінці слід обговорити з учнями, чого вони навчилися, що було легко / складно 
в цій роботі.

Я згоден Я не згоден

Висновок:
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Лінії порівняння (риси) Об’єкт порівняння Об’єкт порівняння Об’єкт порівняння

1. …

2. …

ПОРІВНЯЛЬНА (КОНЦЕПТУАЛЬНА) ТАБЛИЦЯ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод застосовують для систематизації матеріалу, розвитку вмінь учнів аналізувати 
та порівнювати різні об’єкти та явища за допомогою графічного організатора. 

Як організувати роботу

Цей графічний організатор передбачає порівняння трьох чи більше об’єктів. Табли-
цю можна будувати так: по горизонталі записують те, що має порівнюватися, а по 
вертикалі – різні риси та властивості, за якими порівнюють.

Основний сенс використання таблиці в технології розвитку критичного мислення по-
лягає в тому, що лінії порівняння, тобто характеристики, за якими учні порівнюють 
різні об’єкти, формулюють самі учні. 

Для того, щоб ліній порівняння не було забагато, можна запропонувати записати 
на дошці всі пропозиції учнів, а потім попросити визначити найбільш важливі та 
аргументувати їх. Так ми уникнемо надмірності. І зроблять це самі учні. Критерії по-
рівняння можна виокремлювати як до, так і після читання тексту.

Наприкінці слід обговорити з учнями, чого вони навчилися, що було легко / складно 
в цій роботі.

ПИСЬМОВА (ТИХА) ДИСКУСІЯ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод дає змогу організувати змістовне обговорення теми уроку; сприяє розвитку 
вміння учнів аргументувати письмово свою позицію, наводити чіткі й конкретні тези; 
розвиває комунікативні навички.

Як організувати роботу

На початку уроку вчитель вивішує два-три (залежно від кількості учнів у класі) ар-
куші паперу, на кожному з яких чітко позначена позиція з обговорюваної проблеми; 
знайомить учнів з темою письмової дискусії, з позиціями, з механізмом проведення 
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обговорення; надає учням можливість поставити уточнювальні запитання, пов’язані 
з організацією й проведенням дискусії.

Обговорення теми проходить у такий спосіб. 

Учитель оголошує режим мовчання на 25–30 хвилин та запрошує учнів до роботи. 
Учасникам слід почережно підійти до всіх трьох аркушів, ознайомитися з їхнім зміс-
том та обміркувати його.

Учень, який готовий зафіксувати на одному з аркушів тезу або аргумент на підтрим-
ку / заперечення тієї чи іншої позиції, бере фломастер, пише своє ім’я (нік), ставить 
двокрапку, записує аргумент або тезу, а потім переходить до інших аркушів.

У ході дискусії учасники знайомляться з уже написаними аргументами й тезами ін-
ших учнів. Вони також можуть письмово висловити своє ставлення до наявних су-
джень: для цього учасник на аркуші пише своє ім’я, малює стрілку і вказує ім’я ав-
тора раніше написаної тези. Такий запис дає можливість усім іншим учням побачити 
зв’язок між аргументами й тезами, що наводяться, не втратити логіки обговорення, 
не вийти за рамки теми дискусії.

Кожний учень має чітко й коротко записувати сформульовану думку. Між учасниками 
відсутні вербальні контакти: обговорення позицій проходить винятково в письмовій 
формі.

Наприкінці слід обговорити з учнями, чого вони навчилися, що було легко / складно 
в цій роботі.

ПИСЬМОВІ ДЕБАТИ
Мета застосування методу та його потенціал

Метод сприяє формуванню в учнів культури дискусії; розвиває вміння формулювати 
аргументи на захист своєї позиції; розвиває навички письмової мови.

Як організувати діяльність

Учитель знайомить учнів з темою, що є предметом дебатів, та з порядком їх про-
ведення. Він об’єднує учнів у пари й визначає, яку позицію відстоюватиме кожний 
учасник (ствердження / заперечення). Якщо в класі непарна кількість учнів, то вчи-
тель організує роботу однієї трійки.

Учні сідають спиною одне до одного. Учитель зачитує твердження, й учні розпочинають 
письмовий діалог. Для формулювання аргументів на захист власної позиції відводить 
5 хвилин. Учасники записують аргументи на аркуші паперу у вигляді розгорнутих тез.
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Після закінчення відведеного часу учні обмінюються аркушами, читають тези своїх 
опонентів і наводять антитези (заперечення). Час роботи – 5 хвилин. Таку процедуру 
обміну аркушами повторюють 2–3 рази.

В останньому раунді учні пишуть індивідуально (або спільно в парах) підсумкову ро-
боту – есе з теми дискусії, яку оцінює вчитель.

Під час підбиття підсумків письмових дебатів можна обговорити з учнями такі запи-
тання: якими були найкращі аргументи партнера? що сподобалося в аргументах партне-
ра? що здивувало в аргументах партнера? тощо.

ПРЕС (PRES)14

Мета застосування методу та його потенціал

Метод застосовують при обговоренні дискусійних питань, проведенні вправ, де по-
трібно зайняти й чітко аргументувати свою позицію з приводу проблеми, яка обгово-
рюється. Метод навчає учнів формулювати й висловлювати аргументи, думки щодо 
дискусійного питання у виразній та стислій формі.

Як організувати роботу

1. Роздайте учням матеріали, у яких зазначені чотири етапи методу ПРЕС: 
1) висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша позиція (починайте зі слів: я 

вважаю, що…);
2) наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть, на чому ґрунтуються докази (по-

чинайте зі слів: тому, що…);
3) наведіть приклади, додаткові доводи на підтримку вашої позиції, наведіть факти, які 

демонструють ваші докази (починайте зі слів: наприклад...);
4) узагальніть свою думку, зробіть висновок (починайте зі слів: отже... таким чином...).

2. Поясніть етапи ПРЕС-методу і дайте відповідь на можливі запитання учнів. На-
ведіть приклад до кожного з етапів. 

3. Запропонуйте охочим учням спробувати застосувати цей метод до будь-якої 
проблеми на їхній вибір. 

4. Перевірте, чи розуміють учні алгоритм застосування методу. Етапи можна адап-
тувати, пропонуючи наводити декілька варіантів своїх думок або прикладів.

5. Коли всі учні опанують алгоритм методу, запропонуйте дітям з його допомогою 
обговорити спірне (відкрите) питання. 

Цей метод варто застосовувати на всіх уроках, де учні мають аргументувати свою думку.
14 Назва методу – абревіатура від англійських слів: P – position, R – reason, E – example, S – solution. 
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РАФТ (RAFT)15

Мета застосування методу та його потенціал

Метод навчає учнів розглядати тему з різних сторін і позицій, розвиває вміння роз-
різняти та створювати тексти різної тематики для різних цілей. Він формує в учнів 
систему суджень, сприяє вмінню аналізувати, формулювати обґрунтовані висновки, 
оцінювати.

Як організувати роботу

За допомогою однієї з текстових стратегій учитель організовує читання учнями тек-
сту. Потім пояснює, що вони мають представити цей текст по-іншому, обравши пози-
цію з урахуванням певних умов.

Учитель наголошує, що учні мають продумати свій спосіб створення нового тексту 
за допомогою таблиці РАФТ (тобто учень обирає роль, визначає цільову аудиторію, 
тобто для кого призначено текст, формат і тему тексту).

Учитель запрошує учнів подумати й коротко занотувати свої думки в таблицю. Далі 
він пропонує їм створити власний текст (його обсяг залежить від віку учнів).

R – Role (роль) A – Audience (аудиторія) F – Forma (формат) T – Topic (тема)

Щоб визначити 
роль, треба по-

думати, хто може 
розкривати цю 

тему

Обміркувати, для кого 
може бути призначений 

цей текст

Обрати жанр, фор-
му нового тексту

Обрати тему, про 
що буде текст, які 

основні ідеї та думки 
будуть у ньому роз-

криті

Створені тексти можуть відрізнятися за жанром й оформленням. Наприклад, есе, 
анекдот, рецензія, доповідь, заява, частівка, лист, розповідь і будь-який інший фор-
мат тексту, який тільки спаде учням на думку.

Щоб урок із застосуванням цього методу був цікавим, учителю слід підготуватися до 
нього заздалегідь: обрати цікавий текст, що зможе стимулювати фантазію учнів; під-
готувати наочні матеріали, які допоможуть їм краще зрозуміти суть питання, відчути 
атмосферу, сприяти втіленню у життя творчих задумів учнів.

15 Назва методу – абревіатура від англійських слів: R – role, A – audience, F– forma, T – topic.
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РАФТ можна активно застосовувати на уроках практично з усіх предметів. Наприклад:
• на уроках історії: для формування понять «лицар», «хрестоносець», вивчення 

певних верств або груп суспільства;
• на уроках літератури: для обговорення персонажів будь-яких творів, розуміння 

сутності поняття «письменник», «поет», для написання сценаріїв невеликих лі-
тературних постановок;

• на заняттях з профорієнтації: розглядаючи представників певних професій – 
журналістів, військовослужбовців, учителів і т. д.

Після презентації результатів роботи слід обговорити з учнями їхні враження.

РИБ’ЯЧИЙ СКЕЛЕТ, АБО ФІШБОУН

Мета застосування методу та його потенціал

Мета методу – навчити учнів аналізувати текст, розрізняючи факти й думки, причини 
й наслідки; робити висновки на основі проведеного аналізу, користуючись спеціаль-
ним графічним організатором.

Як організувати роботу

Цей різновид графічного організатора вчитель зображує на дошці (аркуші паперу) 
під час обговорення.

Біля «голови» записують проблему, що роз-
глядається. «Скелет» має верхні й нижні 
«кісточки»: 1) на верхніх вказують причини 
виникнення проблеми, на нижніх запису-
ють факти, що підтверджують сформульо-
вані причини; або 2) на верхніх записують 
прояви проблеми, а на нижніх – причини 
цих проявів; або 3) на верхніх «кісточках» 
указують думки, а на нижніх – факти, які їх 
підтверджують чи спростовують. Головний 
принцип полягає в тому, що верхній та нижній

рядки записів мають бути логічно пов’язані. «Риб’ячий хвіст» містить висновок з 
міркувань.

Метод потребує постійного заохочення учнів до пошуку в тексті фактів та думок, 
зв’язків між ними. Роботу організують поетапно: спершу фронтально, а коли учні 
опанують навички роботи з організатором – у малих групах.

Проблема

Причини

Факти

Висновки
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод дає можливість навчити учнів самостійно розв’язувати проблеми та ухвалю-
вати колективне рішення.

Як організувати роботу

Слід підготувати для учнів проблемне завдання або проблемну ситуацію. Учитель 
знайомить учнів із ситуацією та визначає суть проблеми. Далі він запитує в учнів, чи 
розуміють вони суть проблеми, та просить описати її (у чому конфлікт, суперечності, 
на які запитання треба відповісти, щоб її розв’язати). 

Учитель об’єднує учнів в групи, у яких вони обговорюють проблему перш ніж перейти 
до пошуків шляхів її розв’язання. Для мотивування учнів він ставить їм такі запи-
тання: чи справді ви хочете розв’язувати цю проблему? чи є проблема важливою? чи 
необхідно розв’язати її? чи зацікавлені сторони конфлікту в його розв’язанні? 

Далі слід запропонувати учням знайти шлях / шляхи розв’язання проблеми та пред-
ставити його / їх класу.

Інший спосіб організації діяльності учнів такий: методом мозкового штурму учні ви-
значають якомога більше шляхів або можливих варіантів розв’язання проблеми. На 
цьому етапі жодне рішення або варіант не відкидають і не коментують, адже необ-
хідно генерувати велику кількість ідей. По завершенню мозкового штурму вчитель 
разом з учнями аналізує, пояснює та об’єднує ідеї, обговорює можливі позитивні та 
негативні наслідки кожної з них. 

Учитель пропонує учням вибрати найкращий варіант і дійти згоди щодо його засто-
сування для розв’язання проблеми (можна шляхом голосування). Слід обрати другий 
і третій варіанти як резервні на випадок, якщо перше рішення виявиться неефек-
тивним. Учні мають досягти згоди щодо випробування варіантів.

У будь-якому варіанті методу розв’язання проблеми слід пройти з учнями такі етапи:
1) з’ясування суті проблеми;
2) з’ясування важливості проблеми;
3) обмірковування всіх можливих варіантів її розв’язання;
4) аналіз можливих наслідків кожного варіанту;
5) обрання можливого варіанту розв’язання, який видається оптимальним;
6) якщо перший варіант розв’язання проблеми виявився неефективним, спро-

буйте інший, розпочавши все спочатку.
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РОМАШКА ЗАПИТАНЬ

Мета застосування методу та його потенціал

Мета методу – навчити учнів усвідомленого 
та цілеспрямованого формулювання запи-
тань різного типу. Доречно застосовувати в 
основній частині уроку, коли учні формулю-
ють запитання, а потім шукають на них від-
повіді, використовуючи матеріал підручни-
ка чи інші джерела інформації. 

«Ромашка» складається з шести пелюсток, на 
кожній з яких указано певний тип запитання. 

1. Знаннєві запитання – це запитання, у відповіді на які слід назвати факти, зга-
дати і відтворити певну інформацію: що? коли? де? як?

2. Уточнювальні запитання (на розуміння) зазвичай починаються так: тобто ти ка-
жеш, що... якщо я правильно зрозумів, то... я можу помилятися, утім, ви сказали 
про... Мета цих запитань – зворотний зв’язок стосовно щойно сказаного іншою 
особою або прочитаного в тексті. 

3. Практичні запитання спрямовані на встановлення взаємозв’язку між теорією 
й практикою: як можна застосувати... що можна зробити з... де в житті ви можете 
спостерігати... якби ви були на місці героя оповідання / фігуранта справи…

4. Інтерпретаційні (синтезувальні) запитання зазвичай починаються з питально-
го слова «чому» й спрямовані на встановлення причино-наслідкових зв’язків. 
Слід звернути увагу на те, що якщо відповідь на нього відома, воно стає знан-
нєвим запитанням. Цей тип запитання спрацьовує за умови, що у відповіді при-
сутній елемент самостійності. 

5. Оцінювальні запитання призначені для з’ясування критеріїв оцінювання тих чи 
інших подій, явищ, фактів: чому щось добре, а щось погано? чим одне відрізняєть-
ся від іншого? як ви ставитеся до вчинку головного героя? тощо. 

6. Творчі запитання найчастіше містять елементи умовності, припущення, прог-
нозу: що змінилося б... що буде, якщо... як, на вашу думку, розвиватиметься сюжет 
в оповіданні після...

Як організувати роботу

Учитель готує «ромашку» з кількістю пелюсток відповідно до кількості учнів / пар / 
груп, які ставитимуть запитання. Він пропонує учням обрати одну з пелюсток та сфор-
мулювати кілька запитань того типу, який указаний на пелюстці, до тексту (теми), з 
яким вони працюють на уроці. 
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Учитель організує обмін запитаннями / відповідями між парами чи групами. Можна 
скласти загальний список запитань, на які учні мають знайти відповіді індивідуаль-
но або у співпраці з іншими.

СПІЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ

Мета застосування методу та його потенціал 

Метод дає змогу організувати глибоке обговорення учнями науково-популярного (з 
підручника, Інтернету) або літературного тексту для його глибокого осмислення. 

Як організувати роботу

Учитель обирає текст чи твір для дискусії, який допускає більше ніж одну інтерпрета-
цію та порушує цікаві проблеми (тому підійде не будь-який текст). Слід надати учням 
можливість прочитати матеріал. Бажано, щоб учні прочитали його двічі, перш ніж 
учитель організує обговорення. 

Учитель готує для обговорення 4–5 «інтерпретаційних» запитань, що відповідають 
таким критеріям:

1) це реальні запитання: подібні запитання можна поставити приятелю після 
пере гляду фільму, реакція на який неоднозначна;

2) на такі запитання існує більше ніж одна обґрунтована відповідь;
3) вони ґрунтуються на основі тексту й передбачають обговорення його різних 

інтер претацій, а не фантазії чи уявлення учнів. 

Учитель записує перше запитання на дошці й пропонує учням на нього відповісти. 
Він просить учнів подумати над цим запитанням, а потім коротко записати свої від-
повіді або сформулювати їх усно. 

Далі вчитель запрошує учнів висловитися й організує дискусію, звертаючи увагу на 
розбіжності в їхніх висловлюваннях, та просить учнів детальніше зупинитися на цьо-
му. Можна просити учнів для підтримки своїх ідей посилатися на текст або перефор-
мулювати свої ідеї зрозуміліше. 

Учитель заповнює таблицю, де записує імена учнів та стислі відповіді кожного з них. 
Заповнення таблиці демонструє повагу вчителя до думок учнів, уповільнює темп об-
говорення, фіксує сказане та тих, хто брав / не брав участь в обговоренні.

Коли обговорення певного запитання вичерпане, учитель зачитує вголос внесені 
ним у таблицю короткі узагальнення висловлювань учнів. Потім він або один з учнів 
узагальнює дискусію з цього запитання.
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Учитель може запропонувати ще одне запитання й продовжити за алгоритмом, описаним 
вище. Але коли дискусія вже зав’язалася, він може продовжувати обговорювати пробле-
ми й питання, які порушують учні.

Учитель може оцінювати роботу учнів у ході обговорення, спостерігаючи за кожним 
учнем, його участю в обговоренні, оцінювати якість цієї участі за допомогою таких 
параметрів:

• Чи охоче учень бере участь?
• Чи дає учень глибоку й ґрунтовну відповідь?
• Чи підкріплює учень свою відповідь доказами з тексту?

Навіть якщо вчитель використовує не всі описані вище кроки, окремі аспекти цього 
методу можуть сприяти якості обговорень. Наприклад, він може попросити учнів за-
писати ті ідеї, які вони хотіли б винести на обговорення, або ж вести записи вислов-
люваних у ході обговорення ідей учнів. Головне, щоб більше учнів брали активну 
участь в обговоренні.

ТАК І НІ

Мета застосування методу та його потенціал 

Метод сприяє розширенню уявлень учнів про тему уроку, осмисленню матеріалу, ви-
значенню власного ставлення, власної позиції щодо певних явищ, подій.

Як організувати роботу 

Учителю слід розташувати меблі по колу, підготувати картки з написами «Так» і «Ні», 
сформулювати й записати для себе три твердження з теми уроку, які провокують 
протилежні думки.

Учні сідають у коло; кожний отримує по дві картки – «Так» і «Ні». Учитель зачитує 
одне твердження і дає учням час (1–2 хвилини) для самостійного його осмислення. 
Потім кожний учасник дискусії вибирає й показує картку, якою погоджується або ні 
з твердженням, що пролунало. Коли всі учасники зробили свій вибір, учитель про-
понує двом учням, які мають протилежні думки, навести аргументи на захист своїх 
позицій. Потім їхні висловлювання можуть доповнити інші учні.

Тверджень не має бути багато, оптимальний варіант – три.

Якщо в класі велика кількість учнів, ефективніше організувати дискусію в підгрупах. 

Якщо цей метод учитель застосовує вперше, необхідно заохочувати учнів висловлю-
ватися. Він може наводити аргументи на захист однієї з позицій, ініціювати дискусію 
тоді, коли всі учні зробили однаковий вибір.
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ШІСТЬ WHY? (ЧОМУ?)

Мета застосування методу та його потенціал

Метод полягає в послідовному запитуванні партнера «Чому?» (англійською мо-
вою «Why?», звідси й назва методу) на кожну його репліку. Звісно, шість запитань 
«Чому?» («Why?») не завжди достатньо, тому назва методу досить умовна. Утім, по-
дібний ланцюжок запитань корисний, адже дає змогу дізнатися багато нового, про 
що раніше учні ніколи не замислювалися. 

Як організувати роботу

Учитель пропонує учням побудувати ланцюжок запитань, працюючи в парах. Наприклад:
• Чому потрібно ходити в школу? – Щоб учитися.
• Чому потрібно вчитися? – Щоб бути грамотним.
• Чому потрібно бути грамотним? – Щоб багато знати.
• Чому потрібно багато знати? – Щоб отримати хорошу роботу.
• Чому потрібна хороша робота? – Щоб багато заробляти.

Після обміну запитаннями-відповідями учні мають обговорити висновки, яких їм 
вдалося дійти, та представити їх класу.
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Частина V. 

МЕТОДИ ПІДСУМКОВОЇ ЧАСТИНИ УРОКУ

5.1. Як обрати метод для підсумкової частини уроку

Коли учні зрозуміли ідеї уроку, виконали вправи для осмислення нової інформації та 
опанували вміння, можна переходити до підсумкової частини уроку. Зазвичай вона 
потребує до 15 хвилин. Очевидно, що основна функція підсумків – повернутися до 
результатів навчання і ще раз переконатися, що учні їх досягли.

Отже, завдання підсумкової частини уроку – узагальнення, систематизація (але 
не відтворення!) того, що вивчалося, оцінювання досягнутих результатів і рефлек-
сія учнів щодо процесу й результатів навчальної діяльності. Виконання останнього 
завдання – найважливіша фаза для розвитку критичного мислення, рефлекторного 
за своєю природою.

На основі визначених нами трьох підетапів і відбирають методи навчання. Тому зу-
пинимося на них ґрунтовніше.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу потрібні, якщо на уроці учні 
засвоювали багато нової інформації, зокрема нові поняття, явища, факти. Важливо 
ще раз повернутися до них тепер уже в стислій формі та на вищому рівні.

Оцінювання як другий підетап іноді може бути підсумковим, тоді на нього відводять 
більше часу. Воно навіть може зайняти всю останню частину уроку, якщо, напри-
клад, ви готуєте учнів до ЗНО чи ДПА. 

Проте зазвичай учитель обмежується формувальним оцінюванням, надаючи учням 
зворотний зв’язок про досягнуті ними результати уроку та поточні завдання або ор-
ганізовує самооцінювання учнів.

Саме на цьому етапі учні вдосконалюють важливе вміння – резюмувати інформацію, 
викладати складні ідеї, передавати почуття й уявлення кількома словами, зіставляти 
нову інформацію зі своїми сталими уявленнями, тобто свідомо пов’язувати нове з 
уже відомим. Методами розвитку критичного мислення на цьому етапі можуть бути 
сенквейн, бортовий журнал, дискусія, шкала думок та ін.

Третім підетапом підсумкової частини є рефлексія. Вона може збігатися із самооці-
нюванням учнів, особливо коли ми переходимо до самооцінювання емоційно-пси-
хологічних складників навчання (подобається, легко, цікаво тощо) й аналізу учнями 
процесу навчання (його перебігу).
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Необхідно, щоб учні подумали над тим, що вони дізналися, чого навчилися, запитали себе, 
що це для них означає, як це змінює їхнє бачення і як вони можуть це використовувати. 
Як уже зазначалося, рефлексія є природним, невід’ємним і найважливішим компо-
нентом інтерактивного навчання на уроці з розвитку критичного мислення. Вона дає 
можливість учням:

• усвідомити, чого вони навчилися;
• пригадати деталі власного досвіду й отримати реальні життєві уявлення про те, 

що вони думали і що відчували, коли перший раз зіткнулися з тією чи іншою 
навчальною технологією. Це допомагає їм чіткіше планувати свою діяльність 
уже на рівні застосування технологій у майбутньому;

• оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального матеріалу й спла-
нувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання;

• порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших, скорегува-
ти певні позиції;

• як постійний елемент навчання, привчає рефлексувати в реальному житті, усві-
домлюючи свої дії та прогнозуючи подальші кроки.

Завдяки рефлексії вчителі мають можливість побачити реакцію учнів на навчання та 
вносити необхідні корективи. 
Рефлексія відбувається в різних формах – індивідуальна робота, робота в парах, гру-
пах, дискусії, письмово та усно. Вона завжди містить декілька елементів, як-от: фік-
сація того, що відбулося, визначення міркувань та почуттів щодо отриманого досвіду, 
плани на майбутній розвиток.

5.2. Які методи і як застосовувати в підсумковій частині уроку16     
під час систематизації та узагальнення отриманих знань 

Метою систематизації та узагальнення як елементу уроку є узагальнення учнями 
знань на теоретичному рівні, створення цілісної картини явища, події, процесу, тво-
ру; розкриття нових зв’язків і відношень між вивченими фактами і процесами; пере-
хід від знання окремих фактів до їх узагальнення, від розкриття їхньої сутності – до 
причинно-наслідкових зв’язків. Для цього необхідно відпрацювати відповідні мис-
леннєві й навчальні вміння учнів.
Основна робота учнів і вчителя з формування вмінь проводиться в початковій шко-
лі та 5–7 класах, далі вона не припиняється, а стає складнішою через зростання 
вимог до підготовки учнів, ускладнення навчального матеріалу, збільшення його 
обсягу, залучення нових джерел інформації, ускладнення прийомів пізнавальної 

16 Далі методи описані в алфавітному порядку.
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діяльності, зміну співвідношення прийомів емпіричного й теоретичного вивчення 
матеріалу на користь останніх, «згортання» початкових логічних операцій у вну-
трішню розумову форму (аналіз інформації, зіставлення, систематизація тощо) і 
«матеріалізацію» тільки кінцевих дій в усних і письмових відповідях (узагальню-
вальні характеристики, оцінні висновки, есе, порівняльно-узагальнювальні й кон-
кретизувальні таблиці, тезові плани тощо). 
У ході систематизації та узагальнення, коли важливо ще раз звернутися до головних 
понять, зв’язків, що вивчали учні, систематизувати їх з раніше отриманими знаннями 
(до 5–7 хвилин), ефективними будуть спеціальні запитання до учнів й обговорення 
їх у загальному колі. Таке обговорення переважає в середній ланці школи. Учитель 
проводить його за заздалегідь продуманим планом або бере за основу оголошений 
план уроку. Обговорюється кожний пункт плану з питань, органічно пов’язаних одне 
з одним. Воно може передбачати й розгорнуті відповіді окремих учнів. 
Наприклад, на обговорення виносять такі запитання: 

• Які нові поняття ви сьогодні опанували?
• Яке з цих понять головне?
• Як вони пов’язані між собою?
• На основі узагальнення фактів укажіть, які зміни відбулися в… 
• Що спільного, а що відмінного в…

Можна використовувати розв’язання узагальнювальних пізнавальних завдань, у 
тому числі проблемних і творчо-образних, де учні отримують можливість застосува-
ти нові знання й уміння в іншій навчальній ситуації, визначити власне ставлення до 
досліджуваної інформації, покритикувати оцінки інших і сформулювати власні ви-
сновки. Приводом до короткої дискусії можуть стати тести з відкритими відповідями, 
групові звіти про виконані завдання тощо.
У процесі обговорення учні можуть також заповнювати графічні організатори, як-от: 
узагальнювальні таблиці, кластери, ментальні карти тощо.
Наведемо приклади окремих методів, які будуть ефективними як у процесі узагаль-
нення на спеціальних уроках, так і для організації діяльності учнів протягом усієї 
підсумкової частини уроку. Для їх застосування вчителю знадобляться розвинені на-
вички організації інтерактивного навчання учнів.

ВІДГАДАЙ
Мета застосування методу та його потенціал

Метод забезпечує розвиток логічного мислення учнів, уміння ставити запитання, дає 
можливість поповнювати термінологічний словник учнів з предмета, удосконалюва-
ти навички групової роботи. 
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Як організувати роботу

Учитель підбирає 4–5 понять, що вивчалися, зважаючи на тему уроку або розділу 
програми, записує їх на непрозорих картках (на одній картці – один термін). Розмір 
карток приблизно формату А5.

Він об’єднує учнів у малі групи. Кількість груп має відповідати кількості обраних тер-
мінів. Далі вчитель розставляє картки з написаними на них термінами поруч з кож-
ною групою таким чином, щоб група не могла бачити свій термін, а іншим його було 
добре видно.

Учитель пропонує групам протягом 5 хвилин скласти п’ять закритих запитань (відпо-
відь на них може бути тільки «так» або «ні»), які дадуть їм змогу відгадати свій тер-
мін. Наприклад: 1) Це людина? 2) Це явище? 3) Чи стосується цей термін пересічної 
людини? 4) Чи стосується він управління державою? 5) Це глава держави?

Потім учитель організує групову взаємодію: групи обмінюються запитаннями, нама-
гаючись відгадати своє поняття. Група має право поставити за один раз лише одне 
запитання, попередньо визначивши іншу групу, що відповідатиме на нього. По черзі 
на запитання кожної групи відповідають усі інші групи. 

Якщо група не змогла відгадати своє поняття, поставивши всі п’ять запитань, учи-
тель пропонує іншим групам допомогти їй це зробити, не вказуючи на нього прямо 
(це можуть бути асоціації, порівняння тощо). Потім група отримує ще одну спробу.

Учитель має стежити за послідовністю й кількістю поставлених запитань. Учні мо-
жуть фіксувати всі етапи роботи в зошиті й по закінченню проаналізувати свою ді-
яльність.

КОВДРА ІДЕЙ

Мета застосування методу та його потенціал

Метод дає змогу за короткий час узагальнити й обговорити великий масив інформа-
ції. Доречно застосовувати як спосіб організації діяльності учнів на узагальнюваль-
ному уроці. 

Як організувати роботу

Учитель об’єднує учнів у малі групи та пропонує їм створити «клаптикову ковдру». 
Він роздає кожній групі великий аркуш паперу та по 10–15 листочків (смужок) одного 
кольору. 

Учитель пропонує групам запитання, яке передбачає декілька ідей (понять чи поло-
жень, фактів), які можуть бути відповідями. Кожну відповідь потрібно записати на 
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окремому листочку. Час на обдумування – до 3–4 хвилин. Далі він запрошує групи 
розташувати всі листочки з відповідями на великому аркуші паперу та презентувати 
результати своєї роботи.

Учитель озвучує наступне запитання і роздає по 10–15 листочків іншого кольору. Ро-
бота відбувається так, як і на першому етапі. По завершенню обдумування учні групи 
розміщують листочки на великому аркуші й презентують результати роботи.

З третім запитанням усе відбувається аналогічно. 

На завершення обговоріть з групою результати роботи за такими запитаннями:
• Як вам працювалося? Чи задоволені ви результатами роботи?
• Яким був ваш вклад у роботу групи?
• Чи вдалося вам спільно глибоко обговорити тему?
• Як така форма роботи допомогла вам (зрозуміти проблему, пригадати основні 

ідеї теми тощо)?

ПОТЯГ

Мета застосування методу та його потенціал

Простий метод, який стимулює узагальнювальну й рефлексивну діяльність учнів в 
умовах визначеного регламенту; дає змогу поставити емоційну «крапку» в уроці або 
вивченні теми, розділу.

Як організувати роботу

На аркуші паперу вчитель малює потяг, кожний вагон якого відповідає одному розді-
лу, а віконечка на вагонах – темам розділу; назву вивченого розділу пише на потягу.

Малюнок вивішують у класі, теми записують у віконця. На кожний урок учитель готує 
невеличкі картки для учнів.

Наприкінці уроку (вивчення теми) вчитель пропонує кожному учню зафіксувати на 
картках головні думки, ідеї, що сподобалося чи не сподобалося на уроці. Потім учні 
прикріплюють картки у відповідне віконце вагону.

ЧОТИРИ ПОГЛЯДИ (ЧОТИРИ КУТИ)

Мета застосування методу та його потенціал

Метод стимулює розвиток уміння робити самостійний вибір й аргументувати обрану 
позицію. Можна також застосовувати для контролю знань учнів.
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Як організувати роботу

Зважаючи на тему уроку, учитель добирає не більше ніж 10 запитань, кожне з яких 
має чотири варіанти відповіді. У кутах класної кімнати розміщуються чотири картки 
різного кольору (жовтого, зеленого, синього, червоного). Кожному кольору буде від-
повідати один з варіантів відповіді.

При підготовці запитань необхідно взяти до уваги таке: перше запитання має бути 
легким й сприяти розумінню учнями того, як працювати. Наприклад, який колір вам 
найбільше подобається?

Учитель пропонує учням зібратися в центрі класу і вислухати перше запитання. Далі 
обрати один з чотирьох варіантів відповіді й стати в один з кутів поруч з карткою того 
кольору, що відповідає обраному варіанту.

Таким чином, у кутах кімнати утвориться кілька груп (від однієї до чотирьох) залежно 
від зробленого учнями вибору. Подальша робота в групах може бути побудована на 
вибір учителя за такими схемами:

1. Учні в групах, що утворилися, відповідають на запитання «Чому я вибрав цей 
варіант?». Бажано, щоб висловилися всі учні. Після обговорення один пред-
ставник від кожної групи озвучує думку всієї групи.

2. Учні розміщуються в аудиторії так, щоб утворилося загальне коло й водночас 
можна було визначити вибір кожного. У цьому випадку учні аргументують свій 
вибір індивідуально й для всього класу відразу.

Висловивши свої думки, учні повертаються в центр класу, і вчитель зачитує наступне 
запитання.

Якщо комусь з учнів не підійде жодний варіант відповіді, слід запропонувати обрати 
найближчу до його позиції відповідь. Почасти деяким учням складно (з різних при-
чин) зробити самостійний вибір, тому їм можна запропонувати пояснити його.

5.3. Які методи і як застосовувати в підсумковій частині уроку під час формувального 
оцінювання навчальних результатів учнів для розвитку критичного мислення

Оцінювання – це вимірювання навчальних досягнень дітей, тобто порівняння і вста-
новлення співвідношення того, що учень знає й уміє, з тим, що він має знати й уміти на 
певний момент навчання відповідно до навчальної програми. Його основні цілі такі: 

• демонстрація рівня знань, умінь і навичок учнів з теми; виявлення рівня сфор-
мованості ставлень учнів до проблем, явищ і процесів; 

• мотивація учнів до отримання нової інформації з теми (обговорюваної пробле-
ми); виявлення потенціалу кожного учня щодо теми та методів її опанування; 
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розвиток навичок самооцінювання і взаємооцінювання учнів; 
• визначення кількісного показника (бала) кожного учня з теми. 

Основою оцінювання учнів є програмові очікувані результати їхньої навчально-
пізна вальної діяльності, що мають формуватися (розвиватися) під час навчання. 

Отже, основні функції оцінювальної діяльності такі: 
• контрольна (визначення рівня досягнення очікуваних результатів навчаль-

но-пізнавальної діяльності учня / класного колективу, виявлення рівня готов-
ності учнів до подальшого засвоєння нового навчального матеріалу); 

• навчальна (сприяння повторенню, вивченню, уточненню й поглибленню знань 
учнів, зростанню рівня сформованості їхніх умінь); 

• діагностично-коригувальна (виявлення труднощів, з якими стикаються учні в 
навчанні, та прогалин у їхніх знаннях і вміннях);

• стимулювально-мотиваційна (спонукання учня покращити власні результати, 
розвиток особистої відповідальності за результати навчання); 

• виховна (формування в учнів уміння відповідально, сумлінно, творчо працю-
вати, проявляти ініціативу, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю). 

Можна перевіряти й оцінювати результати роботи учнів як підсумок певного етапу 
навчання: 1) по закінченню засвоєння матеріалу уроку, розділу програми; 2) напри-
кінці семестру; 3) по закінченню навчального року. Оцінка за результати навчання 
учнів може бути якісною (виражається вербально) та кількісною (позначається ба-
лами). З іншого боку, формувальне оцінювання має супроводжувати учнів протягом 
усього процесу навчання, фіксуючи індивідуальне просування в матеріалі, їхні інди-
відуальні досягнення й успіхи.

Щоб здійснювати будь-яке оцінювання, учитель має поступово виконувати таку ро-
боту:

1) у вступній частині уроку сформулювати очікувані навчальні результати уроку; 
2) визначити критерії і показники їх досягнення, за якими вони оцінюватимуться, 

та повідомити їх учням; 
3) встановити мету й тип (підсумкове чи формувальне) оцінювання; 
4) обрати стратегії, процедури та шкали оцінювання.

Оцінюючи досягнення програмових результатів учнів, учитель залежно від віку та 
предмета має враховувати логічність й обґрунтованість, осмисленість, глибину, 
гнучкість, дієвість, системність, узагальненість знань і міркувань учня, рівень сфор-
мованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок, рівень володіння уч-
нем уміннями аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, абстрагувати, 
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узагальнювати, формулювати висновки; уміння виявляти й розв’язувати проблеми, 
висувати гіпотези й передбачення; самостійність оцінних суджень учня. 

Зрозуміло, що безпосередньо на уроці не можна оцінити виховний ефект навчаль-
ного предмета, сформованість цінностей та особистого ставлення школярів, адже 
система цінностей, особисте ставлення, поведінкові моделі учня проявляються в 
реальному житті. Тому завдання вчителя полягає у створенні оптимальних умов для 
вільного висловлення й захисту учнем власної думки з будь-яких суспільно значу-
щих питань / проблем, у будь-яких навчальних ситуаціях, у навчальній та позауроч-
ній діяльності.

Оцінювання можна застосовувати на будь-якому етапі уроку за будь-яких методів 
навчання – під час вивчення нового матеріалу, при проведенні (по закінченню) інте-
рактивних вправ, у презентації учнями домашнього завдання тощо. 

Воно має бути відкритим для учнів. Учителю слід інформувати учнів про очікувані ре-
зультати, показники (критерії), цілі, стратегії, методи та шкалу оцінювання. Це спри-
ятиме свідомій і сумлінній роботі учнів на уроках і вдома, адже вони знатимуть, що 
від них очікує вчитель та як саме він оцінюватиме їхню роботу. 

Для оцінювання учнів на уроках застосовують опитування, вправи, тестування, спе-
ціальні домашні завдання (складання пам’ятки, написання твору-роздуму, підготу-
вання доповіді чи презентації) тощо. 

Оцінювання залежно від мети може організовуватися за допомогою таких прийомів: 
1) тест; 
2) експрес-опитування (стислі усні / письмові відповіді учнів на завдання типу 

продовжити речення, заповнити таблицю, створити діаграму, скласти схему); 
3) обговорення запитань і завдань у загальному колі;
4) контрольна вправа (у тому числі й інтерактивна) або творче завдання (напри-

клад, підготування аргументів, виконання завдання в групі, упорядкування до-
кументів, написання доповіді, твору, створення портфоліо тощо); 

5) спостереження, коли вчитель визначає показники, які він буде відстежувати 
протягом уроку, та учнів, яких він оцінюватиме (можна заздалегідь підготувати 
форми для спостереження й оцінювання); 

6) само- та взаємооцінювання учнів. 

У процесі оцінювання або організації само- та взаємооцінювання зручно користува-
тися заздалегідь розробленими та підготовленими аркушами оцінювання (форми, 
адаптовані під 12-бальну шкалу оцінювання). Кілька прикладів наведемо нижче.
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Аркуш оцінювання знань учнів учителем
(дає змогу оцінити знання учнів під час виконання ними будь-яких 

пізнавальних завдань чи усного обговорення)

Аркуш оцінювання навичок мислення учнів учителем

Дає змогу при виконанні будь-яких завдань оцінити навички мислення учнів, як-от: 
пояснювати, застосовувати, аналізувати, синтезувати, оцінювати інформацію, зо-
крема: 

• виокремлювати головне; 
• порівнювати; 
• ставити запитання (хто? що? де? коли? чому?); 
• розповідати про проблему; 
• відокремлювати факти від суб’єктивної думки, бачити необ’єктивність судження; 
• виявляти причинно-наслідкові зв’язки; 
• наводити аргументи; 
• формулювати висновки; 
• бачити варіанти розв’язання проблеми; 
• перевіряти висновки на практиці; 
• передбачати наслідки; 
• демонструвати логічно обґрунтовані судження.

Бали Показники

10–12
усі ключові поняття теми, проблеми, ідеї старанно відібрані, визначені й описа-
ні; головні факти, що підтримують деталі, враховані й докладно описані; відсутні 
фактичні неточності

7–9
більшість ключових понять теми, проблеми, ідеї відібрані, добре визначені й 
описані; більшість основних фактів, що підтримують деталі, враховані й достат-
ньо добре описані; є невеликі фактичні неточності

4–6

приблизно половина ключових понять теми, проблеми, ідеї відібрана, визначе-
на й описана; включено приблизно половину основних фактів, що підтримують 
деталі; більша частина інформації є правильною, інша – помилковою, неточною 
чи взагалі відсутня

1–3
незначна кількість ключових понять теми, проблеми, ідеї відібрана, визначена й 
описана; факти, що підтримують деталі, не враховані або враховані недостатньо; 
в основному інформація помилкова, неточна або не стосується питання
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Аркуш оцінювання навичок презентації думок учителем
(дає змогу оцінити вміння учня висловлювати свої думки в письмовій / усній формі; 

можна використовувати в старшій школі як листок самооцінювання)

Бали Показники

10–12
знаходить / відбирає й логічно організує інформацію; використовує всі відпо-
відні навички мислення; повно формулює обґрунтовані висновки, базуючись на 
фактах

7–9
знаходить / відбирає й логічно організує більшість даних стосовно питання; 
достатньо використовує відповідні навички мислення; формулює обґрунтовані 
висновки, базуючись на фактах 

4–6
знаходить / відбирає й логічно організує близько половини даних стосовно 
питання; використовує окремі навички мислення; формулює неповні висновки, 
базуючись на фактах

1–3
знаходить / відбирає й логічно організує незначну кількість даних стосовно пи-
тання; використовує навички мислення нечітко або неправильно; робить неточні 
висновки або не формулює їх узагалі

Бали Показники

10–12

усі ідеї подані так, що демонструють глибокі знання учня і здатність логічно мислити; 
тема презентації чітко визначена й добре розроблена;
презентація має чітку структуру, добре організована;
повністю дотримані правила проведення презентації

7–9

більшість ідей презентації подані таким чином, що свідчать про наявні знання 
учня і здатність логічно мислити; 
тема презентації чітко визначена й добре розроблена, але трапляються пору-
шення логіки у викладі;
презентація має структуру / розділи, добре організована;
дотримані основні правила проведення презентації 

4–6

приблизно половина ідей презентації подана таким чином, що свідчить про 
знання учня;
тема презентації визначена нечітко й недостатньо добре розроблена;
презентація має нечітку структуру / розділи й недостатньо добре організована;
правилам проведення презентації приділено неналежну увагу

1–3

більшість ідей у презентації викладені нечітко;
тема презентації визначена нечітко й погано розроблена;
презентація має нечітку структуру або взагалі її не має;
порушено правила проведення презентації 
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Аркуш оцінювання вчителем участі учня в дискусії
Ім’я, прізвище учня

Дії учня / показники Завжди Часто Іноді Ніколи

1. Допомагає визначати питання для 
обговорення

2. Є цікавим й уважним слухачем

3. Порівнює ідеї, що викладаються, зі 
своїми власними

4. Обмірковує інформацію, що подається 
іншими учнями

5. Узагальнює ідеї, коли це необхідно

6. Формулює висновки, що призводять 
до нового розуміння

Загальна оцінка

Аркуш оцінювання вчителем або учнем аргументації думки методом ПРЕС

Учитель / учень спостерігає за вказаними позиціями й відмічає, яким показникам 
(критеріям) відповідає / не відповідає виступ конкретного учня (форму можна вико-
ристати для самооцінювання). 

Позиція
• ясно сформульована
• коротко сформульована
• доступно сформульована для розуміння аудиторією

Пояснення

• є посилання на цінності, конституцію, законодавство, міжнародні           
документи

• підтримує заявлену позицію
• переконливе 

Приклад

• викликає загальний інтерес
• є суспільно значущим
• посилається на масмедіа, експертів, особистий досвід
• має достатню (не надлишкову) кількість деталей

Висновок
• коротко повторює суть позиції
• підбиває результат виступу
• пропонує конкретні дії для розв’язання проблеми
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Для само- та взаємооцінювання учнів учитель заздалегідь має підготувати оціню-
вальні аркуші та інші засоби / прийоми навчання, що базуються на чітких критеріях. 
Приклади таких форм та прийомів наведені нижче. 

Для того, щоб учні навчилися оцінювати себе реально, адекватно, обґрунтовано, по-
трібна копітка робота, у якій і допоможуть наші та розроблені вчителем самостійно 
аркуші самооцінювання.

Аркуш оцінювання учнем роботи малої групи
Форма дає змогу учасникам малої групи оцінити роботу в ній 

(можна ставити значок V чи вписувати імена членів групи).

Додаткові 
критерії

Спроможність учня:
• виявити одну або більше протилежних позицій
• уявити аргументи на підтримку протилежної позиції
• визначити й охарактеризувати цінності, задіяні в конфлікті
• пояснити позицію, протилежну власній

Аркуш оцінювання вчителем або учнем аргументації думки методом ПРЕС 
(продовження)

Наші дії / показники Завжди Часто Іноді Ніколи

1. Ми перевіряли, чи розуміють члени групи, 
що потрібно зробити

2. Ми відповідали на запитання, пояснюва-
ли, коли це було необхідно

3. Ми з’ясовували те, що було незрозуміло

4. Ми допомагали одне одному зрозуміти й 
застосувати на практиці інформацію, яку 
ми отримали

Підписи членів групи: 

Аркуш оцінювання учнем власної участі в роботі малої групи

Мої дії / показники Завжди Часто Іноді Ніколи

1. Я співпрацював з іншими над досягнен-
ням загальних цілей
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Інші прийоми самооцінювання

МІШЕНЬ 

Учитель запрошує учнів визначити своє «місце» на пропонованій осі координат сто-
совно результатів заняття. Опісля він просить сформулювати цю оцінку кількома ре-
ченнями в загальному колі.

2. Я ретельно працював над завданням

3. Я висловлював нові ідеї

4. Я залучав до роботи інших

5. Я вносив конструктивні пропозиції

6. Я підбадьорював інших

СМАЙЛИКИ 

Учитель пропонує учням оцінити, яким був для них цей урок. Для цього вони оби-
рають (позначають у таблиці) один зі смайликів та коментують його у відповідному 
стовпці / рядку.

Не дуже зрозуміло,
 навіщо це мені 

(0)

Добре 
зрозуміло 
(12)

- - - -

ЛІНІЯ ОЦІНЮВАННЯ

Учитель пропонує учням накреслити в зошиті пряму лінію й «розбити» її на відрізки 
з цифрами від 1 до 12 та позначити крапками (обвести) на ній: першу цифру, що 

Відразу можу застосувати (12)

Ніколи не зможу застосувати (0)
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відповідає власному рівню обізнаності в темі / розвитку умінь до початку уроку, 
другу – по закінченню уроку. 

1__2__3__4__5__6__7__8__9__10__11__12

Аркуш самооцінювання результатів уроку

Наприкінці уроку вчитель запрошує учнів пригадати свою діяльність на уроці та оці-
нити її в балах, заповнивши таблицю, де сформульовані очікувані результати уроку. 
У таблиці наведені твердження та бали, на які треба орієнтуватися під час оцінюван-
ня: 2 бали – повністю погоджуюся; 1 бал – частково погоджуюся; 0 балів – зовсім не 
погоджуюся. 

Твердження Бали

Тепер я знаю, що таке... я можу назвати...

Тепер я вмію порівнювати... я вмію визначити відмінності...

Тепер я можу навести приклади...

Тепер я вмію описувати (характеризувати)...

Тепер я вмію аналізувати (документ, ситуацію, подію, явище)...

Тепер я можу висловити думку про... оцінити...

5.4. Які методи і як застосовувати в підсумковій частині уроку під час рефлексії   
уроку учнями для розвитку критичного мислення

Дуже часто наведені нижче методи рефлексії тісно пов’язані / перетинаються з мис-
леннєвими процесами узагальнення матеріалу чи оцінювання навчальних результа-
тів. Тому вчитель завжди має можливість урізноманітнити навчання, відібравши для 
підсумкової частини 1–2 цікаві й плідні методи. 

ЕСЕ

Мета застосування методу та його потенціал

Багато учених-психологів і педагогів відзначають, що найбільш важлива для роз-
витку особистості учня письмова рефлексія, якою власне і є есе.
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Есе – це письмовий твір невеликого обсягу (зазвичай одна сторінка зошита), що роз-
криває думки учня з конкретної теми. Написання есе покликане привернути увагу 
учня до власних думок з певного питання, свого досвіду та міркувань, удосконалити 
вміння викладати їх письмово.

Як організувати роботу

Зазвичай есе учні пишуть на уроці після осмислення нової інформації. Це потребує 
від 5 до 15 хвилин навчального часу.

Учитель формулює спірне або відкрите запитання, з якого учні мають висловитися. 
Якщо учні ще незнайомі із пропонованим видом діяльності, учитель може підготува-
ти зразок оформлення есе на окремому аркуші та дати його кожному учню.

Зразок оформлення есе

Ім’я________________________ Дата________ Тема_______________________

1. Спірне запитання / проблема, яку учень має розв’язати, наприклад: Чи можна 
вважати етносоціальну політику держави наприкінці 1890-х – на початку ХХ століття 
вдалою, ефективною?

2. Аргументи: «за» а), б), в); «проти» а), б), в).

3. Власне ставлення до проблеми (окремий абзац).

Рекомендації до оформлення:
• пишіть есе, чітко відповідаючи на запитання; 
• пишіть розбірливо, розділяйте текст на абзаци; 
• пам’ятайте, що ви обмежені в обсязі цим аркушем, тому плануйте обсяг 

заздалегідь.

Для оцінювання есе вчитель може визначити критерії та певну кількість балів за 
кожний з них (щоб максимальна сума становила 12 балів), наприклад:

формулювання учнем власної позиції 0–2 бали

використання відповідних понять, назв тощо 0–2 бали

наявність аргументів 0–4 бали

логіка викладу 0–2 бали

наявність висновку 0–2 бали
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ЗАРЯДКА
Мета застосування методу та його потенціал

Метод активізує рефлексивну діяльність учнів, поєднавши її з невеличкою фізичною 
активністю. Вимагає небагато часу.

Як організувати роботу
Учитель пропонує учням стати в коло й оцінити окремі компоненти уроку через певні 
рухи, а також показати власне ставлення до того, що відбулося. Рухи можуть бути 
такими:

• присісти – дуже низька оцінка, негативне ставлення;
• злегка присісти – невисока оцінка, байдуже ставлення;
• звичайна поза, руки вздовж тулуба – задовільна оцінка, спокійне ставлення;
• зігнуті в ліктях руки – гарна оцінка, позитивне ставлення;
• підняти руки догори, поплескати в долоні – дуже висока оцінка, захоплення. 

Учитель знайомить учнів з рухами, пояснюючи їхнє значення. Потім він може нази-
вати окремі елементи уроку – зміст, методи, роботу в групах, власну діяльність учня, 
діяльність учителя, а учні рухами показують свою оцінку й ставлення.

НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ
Мета застосування методу та його потенціал

Ефективний прийом усної рефлексії. Може застосовуватися на різних етапах уроку 
з різними завданнями. У підсумковій частині дає змогу стимулювати рефлексивні 
висловлювання учнів. 

Як організувати роботу
Визначивши тему, з якої учні висловлюватимуться по черзі або використовуючи уяв-
ний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням закінчувати 
його. Кожний наступний учасник обговорення має починати свій виступ із запропо-
нованої формули. 
Учням слід пропонувати відкриті речення, наприклад: на уроці для мене найбільш 
важливим було... моїм відкриттям сьогодні було… ця інформація дає змогу зробити 
висно вок, що... це рішення було ухвалено тому, що... сьогодні я навчився... мені хотілося 
б у майбутньому навчитися... тощо.
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ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ В ЗАГАЛЬНОМУ КОЛІ
Мета застосування методу та його потенціал

Цей метод плідно застосовують протягом усього уроку для прояснення певних поло-
жень, привернення уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному 
матеріалі, мотивації їхньої пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань тощо. 
У підсумковій частині уроку він стимулює рефлексивну діяльність учнів за допомогою 
відповідних запитань.

Як організувати роботу
Учитель ставить учням відкрите рефлексивне запитання. Воно має бути зрозумілим 
усім до початку обговорення. Наприклад:

• Що було важливим для вас сьогодні?
• Чого навчилися на уроці?
• Що було легко? Складно?
• Про що ви хотіли б дізнатися більше? 
• Про що ви відразу розповісте батькам? 

Або:
• Які думки, почуття це у вас викликало? 
• Які викликає зараз? Як ви будете реагувати на прояви... зараз? 
• Яке значення мав для вас урок?

Учні висловлюють свої міркування за бажанням. Ключем ефективного обговорення 
великою групою є те, як учитель ставить запитання. 
Обговорення триває доти, доки є охочі висловитися. Учитель бере слово (якщо вва-
жає за потрібне) наприкінці обговорення. Він може висловити свою думку чи підсу-
мувати висловлювання учнів.
Учитель має заохочувати всіх до рівної участі. 
Слід уникати закритих запитань, тобто таких, на які можна відповісти коротко «так» 
або «ні». Ефективними будуть відкриті запитання, що починаються з «як», «чому», 
«який» або інші запитання, які потребують від учнів високого рівня мислення. Учи-
тель має заохочувати всіх учнів до висловлення своїх ідей.

ОДНИМ СЛОВОМ
Мета застосування методу та його потенціал

Простий і незатратний по часу метод, що стимулює рефлексивну діяльність учнів в 
умовах визначеного регламенту, дає змогу поставити емоційну «крапку» в уроці.
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Як організувати роботу

Наприкінці уроку вчитель вивішує аркуш паперу (формату А1) і просить учнів відзна-
чити те, що найбільше сподобалося їм, – зміст, методи, атмосферу, власну діяльність, 
результати тощо.

Обраний момент учні мають назвати одним словом, яке змістовно розкривало б їхній 
вибір. Учитель фіксує це слово на аркуші й за потреби просить учнів його прокомен-
тувати.

ПЛЮС – МІНУС – ЦІКАВО (ПМЦ)

Мета застосування методу та його потенціал

Метод самооцінювання учнями результатів уроку, застосовують, як правило, напри-
кінці уроку.

Як організувати роботу

Учитель пропонує учням записати свої враження від уроку в таблицю і дає час на цю 
роботу. 

Плюс (+) Мінус (–)  Цікаво

Сюди записують усе, що 
сподобалося на уроці, на-
приклад, інформація і форми 
роботи, що викликало пози-
тивні емоції, буде корисним 
тощо

Сюди записують усе, що не 
сподобалося, наприклад, 
здалося нудним, викликало 
неприйняття, залишилося 
незрозумілим

Сюди записують, напри-
клад, цікаві факти, про які 
дізналися, запитання, що 
з’явилися, роздуми тощо

Після завершення роботи вчитель запрошує учнів за бажанням представити свої 
оцінки класу.

СЕНКВЕЙН

Мета застосування методу та його потенціал

У Франції є форма вірша, що називається «сенквейн» (від фр. «п’ять»). Дехто вва-
жає, що у вільному перекладі це означає «п’ять натхнень», або «п’ять удач». Сен-
квейн – це незвичайний неримований вірш, написаний за певними правилами. 

Застосовують на етапі рефлексії уроку або вивченого матеріалу.
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Як організувати роботу

Підбиваючи підсумок уроку або опрацювання тексту, учитель пропонує учням напи-
сати сенквейн до основного поняття уроку або тексту за такими правилами:

1. Перший рядок – поняття, якому присвячений вірш, зазвичай іменник. 
2. Другий рядок – два прикметники, що характеризують цей іменник й описують 

ваше уявлення про нього.
3. Третій рядок – три дієслова, які показують, що «робить» поняття або що з ним 

відбувається. 
4. Четвертий рядок – фраза з чотирьох слів, що передає ваше ставлення до понят-

тя (може бути у формі запитання-звернення). 
5. П’ятий рядок – одне-два слова, через які людина висловлює свої почуття, асо-

ціації, пов’язані з цим поняттям. 

Наприклад: 
Канікули

Світлі, незабутні

Відпочиваємо, розслабляємося, любимо

Щасливий час, бажаний для всіх

Радість

ТВІР-П’ЯТИХВИЛИНКА

Мета застосування методу та його потенціал

Метод є коротким письмовим міркуванням (рефлексією) на тему / проблему уроку. 
Це неформальний твір (стиль викладу значення не має), мета якого полягає в тому, 
щоб зібрати, показати власну думку. Адже в процесі бурхливого обговорення багато 
думок висловлюються поспіхом, і гарні ідеї можуть загубитися, якщо їх не записати. 

Як організувати роботу

Учитель запрошує учнів виконати завдання, називає тему та фіксує час, коли учні 
почнуть писати (можна бути корисно дати їм додаткову хвилину). Учні мають писати 
протягом усього визначеного часу, не зупиняючись.

Ці записи учні або залишають собі, або вчитель збирає їх, щоб оцінити урок. Таке 
«вільне письмо» може тривати від 2–3 до 5 хвилин.
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ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ (ЗА ЕДВАРДОМ ДЕ БОНО)

Мета застосування методу та його потенціал

Метод дає змогу «розкласти думки по поличках», відокремити логіку від емоцій, ба-
жане від дійсного, фантазії від фактів. «Одягаючи» один з капелюхів, учень обирає 
певний тип мислення. Шість капелюхів уможливлюють уміле диригування цілим ор-
кестром думок, управління мисленням.

Метод може замінити всі методи підсумкової частини як за часом (до 10–15 хвилин), 
так і за змістовим наповненням.

Як організувати роботу

Учитель пояснює учням суть методу й «роль» учня / групи учнів, які «вдягнуть» капе-
люх одного з кольорів. У початковій школі слід виготовити такі капелюхи й роздавати 
їх учням щоразу під час застосування методу. Колір кожного капелюха пов’язаний з 
його призначенням. 

Білий капелюх. Білий колір неупереджений та об’єктивний. Чіткі цифри, факти 
та об’єктивна інформація. Вдягнувши білого капелюха, учень уподібнює себе до 
комп’ютера.

Червоний капелюх. Червоний колір символізує гнів, лють, радість і взагалі почуття, 
емоції. Ось і учень в червоному капелюху має висловити свої емоції щодо теми. Цей 
тип мислення відкриває перед людиною широкі простори для відвертого вислов-
лення своїх думок.

Чорний капелюх. Чорний колір похмурий, недобрий. Чорний капелюх прикриває со-
бою все погане, те, що страшиться людських очей. Учень, який вдягає чорного ка-
пелюха, зайнятий пошуками того, що в цьому явищі є негативним, несправедливим, 
помилковим, може призвести до небажаних наслідків.

Жовтий капелюх. Жовтий колір – сонячний, життєствердний. Жовтий капелюх спов-
нений оптимізму, під ним живе надія й позитивне мислення. Учень в жовтому капе-
люху позитивно оцінює явища чи події, які обговорюються.

Зелений капелюх. Зелений – це колір свіжого листя, достатку й родючості. Зелений 
капелюх символізує творчий початок і розквіт нових ідей. Учень, який його вдягає, 
спрямовує потік своїх думок на пошуки альтернатив, нових рішень, можливого роз-
витку подій.

Синій капелюх. Синій колір холодний, це колір неба. Синій капелюх символізує кон-
троль й організованість. Учень у цьому капелюху підсумовує, визначає, якщо потріб-
но, напрямок подальшого обговорення.
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Далі вчитель ставить відкрите (проблемне) запитання. Воно може бути пов’язане з 
тим, як минув урок і яких результатів досягли учні, або з матеріалом, який вони опра-
цьовували. Учитель розподіляє «ролі» між учнями / групами за допомогою капелюхів 
та дає час для обдумування (обмірковування) відповідей. Потім учитель організовує 
обговорення в загальному колі, де учні / групи презентують по черзі всі шість поглядів.

Наприкінці слід обговорити з учнями їхні враження від роботи, зокрема, такі запи-
тання: чим відрізнялися думки? як ви збагатили уявлення про предмет обговорення? 







Навчально-методичний посібник

ПОМЕТУН ОЛЕНА ІВАНІВНА

Урок, 

що розвиває 

критичне мислення

70 методів в одній книзі






