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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗВИТКУ  

КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Сучасні темпи розвитку науки і техніки,збільшення обсягів наукових 

знань потребують модернізації освітньої сфери. Стає необхідним 
переглянути зміст, форми, методи та прийоми навчання, оскільки 
динамічний соціальний прогрес, стан науки та суспільства, збільшення 
об’єму нової інформації скорочують долю знань, які людина одержує під 
час навчання, по відношенню до інформації, яка необхідна їй для 
повноцінної діяльності у мінливому суспільстві. Здобуваючи освіту у 
закладах вищої освіти майбутні вчителі початкової школи мають 
усвідомити, що вони закладають фундамент для розвитку творчої, 
ініціативної, конкурентоспроможної та мобільної особистості 
демократичного суспільства [4]. Виховати учня з такими якостями може 
лише вчитель, який сам є творчим, ініціативним, мобільним та 
спроможним критично мислити. 

У статті подається аналіз розвитку критичного мислення відповідно 
до вимог сьогодення та актуальних потреб Нової української школи. 
Описані можливості ефективного впровадження у початковій школі за 
умови якісної підготовки майбутніх вчителів. Подані вимоги до 
професійної підготовки випускника закладу вищої освіти та сформовано 
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рівні та критерії готовності майбутніх вчителів. Проаналізовано 
готовність майбутніх учителів до використання стратегій розвитку 
критичного мислення у професійній діяльності. Виокремлено 
педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
розвитку критичного мислення у навчальній діяльності. 

Технологія формування та розвитку критичного мислення – система 
діяльності, що базується на дослідженні проблем та ситуацій на основі 
самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації 
для особистих потреб і цілей. 

Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки 
інформації, пов’язаної з її усвідомленням, переосмисленням такої 
діяльності. 

Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі навчання 
дитини – це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які 
спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови 
для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань [3]. 

Категорія «критичне мислення» у психолого-педагогічній літературі 
досліджувалась у роботах як зарубіжних, так і вітчизняних науковців: 
Дж. Брунера, Л. Виготського, Д. Дьюї, Д. Клустера, А. Кроуфорда,  
М. Ліпмана, Д. Макінстера, С. Метьюз, Р. Пауля, Ж. Піаже, Л. Халперна 
та інших. 

Останнім часом з'явилося чимало праць українських учених з 
проблеми формування критичного мислення учнів та студентської 
молоді. Дослідженню цього питання приділяють значну увагу  
Т. Воропай, Д. Десятов, О. Марченко, О. Пометун, Л. Терлецька,  
С. Терно, О. Тягло. 

Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють 
розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. При 
запровадженні цієї технології знання засвоюються набагато краще, адже 
інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на 
вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та 
пошук її вирішення. 

Критичне мислення – мислення самостійне. Учні повинні мати 
достатньо свободи, щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші 
питання. Мислити критично можна в будь-якому віці [1]. Навіть у 
першокласників накопичено для цього достатньо життєвого досвіду та 
знань. Навіть малюки здатні думати критично і самостійно. Саме 
завдяки критичному мисленню традиційний процес пізнання знаходить 
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індивідуальність і стає свідомим, безперервним та продуктивним. 
Критичне мислення є важливим засобом зміни ментальності громадян, 
необхідного під час розвитку демократичного суспільства. Критично 
мислити учнів навчають під час вивчення предметів природничого, 
математичного та гуманітарного циклів [2]. Вища освіта з визначеними 
тенденціями її розвитку ставить нові вимоги до професійної підготовки 
випускника закладу вищої освіти та його особистісних якостей. У числі 
найважливіших – глибокі професійні знання і вміння, здатність до їх 
гнучкого застосування, ініціативність, комунікабельність, творча 
активність, готовність до безперервного саморозвитку. Професійно 
орієнтоване навчання передбачає професійну спрямованість не лише 
змісту навчальних матеріалів, але і діяльності, що містить прийоми й 
операції, які формують професійні вміння. 

Отже, важливим є у процесі профільної підготовки вчителів 
початкової школи зосередитись на розвитку умінь забезпечувати освітні, 
виховні та розвивальні потреби школярів, стимулювати їхню самостійну 
діяльність, спонукати до рефлексії. Вчитель початкової школи повинен 
знати та уміти застосовувати стратегії формування критичного 
мислення. 
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