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У статті представлено результати емпіричного дослідження розвитку
критичного

мислення

у

молодших

школярів.

Критичне

мислення

розглядається як багатокомпонентне системне утворення, яке є якісною
характеристикою мислительної діяльності людини. Учнів обстежено за
трьома критеріями критичного мислення: нонконформність, критичне
ставлення до себе та пошукова спрямованість мислення. Описані рівні вияву
показників. Результати експерименту показали, що у більшості сучасних
другокласників

переважає

середній

рівень

розвиненості

критичного

мислення. Такий стан пов’язуємо з відсутністю цілеспрямованого впливу
педагогів на розвиток критичного мислення дітей.
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Розвиток

критичного

мислення

набуває

актуальності

за

часів

інтенсивних соціальних змін, коли унеможливлюється дія без постійного
урахування нових політичних, економічних або інших обставин, без
ефективного вирішення проблем, значна частина яких не може бути
передбачена заздалегідь. У цьому сенсі очевидною є життєва необхідність
формування критичного мислення для вітчизняної освітньої системи.
Завданням нашого дослідження стало вивчення готовності сучасних

молодших школярів до критичного осмислення дійсності, до вияву ознак
критичного мислення в навчальному процесі початкової школи.
У теоретичній науковій думці на проблему формування критичного
мислення мали великий вплив положення Л.Виготського, Д.Ельконіна та
В.Давидова. Окремі аспекти формування критичного мислення в учнів
розглядались в роботах С.Векслера, А.Байрамова, А.Липкіної, Л.Рибак,
В.Сінельнікова та інших дослідників [1, с.2].
Опрацювавши

психолого-педагогічну

літературу

(О.Бєлкіна,

М.Ліпман, О.Скрипченко, М.Тягло, Д.Халперн та ін.) ми тлумачимо
критичне мислення як системне утворення, що є і якісною характеристикою
особистості, і процесом мислительної діяльності, і здатністю людини до
осмислення навколишніх подій, і одним із чинників розвитку особистості.
Таке мислення спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної
інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої
особистісної риси, як креативність, і формує творче мислення, а отже, творчу
особистість [2]. На підставі здійсненого аналізу джерел були виокремлені
такі критерії розвитку критичного мислення учнів початкових класів як
нонконформність, критичне ставлення до себе та пошукова спрямованість
мислення. З метою діагностики рівня вияву кожного критерію учням другого
класу ми запропонували дітям опитувальник на три завдання. В обстеженні
взяли участь 21 учень 2-А класу Вінницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5.
Результати обстеження дозволили виділити та описати рівні вияву цих
критеріїв

у

молодших

школярів.

Так,

учень

з

високим

рівнем

нонконформності вміє помічати помилкові судження інших, обстоювати
власну думку, виявляє незалежність мислення, відкрито демонструє сумнів.
Не боїться не погодитись з іншими. Активно висловлюється на уроці. Учень
із середнім рівнем нонконформності за сприятливих комфортних умов
спілкування може висловити власну думку, проте під певним тиском змінює
її. Нерішуче обстоює власну позицію, відстоює її, якщо відчуває підтримку
авторитетної особи. Дитина з низьким рівнем нонконформності повністю

залежна від думок інших, боїться висловити власну позицію, сліпо приймає
інформацію, висновки, вимоги та оцінки інших.
Щодо критичного ставлення до себе, то учень з високим рівнем
розвитку даного критерію бачить власні помилки, уважно сприймає
зауваження інших щодо своїх помилок та недоліків, його самооцінка
адекватна. Учень із середнім рівнем сприймає зауваження до себе лише з
боку авторитетної особи, зауваження ж однолітків часто ігнорує. Самооцінка
часто занижена і носить характер самопокарання. Дитина з низьким рівнем
вияву критичного ставлення до себе не помічає власних помилок, не бачить
недоліків у власній діяльності, часто має завищену самооцінку.
Пошукова

спрямованість

мислення

високого

рівня

вияву

спостерігається в учня, який прагне самостійно осмислювати навчальну та
іншу інформацію, розібратися в правильності тих чи інших тверджень,
висновків, рішень, удосконалити їх, внести щось „своє”. Активно бере участь
у процесі пошуку рішення. Про середній рівень свідчить те, що учень бере
участь у пошуковій діяльності лише за вказівкою авторитетної особи чи за
певної стимуляції заохоченням чи покаранням, проте ініціативу у ній не
виявляє. Низький рівень притаманний дитині, яка приймає готові засоби
вирішення проблем. Її мислення пасивне. У процесі пошуку переважно
відмовчується.
Перше запитання опитувальника було спрямовано на виявлення рівня
пошукової спрямованості мислительних процесів молодших школярів. Для
цього другокласникам було поставлено завдання, яке передбачало розв’язок
проблемної ситуації, з’ясовувало прагнення вдосконалювати власні розв’язки
проблеми, шукати кращі варіанти. Бали нараховувалися за кожну спробу
учня надати альтернативний варіант відповіді. Отже, принести ягоди з лісу
діти зможуть „у фартуху“, „у хустинці“, „у руках“, „у відрі“, „у мішку“, „у
капелюсі“ тощо. За кожний варіант розв’язку проблеми учням нараховувався
1 бал. Максимальна кількість варіантів, запропонованих другокласниками за
3 хвилини – чотири. Таким чином, високий рівень пошукової спрямованості

мислення спостерігався в учнів, які набрали 4 бали, середній – 2-3 бали,
низький – 1 бал. У результаті високий рівень пошукової спрямованості
мислительних процесів виявлено у 14% учнів, середній рівень – у 57% учнів,
низький – у 29% учнів.
Друге запитання було спрямовано на виявлення рівня нонконформності
мислення молодших школярів. З цією метою нами було запропоновано
завдання, яке передбачало одночасне визначення позитивних та негативних
рис казкового героя. Причому казковий герой добирався нами так, щоб його
дії і характер не носили яскраво вираженої позитивної чи негативної оцінки у
змісті самої казки. Для завдання було запропоновано оцінити особу Колобка
– героя української народної казки. За кожну знайдену антагоністичну пару
учням присвоювалося по 1 балу. Таким чином з’ясовувалося їхнє вміння
бачити одночасно позитивне і негативне в одному об’єкті.
Максимальна кількість антагоністичних пар, названих учнями другого
класу, за 3 хвилини – чотири. Тому високий рівень незалежності мислення
спостерігався в учнів, які набрали 4 бали, середній – 2-3 бали, низький – 1
бал. До позитивних рис Колобка діти віднесли: „веселий“, „розумний“,
„добрий“, „спритний“, „жвавий“, проте зауважили, що він „неслухняний“,
„невихований“, „хитрий“, „брехливий”, „хвалькуватий”, „бездумний”,
„нерозважливий”. Цікавою тенденцією вважаємо те, що дітям легше було
добирати негативні характеристики, ніж позитивні. Це пов’язуємо з тим, що
загальноприйнята філософія казки, яку діти вже встигли засвоїти, передбачає
покарання зла у кінці казки. Імовірно, діти асоціюють поведінку Колобка з
дитячою поведінкою – втечею від батьків, що не може не надати негативного
емоційного забарвлення самому персонажу. Загальний аналіз результатів
обстеження учнів виявив високий рівень нонконформності у 48% опитаних,
середній – у 33%, низький – у 19% другокласників.
Третє запитання було спрямовано на виявлення у молодших школярів
критичного ставлення до себе. З цією метою другокласникам було
запропоновано оцінити своє письмо. Діти мали списати речення і оцінити

охайність та правильність його переписування. У залежності від ступеня
розбіжності самооцінки дитини з оцінкою учителя учням присвоювалося 3
бали (за адекватну самооцінку), за частково занижену чи завищену
самооцінку – 2 бали, за неадекватну самооцінку – 1 бал. Високий рівень
критичного ставлення до себе було зафіксовано у 29% опитаних, середній – у
3%, низький – у 38% другокласників.
Сума балів за виконані завдання дозволила визначити рівень вияву
критичності мислення дітьми. Так, учні, сумарний показник яких становив 89 балів, виявили високий рівень критичного мислення (29%). Другокласники
з сумарним показником у 5-7 балів виявили середній рівень (42%), 3-4 балів
отримали діти з низьким рівнем критичності мислення (29%).
Отже, результати експерименту показали, що у більшості сучасних
дітей переважає середній рівень розвиненості критичного мислення. Можемо
припустити, що такий стан пов’язаний з відсутністю спрямованого впливу
педагогів на розвиток критичного мислення дітей, з орієнтацією дітей на
беззаперечне сприйняття позиції вчителя та знань, які він подає. Сучасна
система підготовки дітей молодшого шкільного віку не забезпечує належного
розвитку критичності мислення, оскільки у своїй основі налаштована лише
на засвоєння необхідної суми знань, розвитку необхідних для його засвоєння
якостей, формування вмінь і навичок, а не на стимуляцію дитини до
самостійного їх здобуття та критичного осмислення здобутого.
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