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Постійний бурхливий розвиток, який відбувається в світі, підвищує 

вимоги до рівня освіти й виховання кожної окремої людини. У цих умовах 
стає все більш необхідним і актуальним формування у людей творчого 
підходу, активної життєвої позиції. 

Перед сучасною школою постає завдання виховати людину 
незалежну, вільну, здатну самостійно осмислювати явища навколишньої 
дійсності, відстоювати свою власну думку перед будь-ким і будь-де. 

Тільки людина, що активно, критично мислить, може об’єктивно 
оцінити події, зробити правильні висновки, досягти успіху у різноманітних 
сферах діяльності. 

Критичне мислення – це здатність людини чітко виділити проблему, 
яку необхідно розв’язати; самостійно знайти, обробити і проаналізувати 
інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу 
аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати єдино правильне 
розв’язання проблеми; бути відкритим до сприйняття думок інших і 
одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції [3, 57]. 

Існує два основні підходи у навчанні критично мислити – через 
запровадження у навчальному закладі окремого курсу «Критичне 
мислення» або ж через відповідну організацію педагогічного процесу 
будь-якого з навчальних процесів. 

Критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання 
інформації, розв’язування задач, розв’язання проблем, оцінювання 
ситуації, вибору раціональних способів діяльності. Тому уроки математики 
створюють плідні умови для формування та розвитку критичного 
мислення. Якщо ж планувати етапи уроку з використанням на уроках 
математики відповідних стратегії технології формування та розвитку 
критичного мислення, то результат буде ще більш високим. До того ж на 
кожному уроці математики важливим є опанування математичним 
матеріалом, що неможливо без спеціальних прийомів роботи та розвитку 
компетентності учня, без поєднання предметного матеріалу з 
продуктивними технологіями. Отже, доцільно використовувати методи 
навчання математики у структурі уроків критичного мислення: 

 для забезпечення засвоєння відповідних математичних знань, 
розвитку предметних умінь та навичок; 

 для створення умов для формування та розвитку критичного 
мислення; 

 для формування та розвитку основних груп компетентностей учня. 
Можна запропонувати таке впорядкування методів навчання 

математики: 



1) активізація уваги школярів; 
2) вивчення нового матеріалу; 
3) закріплення знань; 
4) навчання розв’язування задач та вправ [2, 9]. 
Поряд з математичними методами, без яких неможливе опанування 

математичного матеріалу, використовують стратегії технології розвитку 
критичного мислення. До них можна віднести: «Метод "Прес"», «Робота в 
парах», «СЕНКАН», «Сюрприз», «Рюкзак», ЕСЕ. З описом перелічених 
стратегій можна ознайомитися в джерелі [1, 3]. 
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