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знаходити частини предметів, спостерігаючи їх в наочному посібнику  

[2, с. 267]. 

Розвиток абстракції в учнів проявляється у формуванні здатності 

виділяти загальні і суттєві ознаки. Одна з особливостей абстракції учнів 

молодших класів – вони іноді приймають яскраві та зовнішні ознаки за 

значимі ознаки. Часто замість узагальнення використовують синтез: 

обʼєднують предмети за певними причинно-наслідковими звʼязками, 

взаємодією предметів, а не за їх загальними ознаками. 

У міру дорослішання мислення молодшого школяра набуває 

абстрактний і узагальнений характер. У молодшому шкільному віці саме 

мислення стає домінуючою функцією. Мислення – найскладніший 

пізнавальний процес, який властивий тільки людині. Розмірковуючи 

людина може доповнювати відсутні знання, які були отримані іншими 

аналізаторами людського організму (слух, зір, дотик та ін.) [4, с. 153–154]. 

Отже, педагогічні засади логічного мислення молодших школярів 

характеризуються вміннями учнів оперувати поняттями, пропозиціями, 

висновками на базі законів логіки, їх порівнянні та їх співвіднесення з 

діями іншого набору ідей. Інакше кажучи, комплекс дій або операцій 

мислення, повʼязаних причинно-наслідковими звʼязками, що дозволяють 

школярам самостійно мислити. 
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У сучасному інформаційному суспільстві вміння адекватно 

сприймати, аналізувати, порівнювати, ставити запитання, робити висновки 
на основі отриманої інформації ‒ є чи не найважливішими для 
гармонійного існування в навколишній дійсності, сповненій фейків, 
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пропаганди, сугестії. Навички критичного і системного мислення є 
інструментом попередження можливих впливів. Саме тому одним із 
наскрізних завдань нової української школи є розвиток критичного 
мислення на перших стадіях розвитку дитини, учня молодших класів: 
навчити розрізняти факти та думки, враховувати їх, оцінювати докази та 
свідчення, прогнозувати (передбачати) події, виносити судження і 
ухвалювати рішення. Метою нашого дослідження є характеристика 
найефективніших форм та методів формування і розвитку критичного 
мислення. 

Критичне мислення – складне й багаторівневе явище. Мислити 
критично означає вільно використовувати розумові стратегії та операції 
високого рівня для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, 
прийняття рішень [3]. Психологи стверджують, що критичне мислення 
допомагає людині бути гнучкою, готовою до майбутніх змін. Це одна з 
базових навичок здорової особистості, що допомагає зберегти гнучкість 
розуму, неупередженість, цікавість світу, відкритість. Воно дозволяє 
бачити світ таким, яким він є, аналізувати інформацію, порівнювати, 
зіставляти факти, спростовувати міфи і робити власні висновки. Саме 
критичне мислення дозволяє розвʼязувати задачі, що не мають однієї 
очевидної правильної відповіді, формувати здоровий світогляд, в основі 
якого лежать корисні переконання про світ і самого себе. Наприклад, 
дитина, що має надійну привʼязаність з батьками, може думати, що світ – 
ідеальне місце, в якому все робиться для неї та заради неї. І для молодшого 
віку це нормально, в той час, згодом, якщо дитина стикається з якоюсь 
небезпекою, невизначеністю, їй на допомогу може прийти критичне 
мислення. Це можливість дивитися ширше, брати до уваги різні фактори, 
різні обставини. Як результат – гнучкіший світогляд, що допомагає дитині 
розуміти можливі небезпеки та бути більш обережною. Критичне 
мислення також позитивно впливає на стресостійкість та резильєнтність 
(здатність відновлюватись, зростати та ставати більш стресостійким) [1]. 

Учені вважають, що періодом активного розвитку критичного 
мислення є молодший шкільний вік. Розпочинати варто вже з першого дня 
перебування дитини у школі. Проте цьому повинна передувати і активна 
робота батьків із дітьми, які першими закладають в малюкові ці навички. 

Освітня технологія розвитку критичного мислення – це сукупність 
різноманітних педагогічних прийомів. В її основу покладено ідеї Ж. Піаже, 
Л. Виготського щодо творчої співпраці вчителя та учня. Метою цієї 
технології є: 

 створювати сприятливі умови для творчого мислення дітей; 

 формувати вміння ставити проблему, 

 приймати самостійні рішення та чітко аргументувати свої думки; 

 розвивати самостійність і комунікативні навички; 

 виховувати колективізм, поважне ставлення до співрозмовника. 
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Запровадження цієї технології сприяє набагато кращому засвоєнню 

знань, адже інтерактивність методики спрямована не на запамʼятовування, 

а на вдумливий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошуки 

її вирішення. Важливо підкреслити, що для впровадження даної 

методичної системи не потрібно ніяких додаткових обставин. Єдина 

необхідна умова – це бажання вчителя працювати [2]. 

Технологія проведення уроку з розвитку критичного мислення 

мотивується предметним наповненням, дидактичними завданнями та 

типом уроку, але загалом має ту ж трикомпонентну структуру: вступ, 

основну частину, підсумок. Однак, кожен з етапів має на меті встановити 

та поглибити раніше здобуті знання на асоціативній основі, провадити 

спілкування діалогічне, жваве, насичене запитаннями, висуненням 

тверджень та їх спростуванням. І, звісно ж, містить узагальнення, яке 

ґрунтується не на відтворенні вивченого, а на його систематизації, 

рефлексії. Обмін думками тут становить чільне місце. 

Найдоцільнішими та найефективнішими в шкільній практиці є 

наступні методи та прийоми розвитку критичного мислення: 

1. «Мозковий штурм» ‒ ефективний метод колективного 

обговорення, пошуку рішень, що здійснюється через вільне накопичення 

ідей з певної теми, вираження поглядів усіх учасників. 

2. Методика «Ґронування» ‒ вона націлена на стимулювання 

мислення про звʼязки з окремими поняттями. Спочатку пропонується 

написати центральне слово, потім записати слова та фрази, які спадають на 

думку з обраної теми. Коли всі ідеї записані, встановити, там, де це 

можливо, звʼязки між поняттями. 

3. «Мікрофон». Вчитель пропонує учням кількома словами або 

реченнями висловити свою думку стосовно певного питання. Часто такий 

метод поєднується з прийомом «Незакінчене речення»: учитель формулює 

незакінчене речення й пропонує учням закінчити його, наприклад: 

«Сьогодні для мене найбільшим відкриттям було…». 

4. Методика «Кубування». Цей підхід передбачає використання 

кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо напряму мислення 

або письма. Наприклад: описати це (колір, форма, розміри), порівняти це 

(на що це схоже? чим відрізняється?), встановити асоціації (про що це 

змушує думати?), проаналізувати це (яким чином це зроблено?), знайти 

застосування (яким чином це може бути використано?). 

5. Метод «Займи позицію». Допомагає навчитися обирати позицію 

відносно спірної проблеми, висувати аргументи на захист свого вибору та 

прислухатися до аргументів тих, хто обирає іншу позицію. 

6. Методика «Кероване читання з передбаченням». Після 

ознайомлення з назвою тексту та його автором перед читанням потрібно 

поставити дітям питання, які дозволяють зробити припущення, про що 

саме буде текст. 
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7. Метод «Шести капелюхів». В основі ідея паралельного мислення, 

аби уникнути такі труднощі, як: невпевненість, невизначеність щодо того, 

з чого почати і що робити далі. Поділ мислення при цьому відбувається на 

шість різних режимів, кожен з яких представлений капелюхом свого 

кольору: білий капелюх: інформація (наявні факти); червоний капелюх: 

почуття та інтуїція (висловлення власних почуттів та припущень відносно 

даного питання, без пояснень); чорний ‒ критика (дає волю критичним 

оцінкам, побоюванням і обережності); жовтий ‒ логічний позитив 

(переваги і позитивні сторони даної ідеї); зелений ‒ креативність (пошук 

альтернатив, можливостей); синій ‒ управління процесом (для визначення 

того, що належить зробити, або для узагальнення досягнутого) [2]. 

Наведені методи та прийоми сприяють виявленню поверховості, 

неточності знань; активізують мислення учнів; створюють зацікавленість, 

спрямовують учнів на вивчення, дослідження проблеми – закладають 

основи формування критичного мислення: уміння самостійно здобувати 

знання, порівнювати, конкретизувати, узагальнювати. 
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ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ 

 

Козацьке право не є невідомою сторінкою в історії українського 

права. Його вивченням займалися видатні історики і правознавці, серед 

яких Д. Багалій, М. Грушевський, О. Єфименко, П. Куліш, М. Слабченко, 

Д. Яворницький і багато інших. В умовах незалежної України ці 

дослідження стали ще активнішими, про що свідчать публікації О. Гуржія, 

Т. Чухліба, В. Кульчицького. 

Творцем звичаєвого козацького права є – українське козацтво. 

Козацтво як суспільний стан, що остаточно утвердився в XVI ст., 

суттєво відрізнявся від попередніх типів суспільних груп: у нього був 
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