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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СКЛАДЕНИХ ЗАДАЧ
У грудні 2016 року Кабінетом міністрів України затверджено Концепцію Нової української
школи, в якій визначено вісім кочових компетентностей, що мають формуватися учнів при вивченні
різних предметів на всіх етапах освіти. Серед умінь, що є спільними для всіх компетентностей зазначено
уміння критично мислити [1, с. 14 ]. Критичне мислення починається з постановки запитань; воно
спрямовано на визначення проблеми, на застосування знань й одержання результату; воно спирається на
відоме знання, на пошук потрібної інформації, на досвід; воно прагне до оцінювання ситуації, до аналізу
інформації, до переконливої аргументації. Критичне мислення характеризується усвідомленістю,
логічністю, цілеспрямованістю і самостійністю.
Технологія розвитку критичного мислення учнів упроваджується у багатьох країнах світу
(М. Вайнстейн, А. Кроуфорд, М. Ліпман, С. Метьюз, Д. Макінстер, В. Саул, Ч. Темпл та інші), у тому
числі й в Україні (К. Баханов, Т. Воропай, С. Мирошник, О. Пометун, Л. Терлецька, С. Терно, О. Тягло
та інші). Оскільки критичне мислення розвивається шляхом розв'язування проблемних задач, робота над
якими вимагає від учнів відповідального ставлення до ухвалення рішень (С. Терно), то технологія
розвитку критичного мислення ґрунтується на теорії проблемного навчання, і, зокрема, на підходах до
формування в учнів дослідницьких навичок. Отже, технологія розвитку критичного мислення передбачає
актуалізацію набутого досвіду, з’ясування неможливості застосування відомого знання і постановку
проблеми, відшукання потрібної інформації або способу розв’язування проблемної ситуації, знайомство
або відкриття нового знання або способу діяльності, зіставляючи з тим, що вже відомо, привласнення
інформації, запам’ятовування її.
Технологія розвитку критичного мислення учнів при формуванні в них вміння розв’язувати
складені задачі може бути такою:
1) розв’язування задачі відомої математичної структури;
2) зміна її запитання або умови;
3) зіставлення одержаної задачі з попередньою і визначення відмінності;
4) дослідження впливу відмінності на розв’язання одержаної задачі;
5) розв’язування одержаної задачі [2, с. 14 ].
В якості приклада розглянемо введення в 2-му класі складених задач, що містять чотири
ключові слова за навчальним зошитом «Математика. 2 клас»(С. Скворцова, В. Онопрієнко) [3, с. 18 ].
1)
розв’язування задачі відомої математичної структури:
Задача 1. На аеродромі було 12 літаків. Спочатку злетіли 3 літаки, а потім ще 4, Скільки літаків
залишилося на аеродромі?
Результати аналізу задачного формулювання фіксуються у короткому записі задачі; залежності
між даними та шуканим ілюструються за допомогою схематичного рисунка. При складанні схематичного
рисунка переформульовуємо запитання задачі «Скільки літаків залишилося на аеродромі після того, як 4
літаки злетіли?». Міркування учнів під час пошуку розв’язування задачі фіксуються на схемі аналізу.
Розв’язання
1) 12 – 3 = 9 (л.) - залишилось,
після того як 3 злетіли;
2) 9 – 4 = 5 (л.) – залишилось,
після того як ще 4 злетіли.
12 – 3 – 4 = 5 (л.)
Відповідь:
на
аеродромі
залишилось 5 літаків.
2)
зміна її запитання та умови задачі:
Задача 2. На аеродромі було 12 літаків. Злетіли 3 літаки, сіли 4 літаки. Скільки літаків стало на
аеродромі?

3)

зіставлення одержаної задачі з попередньою і визначення відмінності:

В задачі №1: і 3 літаки і 4
літаки – злетіли, а в задачі №2: 3
літаки, також, злетіли, а 4, навпаки, сіли. Тому в цих задачах різні
запитання: в задачі №1 «Скільки
залишилось?», а в задачі «3 «Скільки
стало?»

4)
дослідження впливу відмінності на розв’язання одержаної задачі:
Задача №1 розв’язувалась двома послідовними діями віднімання, тому що і 3 і 4 літаки злетіли – їх
треба було вилучати з усієї кількості літаків. А в задачі №2 зміниться друга дія, тому що 4 літаки, не
злетіли, а , навпаки, - сіли; отже друга дія буде дією додавання.
5) розв’язування одержаної задачі:
Задача №1
Задача №2
Розв’язання
1)12 – 3 = 9 ( л.) - залишилось, після того як 3 злетіли;
2)9 + 4 = 13 (л.) – стало, після того як 4 літаки
2)9 – 4 = 5 (л.) – залишилось, після того як ще 4
сіли.
злетіли.
12 – 3+4 = 13 (л.)
12 – 3 – 4 = 5 (л.)
Відповідь: на аеродромі стало літаків.
Відповідь: на аеродромі залишилось 5 літаків.
Подана вище технологія стосується лише етапу ознайомлення учнів з новим видом задач, але
робота над розвитком критичного мислення учнів не має обмежуватися лише даним етапом. На етапі
формування вмінь розв’язувати задачі учитель має пропонувати учням спеціальні завдання, які
передбачають дослідження, завдання з пасками тощо.
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