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ПЕРЕДМОВА
Ви тримаєте в руках унікальний посібник, створений мамами, які ма

ють на двох шестеро дітей — троє дівчаток і троє хлопчиків (будьте пев
ні — ґендерну рівність у посібнику збережено!).

Одним із мотивів створення цієї сучасної та необхідної книги є мрія, 
щоб майбутні покоління українців мислили критично, не губилися в по
токах інформації.

Обидві мами є педагогинями, які понад 20 років працюють із дітьми 
дошкільного віку, навчають тисячі педагогів України методів та прийомів 
роботи із сучасними дітьми.

На теренах української навчальної та виховної літератури цей посіб
ник є новинкою. У ньому сконцентровано матеріал для розвитку навичок 
критичного мислення у дітей 4—5 років.

Як відомо, сучасні роботодавці зацікавлені в співробітниках, що воло
діють десятком різноманітних умінь, не прив’язаних до конкретного фаху, 
так званих soft skills (з англ. soft — «м’який/гнучкий» та  skills — «нави
чки») — універсальних навичок європейського рівня (креативно мислити 
й управляти часом, навички комунікації, нетворкінгу, керування проєкта
ми, командоутворення, володіння ITінструментами, відеомонтажу тощо). 
Наразі це є одним із найважливіших викликів та must have нашого часу! 
А критичне мислення є їхньою не від’ємною складовою. Чому? По мір куй
мо разом.

Можливо, вас турбує думка 
про те, що дитина може ста
ти жертвою маніпуляції та на
садження чужої позиції й мір
кувань?

Наша книга містить інструмен
ти, що допоможуть вам з цим!

Ми пропонуємо короткі та про
сті вправи, що розвивають критич
не мислення у дітей. З допомо
гою простих завдань ви досягнете 
бажаного результату.

Залиште школі розвиток академічних навичок та «прокачування» знань 
із математики, читання, письма. Ви ж можете дати своїм дітям навички 

ВИ	БАЖАЄТЕ,	  
ЩОБ	ВАША	ДИТИНА

 y мала	 власну	 думку	 та	 могла	 її	
аргументувати;

 y розпізнавала	 реальні	 факти	 та	
фальшиві	твердження;

 y самостійно	 робила	 вибір,	 ухва-
лювала	 рішення	 та	 брала	 від-
повідальність	 за	 свої	 вчинки	 та	
слова?
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якісного життя у суспільстві. Адже щоденно ви і ваші дітлахи отримуєте 
сотні викликів, що потребують швидкого включення та ухвалення рішення, 
гнучкості та активної обробки великого пласту інформації.

 y Яким чином це реалізувати?
 y Чи є практичні вправи і підказки, які допоможуть вам активізувати та 
навчити дітей?
Так, звісно є! Тож уперед, гортайте сторінки, беріть ключики до розви

тку та тренування навичок критичного мислення.
Ми також не закликаємо вас щоденно навантажувати дитину вправа

ми та активностями з розвитку критичного мислення. Усе добре в міру. Ми 
уклали посібник з урахуванням особливостей розвитку головного мозку 
дитини.

Як стверджують сучасні на
уковці (нейробіологи, кінезіологи, 
психологи), у дітей 3—7 років го
ловний мозок активно розвива
ється.

Структура книги проста. Спершу ми розглядаємо поняття «критичне 
мислення». Потім знайомимо з техніками й графічними організаторами 
та показуємо, як в ігровій формі їх застосовують на практиці. Наприкін

ці підбиваємо підсумки. Це важ
ливий розділ, де ви з донькою 
або сином занотуєте найяскраві
ші враження від виконаних вправ 
та ігор.

Звісно, працювати над розви
тком критичного мислення необ
хідно продовжувати. Для цього 
є відповідні вправи та інструмен
ти. Вони будуть і вже знайомими, 

і зовсім новими та цікавими, більш доречними для їхнього віку, з якими 
діти познайомляться у нашій книзі.

Однією з головних навичок людини 21 століття є сталий розвиток 
упродовж життя. Тож допоможімо нашим дітям сформувати цю на
вичку!

ХАЙ	 СИЛА	 КРИТИЧНОГО	 МИСЛЕННЯ	 ЗРОСТАЄ	 З	 КОЖНОЮ	
ВПРОВАДЖЕНОЮ	ВПРАВОЮ!

Наш	 посібник	 має	 на	 меті	 до-
помогти	 батькам	 поступово	 та	
не	на	в’яз	ливо	ввести	дитину	в	су-
часний	 інформаційний	 світ,	 про-
стими	 вправами	 підготувати	 її,	
створити	основу	для	розвитку	 та	
навчання.

ЗВЕРНІТЬ	УВАГУ	—	ПОСІБНИК	
НЕ	Є	ЧАРІВНОЮ	ПАЛИЧКОЮ!
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Роздiл 1. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК 
ВИМОГА СУЧАСНОГО СВIТУ

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ — ЦЕ...
Нумо знайомитися із поняттям «критичне мислення» та його перевагами.
Критичне	 мислення — це комплекс мисленнєвих операцій, який 

утворюють аналіз, порівняння, синтез та оцінювання інформації, що над
ходить із різних джерел. Дає людині змогу бачити проблему з різних ра
курсів, ставити під сумнів почуте й побачене, навіть якщо це джерело 
є авторитетне; формує вміння робити свідомий вибір.

На думку американської психологині Даяни Халперн, яка є викладач
кою, авторкою книги «Психологія критичного мислення», «критичним» на
зивають тип мислення, заснований на пізнавальних навичках і стратегіях, 
які дають людині змогу робити виважені, логічні та цілеспрямовані ви
сновки. Д. Халперн зауважує, що 
критичне мислення не є вродже
ним. Ми можемо його тренувати 
та розвивати!

Критичне мислення — це сві
доме рефлексивне мислення, що 
сприяє ухваленню рішення, якому 
людина вірить та розуміє, як діяти.

Вінсент Руджеро, професор 
НьюЙоркського університету, 
ствер джує, що стартовим меха
нізмом для запуску розвитку кри
тичного мислення є схильність 
дитини бути чомучкою, здатність 
дивуватися та прагнення шукати 
відповіді на питання.

ВАЖЛИВО!	 Мислити	 критично	
не	 означає	 бути	 цинічним	 та	 по-
стійно	 в	 усьому	 сумніватися	 чи	
прискіпуватися	 до	 кожного.	 Кри-
тичне	мислення	дає	змогу	не	пото-
нути	у	великому	океані	інформації,	
ставити	 її	 під	 сумнів,	 ухвалювати	
рішення	 та	 робити	 вибір.	 Важли-
вою	 стає	 не	 інформація,	 а	 наше	
вміння	 працювати	 з	 нею	 —	 ана-
лізувати,	 відсіювати,	 шукати	 орі-
єнтири	та	правдиві	факти,	робити	
висновки	та	аргументувати	власну	
точку	 зору,	 співпрацювати	 з	 дум-
ками	та	висновками	оточуючих.
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ПОРТРЕТ ЛЮДИНИ,  
ЯКА ВОЛОДI  КРИТИЧНИМ МИСЛЕННЯМ

ОСНОВНI ВМIННЯ ЛЮДИНИ З РОЗВИНЕНИМ КРИТИЧНИМ МИСЛЕННЯМ

АНАЛIЗ • Ставить запитання
• Досліджує
• Інтерпретує
• Шукає докази
• Скептично ставиться до інформації

КОМУНIКАЦIЯ • Має розвинене активне слухання
• Співпрацює з іншими (командна робота)
• Ділиться ідеями, комунікує
• Уміє пояснити інформацію та власні 

переконання

КРЕАТИВНIСТЬ • Визначає  шаблони в інформації
• Ухвалює нестандартні рішення
• Має розвинену уяву, фантазує
• Вивчає питання зусібіч
• Виявляє гнучкість та ґрунтовність

БЕЗПРИСТРАСНIСТЬ • Робить відкриті, не заанґажовані припущення
• Формулює об’єктивні висновки та вибір
• Осмислює інформацію неупереджено
• Руйнує стереотипи

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ • Ухвалює практичні та дієві рішення
• Приділяє увагу деталям
• Ухвалює рішення та бере відповідальність
• Новатор

Розвиток навичок критичного мислення тісно пов’язаний із розвитком 
інших навичок — так званих «4К» — soft skills, до яких воно належить. Це 
критичне мислення, креативність, командна робота та комунікація. Вони 
є універсальними та необхідними кожній людині для досягнення успіху 
в житті. Наявні в усіх сферах життя людини, не залежно від її віку, статі.
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Неможливо розвивати одну навичку та залишати поза увагою інші. 
В усьому мають бути баланс та рівновага.

Баланс = ставлю запитання + толерантність до висловлювань інших + + відповідальність за власні слова

Баланс = пошук інформації + врахування думки всіх у групі + 
+ розподіл ролей + креативна подача інформації/продукту

Тому в нашому посібнику, окрім вправ на розвиток критичного мислен
ня, є додаткові вправи для розвитку й інших «м’яких» навичок.

Напишіть на аркуші під кожною з навичок, як ваша дитина їх проявляє 
(мінімум 10 ситуацій/прикладів).

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ КОМУНIКАЦIЯ КРЕАТИВНIСТЬ КОМАНДНА РОБОТА

Тепер поміркуйте, яку з них ви хотіли б допомогти дитині поліпшити. 
Напишіть 10 аргументів навколо «Лампи думок».
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ПОРТРЕТ ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО
Для того щоб розвивати власну дитину, потрібно уявляти, якою має 

бути людина у майбутньому, чіткі риси характеру та ознаки особистості, 
розуміти, які навички їй притаманні.

Ви, безсумнівно, знаєте, якою має бути ваша доросла дитина. Чітко 
сформулюйте якості особистості, які ви хочете, щоби вона мала. Напи
шіть їх навколо контуру людини.

Необхідно усвідомити, що покоління батьків та покоління дітей зовсім 
різні. Погодьтеся, що методи формування якостей людини та відповідні 
завдання також мають бути сучасними й задовольняти потреби дітей.

Тому почнімо із характеристики нинішнього покоління дітей.
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ПОКОЛIННЯ АЛЬФА
Нинішню генерацію називають А — «Альфа». Сюди належать люди, 

народжені після 2010 року. Їх виховують батьки покоління Z (ті, кому під 
30 ро ків) і покоління Y (до 45), й вони є внуками та правнуками X (понад 
50 років). А ще їх називають Google babies. Цих дітей уважають людьми 
початку нової ери. Альфи є «найцифровішим» поколінням усіх часів.

ОЗНАКИ ПОКОЛIННЯ АЛЬФА
 y Опанування	технологій	від	народження.
 y Користування	соцмережами	та	інтернетом.
 y Зосередженість	лише	на	потрібному	мені.
 y Нестандартність	рішень,	креатив.
 y Багатозадачність	та	нетерплячість.
 y Насиченність	інформацією.
 y Ігнорування	авторитетів.
 y Допитливість	та	більша	освіченість.

Прекрасно й цікаво, чи не так?

АЛЕ. АЛЕ. АЛЕ...
Покоління Альфа має низку недоліків.

ПРОБЛЕМИ ПОКОЛIННЯ АЛЬФА
 y Малорухливий	спосіб	життя.
 y Надмірне	«спілкування»	з	девайсами	спричинить	проблеми	в	спіл-
куванні	з	однолітками,	що	вплине	на	роботу	в	команді.

 y Не	«дружать»	з	тайм-менеджментом,	тому	важко	вкладатися	в	пев-
ні	часові	рамки.

 y Потужний	 інформаційний	 потік	 змусить	 швидко	 ухвалювати	 рі-
шення,	 бути	 гнучкими	 та	 брати	 інформацію	 під	 сумнів,	 щоб	 не	
стати	жертвою	маніпуляцій	або	навіювань.

І ми зможемо допомогти їм у цьому.


