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ВСТУП 

В умовах розвитку сучасного суспільства актуальним є формування 

людини демократичного спрямування з розвиненим критичним мисленням. 

Вільна творча особистість, що володіє розвиненими навичками критичного 

мислення, здатна до конструктивної і креативної діяльності.  

У дошкільному віці закладається фундамент інтелектуального, 

соціального, емоційного, особистісного розвитку людини. І саме дошкільна 

освіта має розпочинати створювати основу для подальшого розвитку 

критичного мислення дітей. 

Окремі аспекти розвитку критичного мислення у дітей розглядались в 

роботах Ш. Амонашвілі, С. Векслера, А. Байрамова, О. Бєлкіної, А. Липкіної, 

Л. Рибак. Вчені ставили питання про необхідність розвитку у дітей вміння 

самостійно осмислювати навчальний матеріал, виконувати нестандартні 

завдання, робити власні висновки, помічати свої помилки та інших. Критичне 

мислення дошкільників вони трактують як здатність до самостійного 

нонконформного, творчого ставлення до навчального матеріалу та 

інформації, яку діти отримують з різних джерел [2; 8; 4; 6; 26]. 

На розвиток критичного мислення як життєву необхідність вказується 

у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Розвиток у дитини 

узагальнених способів розумової діяльності в ньому розглядається як 

формування у дошкільника життєвої компетентності, вміння орієнтуватися у 

змінному навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, 

продуктивно та гармонійно взаємодіяти з довкіллям [3, с.10]. У названому 

документі підкреслюється, що за роки дитинства людина оволодіває різними 

властивостями розуму – одні з яких матимуть значення лише як основа, 

своєрідна заготовка для майбутнього, інші ж зберігатимуть своє значення для 

всього подальшого розвитку. До таких його властивостей належать 

образність, логічність, аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, 

узагальнення, що є основою критичного мислення. 
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Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів 

свідчить про можливості розвитку в цієї категорії дітей певних рис 

критичного мислення. Старшим дошкільникам доступні такі мислительні 

операції, як самостійне здобуття знань, просування від конкретного до 

абстрактного, здатність до порівняння, гіпотетичних суджень, умовисновків 

тощо. Такі вікові обмеження, як недостатність абстрактного мислення, 

наслідуваність, образність не можуть завадити цьому процесу. 

Однак, незважаючи на значний інтерес і потребу у вирішенні проблеми 

розвитку критичного мислення дошкільників, означене завдання вимагає 

наукової розробки та інноваційних пошуків розв’язання. Це і зумовило вибір 

теми нашого дослідження – «Формування основ критичного мислення 

старших дошкільників засобами розвивальних ігор». 

Об’єктом дослідження є формування у дітей старшого дошкільного 

віку основ критичного мислення. 

Предметом дослідження  виступила система розвивальних ігор для 

формування основ критичного мислення у старших дошкільників. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально апробувати систему розвивальних ігор у формуванні 

основ критичного мислення старших дошкільників. 

Предмет, об’єкт, мета та гіпотеза обумовили завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розв’язання проблеми формування критичного 

мислення у психолого-педагогічній науці та практиці. 

2. Виявити рівень сформованості критичного мислення у дітей 

старшого дошкільного віку. 

3. Обґрунтувати і розробити систему розвивальних ігор для 

формування у старших дошкільників уміння критично мислити. 

4. Провести кількісний та якісний аналіз ефективності застосування 

системи розвивальних ігор щодо формування основ критичного мислення 

дітей шостого року життя. 
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Основу гіпотези дослідження склали припущення про те, що 

ефективність формування основ критичного мислення у дітей старшого 

дошкільного віку обумовлюється цілісним впровадженням системи 

розвивальних ігор, яка цілеспрямовано забезпечує здатність дітей до 

критичного осмислення явищ дійсності та змісту навчального матеріалу.  

У дослідженні використано теоретичні методи: аналіз психолого-

педагогічної літератури з означеної проблеми, програм, навчально-

методичних посібників з метою визначення сутності поняття «критичне 

мислення», змісту, методів та форм організації процесу його виховання у 

дітей старшого дошкільного віку; емпіричні методи: психолого-

педагогічний експеримент; спостереження освітнього процесу в закладі 

дошкільної освіти, використання спеціальних методик діагностики рівнів 

розвитку у дітей 5-6 років критичного мислення; апробація відібраних 

розвивальних ігор (друдлів); кількісний та якісний аналіз ефективності 

застосування системи розвивальних ігор. 

Практична значущість одержаних результатів дослідження 

визначається тим, що розроблено і впроваджено в освітній процес систему 

розвивальних ігор щодо формування основ критичного мислення дітей 

старшої групи закладу дошкільної освіти. 

Апробація результатів. Основні положення та результати 

дослідження були викладені й отримали схвалення на XІІІ-й  Міжнародній 

науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (Рівне, 2020); ІІІ-х 

Міжнародних педагогічних читаннях пам’яті професора Т. І. Поніманської 

(Рівне, 2020). 

База дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась на 

базі ЗДО № 11 м. Рівне. Педагогічним експериментом було охоплено 42 

дитини старшого дошкільного віку. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

1.1. Критичність як важливий механізм зародження дитячого 

мислення 

Сьогодні вже доведено, що мислення кожної людини розвивається і 

формується в процесі її власної активної пізнавальної діяльності і залежить 

від загального рівня пізнання, якого досягло суспільство, та умов пізнання, 

психічних особливостей самої людини тощо. Тому мислення кожної людини 

підпорядковується загальним психологічним закономірностям і, водночас, 

характеризується індивідуальними особливостями. Дослідники стверджують, 

що властивостями  мислення є самостійність, критичність, гнучкість, 

глибина, широта, послідовність та швидкість. Найбільш гостро на етапі 

розвитку демократичного суспільства постає питання про необхідність 

розвитку самостійно мислячого громадянина, який здатний відстоювати 

особисті думки, об’єктивно, критично оцінювати події життя у світі. 

Психологи та педагоги по-різному трактують поняття «критичне 

мислення». 

У 70-80 роках минулого століття організація навчально-пізнавальної 

діяльності на основі критичного мислення стала розроблятися як особливий, 

наскрізний напрямок дидактичних пошуків. Цікавим моментом при цьому 

став вихід за межі раціонального, інтелектуального розуміння критичного 

мислення. У розробці відомого психолога і педагога Р. Енніса організація 

навчального процесу пов’язувалася з розвитком у дітей схильності до 

критичного мислення [41]. 

У деяких педагогічних пошуках особлива увага приділялася 

спеціальному формуванню мислення, цілеспрямованому розвитку 

інтелектуальних умінь. Яскравими прикладами такого роду пошуків є 

розробки, що велися з середини 80-х років ХХ століття в США, у рамках 

проектів Асоціації з розробки навчальних програм. Але ще до початку цих 

розробок прагнення включати у різноманітні навчальні курси завдання 
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інтелектуального розвитку стало спільним у педагогічній практиці. Щоб 

виробити єдині для педагогів орієнтири, була поставлена мета – змалювати 

(визначити) загальну картину інтелектуальних вмінь, які б стали предметом 

цілеспрямованого формування в навчальному процесі. Стрижнем цих умінь 

вчені назвали критичне мислення. І вже у 80-х роках, як показало виконане 

Дж. Гудледом дослідження, вимога  розвивати критичне мислення 

спеціально виокремлена в переліку декларованих освітніх цілей у більшості 

штатів [14]. 

Систематичне включення критичного мислення в навчальний процес 

повинен, за задумом американських психологів, формувати особливий склад 

мислення і пізнавальної діяльності. 

Розвиток раціонального критичного мислення – одна із 

загальноприйнятих у зарубіжній педагогіці освітніх цілей протягом 

десятиріч. 

Технологію розвитку критичного мислення в середині 90-х років ХХ 

століття як особливу методику навчання, що відповідає на питання: «як 

навчити мислити?», запропонували американські педагоги Дж. Стіл, 

К. Мередит, Ч. Темпл [36]. 

Критично мислити, на їх думку, означає використовувати в навчанні 

дослідницькі методи, ставити перед собою питання і планомірно шукати на 

них відповіді. 

Дж. Браус і Д. Вуд розуміють критичне мислення як розумне, 

рефлексивне мислення, сфокусоване на вирішенні того, у що вірити  і що 

робити. Критичне мислення, на їх думку, це пошук здорового глузду: 

об’єктивні і логічні вчинки, що співвідносяться як зі своєю точкою зору, так і 

з іншими думками. Критично мислити – означає вміти відмовлятися від 

власних переконань [7, с. 54]. 

Діана Халперн критичне мислення трактує як використання 

когнітивних технік чи стратегій, які збільшують можливості отримання 

бажаного кінцевого результату. Критичне мислення, вважає дослідниця, 
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відрізняється підконтрольністю, обґрунтованістю і цілеспрямованістю. До 

нього звертаються у випадку вирішення завдань, формулювання висновків, 

ймовірної оцінки та прийнятті рішень [39, с. 10]. 

Вона висловлює припущення, що критичному мисленню можна 

навчитися. Її міркування ґрунтуються на наступному: а) існують цілком 

визначені методи й прийоми мислення, і дітей можна навчити розпізнавати й 

належним чином використовувати ці прийоми; б) якщо дітям вдасться це 

зробити, вони почнуть мислити більш ефективно. 

Термін «критичне мислення» на сторінках української наукової 

літератури з’явився порівняно недавно. Для традиційної освіти цей термін 

означає вміння аргументовано і логічно мислити, чітко писати, дискутувати, 

розглядати ідеї з різних точок зору. Це активний, скоординований і складний 

процес. Цей термін нескінченний, оскільки він є винаходом інтелектуального 

потенціалу людства. А, отже, незважаючи на значну кількість методів, 

моделей, технологій, стратегій формування критичного мислення, ця 

проблема є досить актуальною сьогодні. 

Український дослідник К. Баханов зазначає, що розвиток критичного 

мислення передбачає формування в учнів: 1) здатності повторити щось 

суттєве, в тій формі, в якій воно було викладене і почуте (знання); 

2) здатності викласти ідеї своїми словами або іншим способом (розуміння); 

3) вміння бачити можливість застосування певної ідеї до іншого випадку; 

4) вміння знайти причини й наслідки та інші складові комплексної дії 

(аналіз); 5) вміння поєднати кілька ідей в одну нову або взяти ідею з одного 

середовища і переформувати її в іншу (синтез); 6) вміння робити висновки 

щодо адекватності певної ідеї або джерел для пояснення якогось явища 

(оцінка) [5, с. 7]. 

Автори книги «Критичність та самооцінка в навчальній діяльності» 

вказують на те, що учні мають оволодіти вказаними вище уміннями, інакше 

процес формування критичного мислення зведеться до того, що «… відповідь 

дитини може видатися критичною: у ній будуть оцінні судження, що 
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демонструють її ставлення до фактів. Однак це завжди удавана, хибна 

критичність, за якою добросовісно або недобросовісно приховується 

відсутність знання, нерозуміння» [26, с. 15]. 

Критичне мислення, як вказує С.Тітечко, це складний процес, що 

починається із залучення інформації, її критичного осмислення, аналізу, 

синтезу й закінчується прийняттям рішення. А результат розвитку 

критичного мислення – творча особистість [38, с. 4]. 

Дослідники виділяють такі ознаки критичного мислення: 

– це мислення продуктивне, тому що в його процесі формується 

позитивний досвід з усього, що відбувається з людиною; 

– воно самостійне, відповідальне; 

– аргументоване, адже доведення дозволяє приймати продумані 

рішення; 

– критичне мислення багатогранне, тому що воно проявляється в 

умінні розглядати явище з різних сторін; 

– індивідуальне, бо формує особистісну культуру роботи з 

інформацією; 

– соціальне, оскільки робота ведеться у парах, групах, основний 

прийом взаємодії – дискусія. 

Отже, критичне мислення – це здатність людини (природна або 

сформована) до самостійної оцінки явищ навколишньої дійсності, наукових 

знань, міркувань і тверджень інших думок, вміння бачити їх позитивні та 

негативні сторони; а також прагнення до кращого, більш оптимального 

розв’язання проблеми, до перегляду існуючих догм, стереотипів, традицій.  

На думку О. Грушко, успіх освітнього процесу, спрямованого на 

розвиток критичного мислення, особливо залежить від атмосфери, яка панує 

під час роботи з дітьми. Це має бути атмосфера повної довіри, в якій 

дошкільнят спонукають до висловлювання власної позиції (правильної чи 

неправильної, але своєї) [12]. Міркуючи над технологією розвитку 

критичного мислення, вона пропонує використовувати трифазову модель 
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заняття, яка включає актуалізацію опорних знань, усвідомлення основного 

змісту та переосмислення отриманої інформації. У праці «Плекаймо 

критичність мислення» дослідниця визначає показники розвинутого 

критичного мислення дошкільників: 

– наявність особистих переконань з того чи іншого приводу; 

– автономність думки, її незалежність від думки вихователя; 

– прийняття можливості існування іншої думки [13, с. 11]. 

Викладене вище дозволило нам припустити, що систематичне 

застосування у дошкільній освіті технологій розвитку критичного мислення 

спонукатиме дітей до особистої реакції на ту чи іншу проблему, дасть змогу 

їм аргументувати власну позицію, довести слушність своїх висновків та 

навчить їх приймати різні точки зору.  

 

1.2. Розвивальні ігри як засіб розумового виховання старших 

дошкільників 

Гра – одна з найвідчутніших потреб дитини-дошкільника. Сьогодні 

перед вихователями стоїть нелегке завдання – задовольнити потреби дітей в 

освіті переважно за допомогою гри. 

Для навчання через гру використовують розвивальні ігри. За їх 

допомогою дошкільники набувають умінь активно діяти, творчо мислити, 

самостійно розв’язувати завдання, долати інтелектуальні труднощі, 

оволодівають навичками і уміннями розумової діяльності. Через гру діти 

невимушено, радісно, практичним шляхом, без особливого напруження 

виконують завдання, вирішення яких би в інших обставинах було їм 

непосильним. 

Відомий психолог Л. Виготський зазначав, що наукові поняття не 

засвоюються і не заучуються дитиною, а виникають і складаються за 

допомогою величезної напруги її власної думки [10, с. 87]. Полегшити цей 

процес спроможні розвивальні ігри. Це ігри нового типу, які, за словами 
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Б. Нікітіна, моделюють власне творчий процес і створюють свій мікроклімат, 

в них з’являються можливості для розвитку творчого блоку інтелекту. Вони 

всі підпорядковані одній меті – розвивати якості та властивості інтелекту 

дитини [28, с. 10]. 

Б. Нікітін стверджує, що розвивальна гра являє собою комплекс 

завдань, які дитина виконує за допомогою картинок, кубиків, цеглинок, 

квадратиків, іграшок. Ці завдання даються дитині в різній формі: у вигляді 

моделі, площинного малюнка, креслення, письмової чи усної інструкції, і в 

такий спосіб знайомлять дитину з різними способами передачі інформації. 

Більшість завдань   розміщені   в   порядку  ускладнення: від простого до 

більш складного.  Ігрові завдання мають широкий діапазон труднощів: від 

доступних іноді 2-3-річному малюку до непосильних деяким дорослим. Ось 

чому ці ігри можуть збуджувати інтерес протягом тривалого часу (до періоду 

дорослості). Поступове ж зростання труднощів в іграх, на думку Нікітіна, 

дозволяє дитині йти вперед і вдосконалюватися самостійно, тобто розвивати 

свої творчі здібності, на відміну від навчання, де все пояснюють і де 

формуються лише виконавчі риси дитини.  

Важливим досягненням вивчення розвивальних ігор є визначення їх 

засадничих принципів: 

– поєднання в діяльності дитини елементів гри й навчання та 

поступового переходу від ігор-забав через ігри-задачі до навчально-

пізнавальної діяльності; 

– поступового ускладнення навчальної задачі й умови гри; 

– підвищення розумової активності дитини у вирішенні запропонованої 

задачі; 

– органічного зв’язку і взаємозалежності між зовнішньою і 

внутрішньою (розумовою) активністю дитини і поступового переходу до 

більш інтенсивної розумової діяльності. 
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Під впливом розвивальних ігор здійснюється важливий крок у 

розумовому розвитку дитини – це перехід від розгорнутих зовнішніх дій з 

предметами до дій «в умі», в плані уявлень і понять. 

До розвивальних відносять і комп’ютерні ігри. Їх зміст полягає в 

реалізації ігрових, інструментальних завдань, класом вище, ніж традиційні 

лабіринтні завдання чи завдання вибору, що суттєво визначає перспективи 

застосування комп’ютерно-ігрового комплексу в системі дошкільного 

виховання. Американська дослідниця Дж. Солпітер визначила якості, які 

надають комп’ютерним іграм розвивального характеру: 

1) дослідницькі, вони дозволяють дитині брати участь у пошуку і 

робити для себе відкриття; 

2) вони не вимагають від дитини вміння читати, дають прості для 

розуміння вказівки й пов'язані з використанням обмеженого числа клавіш. 

3) сприяють розвитку широкого спектру уявлень і навичок. Ігрові 

програми дозволяють оперувати не тільки цифрами, буквами, кольорами й 

фігурами, що звичайно вважається достатнім для дошкільників, але й 

спонукають дітей до класифікування, експериментування методом спроб і 

помилок, міркувань й творчості; 

4) високий технічний рівень ігрових програм дозволяє впливати на 

різні органи чуття дитини, пропонуючи їй привабливу графіку, «живі» 

зображення, які швидко змінюються, чудові звукові ефекти; 

5) комп’ютерні ігри, що відповідають віку не передбачають  

формування навичок, до яких дитина-дошкільник ще не готова. Адже  образи 

та приклади, що використовуються в програмі, взято з реального життя, або 

вони просто зрозумілі маленькій дитині, відповідають її життєвому досвіду; 

6) вони захоплюють уяву дитини, тому що можуть мати вигляд 

фантастичної гри, приносять їй задоволення від самої діяльності дитини; 

7) мають характер стимулу, адже відчуваючи успіх, дитина оволодіває 

почуттям власної гідності [35, с. 16-17]. 
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Аргументи «за», які мають наукове обґрунтування й підтвердження, 

говорять про те, що комп’ютерні ігри сприяють інтелектуальному зростанню 

малюка, тому що розвивають найважливіші операції мислення. У дітей, які 

періодично проводять час за комп’ютером, дуже рано розвивається так звана 

«знакова функція свідомості», покращується довільна пам’ять і увага, 

формується пізнавальна мотивація, моторна координація і координація 

спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів. А розвиток цих 

якостей багато в чому забезпечує психологічну готовність дитини до школи.  

Особливе значення у розумовому вихованні дітей вчені надають 

різноманітним інтелектуальним іграм і вправам. На їх думку, успіх їх 

використання в освітній роботі залежить від педагогічно грамотного, 

обґрунтованого й цілеспрямованого використання всього арсеналу 

різноманітних дидактичних та інших ігор. 

Дослідники інтелектуальних ігор (кросвордів, ребусів, загадок, 

анограм, шарад, чайнвордів, головоломок, лабіринтів, вікторин) убачають в 

них важливий засіб формування смаку і прагнення до розумової діяльності; 

розвитку зосередженості, стійкості інтелектуальних процесів, удосконалення 

основних мислительних операцій – аналізу, синтезу, узагальнення, 

абстрагування тощо. 

Проблема застосування інтелектуальних ігор у роботі з дошкільниками 

розглядалася багатьма вченими (Г. Балл, Л. Гурова, О. Кульпе, О. Леонтьєв, 

Н. Менчинська, Д. Пойя, С. Рубінштейн). Установлено, що існують різні 

підходи, трактовки поняття «інтелектуальні ігри» й процесу розумової 

діяльності в них. Так, С. Рубінштейн  уважав, що мислительний процес за 

своєю внутрішньою будовою є актом діяльності, спрямованої на розв'язання 

певної задачі. О. Леонтьєв розглядав ігрову задачу як мету діяльності. У 

низці досліджень (Д. Богоявленський, В. Давидов, Н.Менчинська) 

розв’язання ігрової задачі пов’язувалося з розумовим розвитком дитини. 

Значну кількість робіт присвячено проблемі взаємозв’язку навчання й 

розвитку психіки дитини, а саме розвитку уміння розв’язувати 
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інтелектуальні задачі (Л. Виготський, О. Дусавицький, О. Запорожець, 

Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Скрипченко та ін.). Навчання завжди слід 

орієнтувати на ті нові структури, які виникають у його процесі. У багатьох 

дослідженнях наголошується: найбільш помітні зрушення в 

інтелектуальному розвитку дітей відбуваються в процесі навчання. Так, 

В. Давидов підкреслює, що головна мета розумового розвитку дошкільників 

– сформувати у них навички мислительного аналізу оточуючої дійсності, а 

за сприятливих умов активізувати механізми здобування формування і 

засвоєння знань. Однією з таких умов є розв’язання ігор-головоломок, які 

вимагають від дітей уміння співвідносити відомі способи розумової 

діяльності з новими умовами. 

Ігри-головоломки є своєрідною школою виховання розумової 

активності людини. 

Дослідниця Є. Косаковська, спостерігаючи за розв’язанням   

дошкільниками головоломок,   відзначають,   що   у   старших дошкільників 

виникає мета зрозуміти принцип їх розв’язання. Інші моменти, наприклад, 

інтерес до виграшу, який є наслідком вдалого розв’язку, як правило, 

відступають на задній план. У дітей виникає особливе прагнення навчитися 

розв’язувати «важкі» завдання. Це свідчить про те, що в старшому 

дошкільному віці формуються нові форми інтелектуальної діяльності, які 

дають можливість навчитися розв’язувати ці складні завдання. Без розкриття 

процесу зміни мотивів   у   дитини-дошкільника   не   можна   зрозуміти   

формування інтелектуальних операцій, які  потребують попередніх роздумів, 

аналізу й синтезу, попереднього планування і т. ін. [23]. 

Головоломки з іграшками – це ігри, які містять різноманітні завдання 

пов’язані з певною організацією пізнавальної діяльності дітей. На думку 

О. Дьячкової, у цих іграх розвиваються, формуються такі якості розуму, як 

спостережливість, вміння співставляти і міркувати тощо. Вчені вважають, що 

характерною рисою цих ігор є наявність у них не якого-небудь особливого 

пізнавального змісту, а прихованих «закодованих» шляхів до його розв'язання. 



 

15 

 

Знаходження їх потребує кмітливості. Ігри - головоломки, як різновид 

розвивальних ігор, складні, з врахуванням рівня психічного розвитку дитини, 

вони дисциплінують розум, привчають до логічного мислення і водночас 

доставляють дітям велику радість [18, с.45]. 

У дослідженні Л. Жулідової  розглядаються види складних ігор. Для 

дошкільників – це цікаві математичні і логічні задачі. Вони, на думку автора, 

активізують диференційоване сприймання, привчають до аналізу «умов» 

задачі, вправляють в «логіко-мислительній діяльності, формують уміння 

доводити, здогадуватися, розвивають ті якості розумової діяльності, 

наявність яких є необхідною умовою подальшого та успішного засвоєння 

математичного матеріалу у школі” [19, с. 14]. 

Для реалізації теоретичних і методичних надбань проблеми 

використання інтелектуальних ігор в роботі з дошкільниками упорядковані 

спеціальні збірки. Так, у популярному альбомі Ю. Гільбуха і В. Георгієвської 

«Розвиток розуму дітей» вміщено різні види ігор-головоломок, які можна 

використовувати у роботі з дошкільниками. 

Заслуговує на увагу книга із серії «Грай – розум розвивай!» під назвою 

«Ігри та головоломки для дітей» (упорядник – Г. Кандибур). Це посібник для 

практичних занять з дітьми від 4 до 6-7 років з метою розвитку різноманітних 

психічних процесів: мислення, пам'яті, уваги, сприймання, мовлення, 

загальної психореактивності.  

В практиці використання розвивальних ігор не останнє місце займають 

друдли (Droodly). В перекладі з англійської – це загадка-головоломка; 

малюнок, про який неможна чітко сказати, що це таке. Простота та 

невизначеність друдлів створюють невичерпний простір для народження 

потоків асоціативних образів, пов’язаних з будь якою сферою навколишньої 

реальності. Винайшов друдли Роджер Прайс і його книги в п’ятидесятих роках 

минулого століття були надзвичайно популярними.  

Досвід використання друдлів в роботі з дошкільнятами доводить їх 

значимість для розвитку асоціативного та дивергентного мислення, пам’яті, 
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уміння знаходити нестандартні підходи до різноманітних задач. Крім того, 

використання такого виду завдань допомагає у формуванні задатків 

математичного та критичного мислення [30]. 

Як зазначає О.Бєлкіна, розвиток критичного мислення у дошкільників є 

складним процесом, органічно пов’язаним з процесами їх навчання та 

життєдіяльності. У своїх пошуках засобів формування навичок критичного 

мислення вона зосереджує увагу на розвивальних іграх, пояснюючи це тим, 

що: 

– їх запровадження може здійснюватись у традиційних формах 

навчання, а також під час виховних заходів; 

– визначені ігри можуть бути не обов’язковим циклом, а основою для 

творчого використання відповідно до конкретних умов, особливостей дітей 

та змісту навчального матеріалу. 

О. Бєлкіна класифікує ігри для розвитку критичності мислення: 

1. Ігри на розвиток незалежності, самостійності думок; 

2. Ігри на розвиток опірності до навіювання думок; 

3. Ігри для вироблення критичного ставлення до себе, вміння бачити 

свої помилки та адекватно ставитись до них; 

4. Ігри на розвиток пошукової спрямованості мислення, прагнення до 

ігор, знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань; 

5. Ігри на вміння брати участь у діалоговій взаємодії [6, с. 37]. 

Всі запропоновані О.Бєлкіною групи ігор вчать дітей аргументовано 

виражати свої думки, співпрацювати в колективі. Вони спрямовані і на 

розвиток вміння оцінювати своїх товаришів і себе, знаходити спільні 

рішення з одногрупниками; на підвищення інтересу дітей до вивченого ма-

теріалу, наприклад: «Завдання для товариша», «Вирішення конфліктів». А 

атмосфера доброзичливості, заохочення під час обговорень, підтримка 

сором'язливих дітей ведуть до їх розумової і емоційної розкомплексованості, 

знижують страх перед можливими помилками, сприяють розвитку вміння 

аргументувати. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР 

2.1. Визначення рівнів сформованості критичного мислення у дітей 

старшого дошкільного віку 

У своїй експериментальній роботі ми зосередили увагу на визначенні 

педагогічних умов виховання критичного мислення, діагностиці рівня його 

сформованості у старших дошкільників та виявленні тих засобів, завдання і 

зміст яких сприятимуть розвитку критичності дитячого розуму. 

Експериментальне вивчення означених питань здійснювали такими 

науковими методами, як-от: інтерв’ювання, аналіз календарних планів, 

спостереження за інтелектуальною діяльністю дітей, діагностика їх 

інтелектуальних та ігрових умінь. 

В інтерв’юванні взяли участь 18 вихователів всіх вікових груп ЗДО № 

 11 м. Рівне (питання для інтерв’ю містяться у додатку). За допомогою 

інтерв’ю дізналися про те, якими засобами активізації дитячого мислення 

користуються вихователі, яке місце серед них відводять розвивальним іграм 

та як часто використовують їх в освітньому процесі. Цікавили нас також 

роздуми вихователів з приводу того, чи доцільно використовувати 

розвивальні ігри з метою виховання критичного мислення дошкільників. 

Аналіз висловлювань вихователів показав, що всі вони надають 

великого значення роботі, спрямованій на розумовий розвиток дітей. 

Вирішення завдань розумового виховання здійснюється ними у всіх видах 

дитячої діяльності. Вихователі надають перевагу формуванню таких якостей 

дитячого розуму, як логіка, аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація і 

узагальнення. Для активізації дитячого мислення вони використовують ігри, 

проблемні ситуації, запитання, досліди. Однак, жоден із вихователів не 

виділив критичність як особливу властивість людського розуму, не зміг 

пояснити її суть та назвати ефективні засоби її формування в дошкільному 

віці.  
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Відповіді вихователів на запитання експериментатора були 

одноманітними, що свідчить про недостатню обізнаність їх у сфері 

властивостей мислення та обмежений досвід організації процесу виховання 

критичного мислення дошкільників. Висловлювання практиків поділили на 

три групи. До першої увійшли ті, в яких схвалюється і підтримується думка 

щодо необхідності формування навичок критичного ставлення до подій, 

явищ, людей, їх поведінки вже в дошкільному віці. Продемонстрований, хоча 

і незначний, досвід використання різних засобів (в тому числі і розвивальних 

ігор) розумового виховання дітей. 

Другу групу представили висловлювання, що виражають сумніви щодо 

можливості виховання критичного мислення у дошкільному віці; хоча їх 

автори не володіють достатніми знаннями з психології мислення та досвідом 

формування у дітей такої його властивості як критичність. 

Третя група – це ті відповіді вихователів, в яких повністю заперечується 

необхідність і можливість виховання критичного мислення дошкільників. 

Результати порівняння відображені в таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

Ставлення вихователів ЗДО до проблеми виховання у дошкільників 

навичок критичного мислення 

Загальна кількість 

вихователів 

Підтримують Сумніваються 

 

Проти 

 

18 5 (27, 8 %) 10 (55,5 %) 3 (16,7 %) 

 

Констатація вказаних даних свідчить, що більшість вихователів 

визнають важливість і необхідність оволодіння дошкільниками навичками 

критичного мислення, однак на практиці вирішенню цього завдання 

приділяють недостатньо уваги в силу обмежених знань про суть поняття 

«критичне мислення» та про умови і засоби формування цієї властивості 

людського розуму. В процесі інтерв’ювання ми виявили, що не всі вихователі 

чітко усвідомлюють різницю між розвивальними і дидактичними іграми. 
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Терміном «розвивальні» позначають і суто навчальні ігри, мета, завдання, 

правила, зміст та дії яких не є ідентичними. Більшість, охоплених 

експериментом вихователів незнайомі з класифікацією розвивальних ігор, а, 

отже, і не можуть визначити ті їх типи, які з успіхом можуть бути 

цілеспрямовано використані в означеному процесі. 

З метою поглибленого вивчення умов формування навичок критичного 

мислення у вихованців сучасного закладу дошкільної освіти ми 

ознайомилися із змістом календарних планів роботи вихователів двох 

старших груп (експериментальної і контрольної). 

Їх аналіз засвідчив, що завдання розумового виховання випускників 

дитячого садка вирішуються в процесі різних видів навчальних занять. І 

одним із головних напрямків цієї роботи вихователів є розвиток логіко-

математичних здібностей дітей за допомогою інтелектуальних ігор та вправ. 

Включення їх у плани освітнього процесу досить активне. Однак 

спостереження за освітньою діяльністю вихователів експериментальної і 

контрольної груп показали, що розвивальні ігри вводяться ними тільки у 

зміст окремих занять. У повсякденному спілкуванні з дітьми педагоги 

надають перевагу рухливим та дидактичним іграм і вправам. На нашу думку, 

така неувага до інтелектуальних ігор не сприяє повноцінному розумовому 

розвитку дошкільників, формуванню різних (крім логіко-математичних) 

властивостей дитячого інтелекту. 

Наступним етапом нашої експериментальної роботи було виявлення 

рівня сформованості критичного мислення у вихованців експериментальної 

та контрольної груп. Для цього ми використали діагностичні тести  з 

посібника «Як визначити рівень розумового розвитку дитини?» (автори – 

І.А. Барташніков, О.О. Барташнікова) (див. додаток Б). Аналіз посібника 

показав, що в жодному з тестів не передбачається виявлення такої 

властивості мислення як критичність. Для експерименту відібрали такі з них, 

як: «Порівняння за формою», «Комбінаторика», «Порівняння ознак» та ін. В 

першому тесті від дитини вимагалося виявити властивості предметів за 



 

20 

 

ознакою форми способом порівняння їх з еталоном. Виконуючи практичні 

дії, тобто, накриваючи картками з рисунками еталонних форм зображення 

предметів в матриці, дитина співставляє, порівнює, аналізує, оцінює, 

сумнівається, переконується у вірності рішення інтелектуальної задачі, 

перевіряє, порівнюючи з міркуваннями інших. Всі ці інтелектуальні процеси 

і є ознаками критичного розуму. 

Тестом «Комбінаторика» передбачалося діагностування рівня 

сформованості комбінаторного мислення. Дії дітей за змістом тесту 

зводилися до зображення усіх можливих варіантів послідовності розміщення 

фігур, що позначають казкових персонажів. Сам процес комбінування 

вимагав від реципієнта аналізу та оцінювання кожної створеної ситуації, 

співставлення і порівняння наступної з попередньою, сумнівів та перевірки 

неповторності кожної із комбінацій. 

Тест «Порівняння ознак» призначався для діагностування рівня 

сформованості логічного мислення, шляхом порівняння пари слів, що 

означають предмети, об’єкти, явища, речі. Дитина мала визначити за 

спільними  ознаками їх приналежність до однієї групи, класу, або ж навпаки, 

до різних. 

За кожне правильно виконане завдання дитині нараховувався 1 бал. 

Максимальний результат – 15 балів. 

Діти, які допускали помилки, виконуючи ту чи іншу мислительну 

операцію, отримували оцінку, що дорівнювала різниці між максимальним 

балом (15) і кількістю допущених помилок. Вихованців, що мали від 13 до 15 

балів, ми віднесли до групи з високим рівнем інтелектуального розвитку, 

схильних до критичного мислення. Діти, що отримали від 9 до 12 балів – до 

групи з середніми задатками до критичного сприйняття дійсності. Тих, хто 

мав 0-8 балів – до групи з низьким рівнем розвитку різних властивостей 

мислення. 

Критеріями оцінки рівня сформованості задатків до критичного 

мислення були не тільки нараховані дітям бали, а також і те, наскільки 
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правильно і самостійно виконувалися завдання, аргументовано виражалися 

власні міркування, сміливо і впевнено відстоювалися думки; наскільки 

уважною була дитина до пропозиції одногрупників щодо визначення кращих, 

більш ефективних способів інтелектуальної діяльності. Результати виявлення 

рівня сформованості задатків критичного мислення у дітей 

експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп відображені в таблиці №2. 

Таблиця № 2 

Рівні сформованості задатків критичного мислення у дітей 

 старшого дошкільного віку 

Загальна кількість 

дітей 

Високий Середній Низький 

 

ЕГ               21 5 (23,8 %) 12 (57,2 %) 4 (19 %) 

КГ               21  3 (14,3 %) 12 (57,2 %) 6 (28,5%) 

     

Для знаходження шляхів використання розвивальних ігор в умовах 

колективного навчання і виховання дошкільників нами було розроблено 

вимоги до відбору розвивальних ігор, охарактеризовано їх як засіб виховання 

критичності, визначено їх місце в освітньому процесі старшої групи та 

вивчено вплив на дітей. 

 

2.2. Формування навичок критичного мислення старших 

дошкільників засобами розвивальних ігор 

Відбираючи ігровий матеріал, ми брали до уваги те, що він має 

активізувати: незалежність мислення, самостійне осмислення отриманої 

інформації;  опірність до навіювання думок, зразків поведінки; критичне 

ставлення до себе; пошукову спрямованість мислення; вміння брати участь у 

діалоговій взаємодії. 

Щоб діти правильно сприймали зміст гри, орієнтувалися на пошукову 

діяльність, на знаходження «розумних» варіантів вирішення ігрових завдань. 

Тому ми упорядкували «ігротеку», у яку увійшли ігри, що можуть бути 
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використані з метою стимулювання колективних, переважно радісних 

переживань інтелектуальної діяльності, поглиблення інтересу до співпраці з 

однолітками, критичних висловлювань інших. 

Кожна з включених у «ігротеку» ігор може бути використана у змісті 

тих чи інших запланованих педагогічних заходів, що передбачають розумове 

виховання і розвиток різних властивостей дитячого мислення. Наприклад, 

мета гри «Знайди відгадку» – формувати уміння впізнавати предмет, об’єкт, 

річ, явище способами визначення їх ознак, поєднання їх, послідовної 

аргументації, доведення та відстоювання власної думки. 

Завдання тренувати критичне мислення, уміння генерувати та 

обґрунтовувати ідеї, закладені вже в назві наступної гри – «Обґрунтуй 

версію». Даною грою передбачено вчити дітей орієнтуватися в ситуації, що 

складається з кількох, не пов’язаних між собою дій, критично, 

проаналізувавши всі можливі і неможливі варіанти версій, дати 

найоригінальніше їй пояснення. Виховувати вміння прислухатися до думок 

інших дітей, відмічати свої помилки та адекватно ставитися до них. 

Програмовим змістом заняття «Динозаврик шукає друзів» вимагається 

від дітей розуміти причинно-наслідкові зв’язки, шляхом аналізу, порівняння, 

абстрагування, узагальнення доводити власну думку, заперечувати 

неправильні судження, бачити позитивне і негативне не тільки в діях своїх 

товаришів, а й у власних, розуміти критичне зауваження дорослих. 

Гра «Брейн-ринг» покликана активізувати незалежність дитячих думок, 

пошукову її спрямованість, прагнення до знаходження кращих варіантів 

ігрових дій та їх аргументацію, вправляти дітей в інтелектуальній співпраці з 

іншими, в знаходженні спільного рішення. Гра складається з кількох раундів, 

що передбачають участь дітей у вирішенні веселих завдань, у виконанні 

ігрових вправ, у демонстрації фокусів, у швидких відповідях на різні 

запитання та інше. 

Основна мета гри «Так-ні» – спонукати дітей до опірності навіюваним 

думкам, зразкам ігрових дій, ігрової поведінки, вимогам інших; до 
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виказування розумної долі сумнівів щодо будь-яких «єдино-вірних» рішень, 

висновків, до намагання самому розібратися у правильності тих чи інших 

тверджень, висновків, рішень. 

До «ігротеки» включили також ігри із серії ігор на закріплення знання 

правил дорожньо-транспортного руху. Саме ці ігри, на нашу думку, є 

ефективним засобом формування в дошкільнят навичок міркування, уміння, 

хоч і інтуїтивно, дотримуватися структури мислення: теза – критичний 

аргумент - висновок. Це такі ігри, як «Світлофор», «На автозупинці» та інші. 

Введенню розвивальних ігор у освітній процес експериментальної групи 

з метою формування у дітей основ критичного мислення передувала 

змістовна підготовча робота з вихователями та батьками наших вихованців у 

формі консультацій і практикуму. Метою спілкування з педагогами ЗДО і 

батьками вихованців було познайомити їх із змістом наукового трактування 

суті поняття «критичне мислення», особливостями проявів у дорослих і дітей 

цієї властивості інтелекту, переконати у важливості вчасного її формування.  

Розроблений нами практикум складався з двох частин. Вправами, що 

увійшли до першої частини, передбачали навчити вихователів критичному 

аналізу фактів, подій, явищ, інтерпретації та логічному узагальненню, 

визначенню причин вибору позитивного і негативного, особистих помилок та 

помилок, допущених партнером. Практикували письмові роботи, які 

дозволяли педагогам розкрити власні судження, незалежно від думок інших, 

з наступним обговоренням викладеного на папері.  

Другою частиною практичних занять передбачалося вправляння в умінні 

брати участь у діалоговій взаємодії, аргументовано виражати свої думки, 

співпрацювати в колективі. Робота здійснювалася у формі анкетування, 

проблемних ситуацій, рольових ігор на теми: «Пізнай себе», «Мої цінності», 

«Завдання для товариша», «Вирішення конфлікту». Під час цих занять 

педагоги оволодівали не лише вмінням викладати свої думки, а й з повагою 

ставитись до думок і пропозицій інших. 
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Аналіз результатів діяльності дорослих у практикумі показав, що 

атмосфера зацікавленості, доброзичливості, заохочення, яка панувала в 

підготовці вихователів до процесу формування основ критичного мислення 

дошкільників, сприяли збагаченню їх психолого-педагогічних знань і тих 

практичних умінь, котрі так знадобляться в роботі, спрямованій на сприяння 

розвитку цієї важливої властивості інтелекта. 

Враховуючи, що головною метою нашого дослідження є формування та 

розвиток критичного мислення старших дошкільників у процесі 

розвивальних ігор, склали перспективний план введення їх в освітній процес. 

Процес цілеспрямованого виховання здійснювали в колективних і 

індивідуальних формах роботи з дітьми. Розвивальні ігри використовували 

як самостійний вид діяльності старших дошкільників, або ж природно 

включали їх у зміст занять з ознайомлення з навколишнім, розвитку 

мовлення, елементарної математики, природознавства, у процес спілкування 

з дітьми на прогулянці, у спільній праці. Наприклад, гра «Навіщо і чому» 

слугувала основою комбінованого заняття з ознайомлення з довкіллям, 

розвитку мовлення та малювання на тему «Чарівний зимовий сон» [див. 

додаток В]. Кожне запитання, з яким звертався експериментатор до дітей, 

представляло собою ігрове завдання, для вирішення якого дітям необхідно 

було осмислено сприйняти інформацію, зрозуміти причинно-наслідкові 

зв’язки у природі, аргументовано висловитися, адекватно оцінити свої і 

товаришів судження, доказово відстояти свою думку.  

Роздуми вголос показали, що старші дошкільники чітко знають: «єдино 

вірних» рішень не може бути. Кожна дитина у своїх судженнях виявляла 

щось своє і вносила його у «скарбничку» спільних рішень. 

Так, Даринка С. на запитання вихователя: «Зима чи весна йде до нас? 

Адже і весна вбирається в білий одяг», – відповіла: «Це йшла зима, тому що 

весна має ще й зелене вбрання. Весну прикрашають зелена травичка і зелене 

листячко». А від Оленки В. почули таке: «Це зима, тому що у весни немає 

холодної ковдри. Весна тепла, а зима холодна». Дмитрик К. розсудив так: 
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«Якби ковдра була теплою, це могла б бути і весна. Але ж під холодною 

ковдрою трава не росте». 

На питання, що ставило під сумнів знання дітей: «Чи може бути таке, що 

випав білий лапатий дощ, з якого хлопчаки і дівчатка зліпили сніговичка?», – 

вони відповідали: «Ні, дощ не може бути білим. Він прозорий» (Сашко К.). 

«З дощу не зліпити сніговика. Дощ – це вода» (Назар Ч.). «Сніговика можна 

зліпити тільки із снігу. Дощ крапає і утворює калюжки, а сніг вкриває землю 

білою ковдрою, із нього можна ліпити» (Вадим Г.). 

Головоломка «Колумбове яйце» була нами використана як частина 

заняття на тему «Динозаврик шукає друзів». Мета введення її у зміст 

навчально-виховної роботи на занятті – формувати уміння співставляти, 

аналізувати, порівнювати, абстрагуватися, узагальнювати і доводити 

правильність своїх міркувань та дій.  Названа гра-головоломка вимагала від 

дитини  пошукової спрямованості мислення, знаходження різних, цікавіших, 

кращих варіантів виконання ігрового завдання. В ході гри кожний 

вихованець створював із фігур різної форми образи птахів, тварин, якихось 

химер, тобто «друзів» уявного Динозаврика. Цей творчий процес настільки 

захопив дітей, що вони не тільки демонстрували свої силуети, а й з належною 

пошаною ставилися до витворів одногрупників. Співставляли своє з чужим, 

критично оцінювали і усували власні помилки, якщо вони мали місце, і, 

певним чином, спотворювали фігуру-силует [див.додаток В]. 

Особливістю розвивальних ігор є те, що їх можна організовувати і в час 

поза заняттями. Вміння критично оцінювати ситуацію, обстановку, взаємини, 

поведінку, взаємозалежності речей, предметів, об’єктів набувається тільки в 

процесі активної діяльності. Сприятливі умови для цього створювали грою 

«Що спочатку, а що потім?», основним завданням якої було: швидко вийняти 

із конверта чотири картинки, на яких зображені, наприклад, кущики 

полуниць у різній стадії розвитку (кущик без квітів та плодів; кущик з 

квітами; кущик із зеленими ягодами і кущик із стиглими ягодами). Картинки 

слід було, за короткий час, викласти у порядку досягнення стиглості ягід і 
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аргументувати свої дії, пояснити хід своїх думок, уважно поставившись, 

якщо допущені помилки, до зауважень вихователя чи партнера по грі. Даною 

грою спрямовували дітей на самостійне осмислення пізнавального матеріалу, 

допомагали замислитися: «Чи справді це так?», подумки дослідити факти, 

зрозуміти їх суть, перевірити себе і свого товариша, знайти помилку. 

 У години розваг організовували дітей на такі ігри: «Відгадай загадку», 

«Так-ні», «Брейн-ринг», «Піфагор», «Світлофор» [див.додаток Г]. Наприклад, 

спонукаючи дітей до участі у грі «Брейн-ринг», прагнули активізувати 

незалежність їх мислення, його пошукову спрямованість, потяг наших 

вихованців до знаходження кращих варіантів ігрових рішень.  

У процесі експериментування дійшли висновку, що використані нами 

ігри не тільки активізували різні властивості дитячого мислення, а дали 

дошкільникам можливість пережити радість власного успіху, відчути 

незалежність від знань інших, проявити сміливість у відстоюванні своїх 

позицій, стати відкритими до сприймання інших поглядів. 

З метою активізації інтересу дітей до інтелектуальних ігор та 

закріплення уміння діяти, задавали їм домашні завдання: розказати батькам у 

які ігри грали в дитячому садку; з якою грою їх познайомив вихователь; з 

завданням якої гри дитина справилася швидко, а в якій грі весь час допускала 

помилки; попросити батька чи маму допомогти знайти причину цього 

неуспіху; запитати у батьків, які ігри-головоломки вони знають, 

запропонувати їм погратися разом та інше. 

 Підготовлені нами батьки брали участь у виконанні цих завдань і в 

більшості випадків схвалювали намагання педагогів таким способом 

вирішувати проблему «дорослі-діти», «батьки-діти». Спільні ігри сприяли їх 

зближенню, виникненню поваги один до одного як ігрових партнерів, поваги 

до думок і пропозицій кожного, формуванню вміння співпрацювати для 

знаходження спільного рішення. 

 Допоміжний ігровий матеріал (схеми ігор, зразки головоломок, 

розробки конспектів) розміщали в доступних батькам папках-пересувках. 
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Деякі розвивальні ігри включали в сценарії святкових ранків і батьки наших 

вихованців мали можливість познайомитися з методикою їх організації, 

заохотитися до участі в них, переконатися у педагогічній значущості такого 

виду дитячої діяльності як гра. 

 

2.3. Ефективність використання розвивальних ігор у формуванні 

критичного мислення дітей старшого дошкільного віку  

Оцінку впливу освітньої роботи (з включенням в неї розвивальних ігор) 

на формування у дітей шостого року життя окремих властивостей їх 

мислення здійснювали за такими параметрами: 

– продуктивність критичного мислення; 

– мовлення дітей як рушійна сила їх критичного мислення; 

– цілеспрямовані ігрові дії дітей; 

– емоційний відгук дітей на складні ігрові завдання. 

Рівень сформованості у дітей експериментальної і контрольної груп 

уміння критично мислити на останньому (контрольному) етапі дослідження 

перевіряли за допомогою тестів.. Оцінювання результатів тестування 

здійснювали за тією ж методикою, що й на етапі констатувального 

експерименту. У контрольні тести внесли зміни, з тим, щоб ускладнити вже 

знайомі дітям завдання. Наприклад, у першому варіанті тесту «Порівняння за 

формою» давалися картки з малюнками предметів одного змісту і 

призначення та зображення фігур у матриці однієї форми, а у другому 

варіанті – інші за змістом і формою. У тесті «Комбінаторика» варіанти «А» і 

«Б» відрізнялися змістом зображень на рисунках. Якщо варіант «А» був 

представлений персонажами: «Колобок», «Буратіно», «Їжачок» та фігурами – 

круг, трикутник, хрестик, та варіант «Б» - «Зайчик», «Слоненя», 

«Черепашка» та новими фігурами – квадрат, трапеція, ромб. Кожна дитина 

мала утворити по п’ять комбінацій. 
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Порівняльний аналіз рівнів сформованості уміння критично мислити у 

старших дошкільників експериментальної та контрольної груп 

представлений на діаграмі №1. 

  



 

29 

 

Діаграма №1 

Рівні сформованості уміння критично мислити у дітей старшого 

дошкільного віку 

 

Кількісні і якісні показники результатів освітньо-виховної роботи, 

проведеної на формувальному етапі дослідження, свідчать про ефективність 

використання в ній інтелектуально-розвивальних ігор. Якщо на початку 

експерименту підгрупа дітей, спроможних незалежно мислити, чинити опір 

навіюваним думкам, критично ставитися до себе, шукати нові варіанти 

ігрових дій, аргументувати, складала 23,8% від експериментальної групи, то 

на кінець досліду їх кількість збільшилася на 14,2%. На 4,8% покращилися 

якісні показники у підгрупі з середнім рівнем розвитку мислення. 

Досягненням нашого експерименту є й те, що за допомогою 

розвивальних ігор, включених в освітній процес експериментальної групи, 

ми домоглися корекції психічних властивостей розуму тих дітей, які 

представляли підгрупу з низьким рівнем сформованості уміння критично 

мислити. Якщо на констатувальному етапі дослідження таких дітей в ЕГ було 

19%, то на контрольному їх не виявили. 

Перевірка вихованців контрольної групи, в освітній процес якої 

спеціально не вводилися розвивальні ігри і увага вихователів не 
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сконцентровувалася на вирішенні завдань виховання критичного мислення, 

показала, що його прояви у дітей (КГ) залишилися на тому ж рівні. 

Вихователі та батьки дітей, що взяли участь в експерименті, зацікавлено 

поставилися до змісту і методики нашого дослідження. Ознакою 

небайдужості їх до процесу розумового виховання дошкільників, засобів 

заохочення дітей до інтелектуальної діяльності, створення умов для розвитку 

таких властивостей дитячого мислення, які будуть необхідні їх дітям для 

осмислення складностей реального життя, були: участь в роботі 

педагогічного практикуму, систематичне консультування, виконання 

домашніх завдань, висловлювання. 

Крім того, розвивальні ігри, за визначенням батьків, сприяли гуманізації 

процесу їх спілкування з дітьми. Слідуючи визначеним нами правилам 

керівництва розвивальними іграми з метою виховання у дітей критичного 

мислення, батьки будували спілкування з ними на основі рівноправного 

партнерства, поваги, довіри і справедливості. Виконання разом з дітьми 

домашніх завдань створювало умови для щоденної практики спілкування та 

закріплення уміння переносити гуманістичне спілкування у різні ситуації. 

Отже, контрольне вивчення результатів впливу розвивальних ігор на 

розвиток однієї із властивостей мислення – критичності засвідчило, що 

висловлене нами припущення виправдане. Експериментально доведено, що 

включення вихователями в освітній процес ігор інтелектуального характеру  

значною мірою активізує мислительні процеси і створює умови для розвитку 

різних властивостей мислення, у тому числі й критичного. А розроблена 

нами методика організації процесу виховання критичного мислення старших 

дошкільників засобами розвивальних ігор може бути використана в закладі 

дошкільної освіти. 
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ВИСНОВКИ 

Проблема виховання критичного мислення дітей знаходиться у фокусі 

уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Однак погляди вчених на 

можливість формування критичного мислення у дітей досить суперечливі. 

Оскільки єдиного визначення поняття „критичне мислення” в педагогічній 

науці і практиці не існує, тому і підходи дослідників до формування 

критичного мислення дітей досить варіативні. 

Ми розглядаємо критичне мислення як складову життєвої 

компетентності дитини дошкільного віку, здатність її до самостійного, 

творчого ставлення до навчального матеріалу та інформації, одержаної з 

різних джерел. 

Розвиток критичного мислення у дошкільників є складним процесом, 

органічно пов’язаним з процесами їх навчання та життєдіяльності. У своїх 

пошуках засобів формування навичок критичного мислення вчені 

зосереджують увагу на розвивальних іграх, пояснюючи це тим, що: 

– їх запровадження може здійснюватись у традиційних формах 

навчання, а також під час виховних заходів; 

– визначені ігри можуть бути не обов’язковим циклом, а основою для 

творчого використання відповідно до конкретних умов, особливостей дітей 

та змісту навчального матеріалу. 

Розвивальні ігри вчать дітей аргументовано виражати свої думки, 

співпрацювати в колективі. Вони спрямовані і на розвиток вміння оцінювати 

своїх товаришів і себе, знаходити спільні рішення з одногрупниками; на 

підвищення інтересу дітей до вивченого матеріалу. А атмосфера 

доброзичливості, заохочення під час обговорень, підтримка сором'язливих 

дітей ведуть до їх розумової і емоційної розкомплексованості, знижують 

страх перед можливими помилками, сприяють розвитку вміння 

аргументувати. 

Проведений експеримент дозволив стверджувати – вихователі дітей 

старшого дошкільного віку визнають важливість і схвалюють необхідність 
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оволодіння дошкільниками умінням критично мислити, усвідомлюють 

потребу у підготовці їх до організації освітньо-виховної роботи, спрямованої 

на формування у дітей цієї властивості людського розуму, домагаються 

забезпечення їх діяльності необхідним методичним матеріалом, що 

допомагатиме їм в організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток 

у дітей різних властивостей розуму, в тому числі й критичності. 

Дослідно-експериментальна перевірка ефективності запропонованої 

системи розвивальних  ігор у формуванні критичного мислення старших 

дошкільників засвідчилана значний прогрес у розвитку ознак критичного 

мислення у дітей експериментальної групи. Про це свідчать і якісні 

показники – відсутність боязні висловлювати свої думки, прагнення віднайти 

власний варіант розв’язку проблеми тощо. Це підтвердило 

життєспроможність висунутої нами гіпотези. 
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Додаток А 

Інтерв’ю з вихователями 

1. Якого значення  Ви надаєте роботі, спрямованій на розумове 

виховання дітей? 

2. У яких видах дитячої діяльності Ви передбачаєте вирішення завдань 

розумового виховання? 

3. На формуванні яких властивостей (образність, логічність, аналіз, 

синтез, абстрагування, конкретизація, узагальнення, критичність) дитячого 

розуму Ви найчастіше зосереджуєтеся? 

4. Чи володієте Ви досвідом виховання критичного мислення 

дошкільників? 

5. Як Ви розумієте суть цієї властивості людського мислення?  

6. Ваші міркування з приводу можливості виховання основ критичного 

мислення в дошкільному віці. 
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Додаток Б 

Тест «Порівняння за формою» 

Спрямування 

Тест призначений для діагностики мислиннєвої операції порівняння 

властивостей предмета з еталоном (модифікація тесту Л.А.Венгера).  

Матеріал 

15 зображень предметів і 15 карток відповідного розміру з рисунками 

еталонних форм. Картки слід підготувати заздалегідь. Готуємо по 5 карток із 

зображенням кожної з трьох фігур (зразки показані на рис. 1). Розмір картки 

має відповідати розмірові одного квадратика матриці, на якій зображені 

предмети. 

Інструкція для дорослого 

Усі картки розкладаємо на три купки. Завдання дитини – накрити 

картками рисунки в матриці так, щоб зображена фігура була схожою за 

формою на предмет, котрий вона накриває. Купки з картками пропонуємо 

малюкові послідовно.  

 
 



 

38 

 

 Для прикладу: спершу він повинен розкласти усі картки із зображен-

ням одної фігури, потім – другої і, врешті, – третьої. Під час тестування 

можна звертати увагу дитини на те, що предмети, які вона накриває, мають 

бути схожі на фігури. Після закінчення визначається кількість неправильно 

накритих рисунків. 

Правильні відповіді: на першу фігуру схожі машинка, візочок, песик, 

трактор, черевик; на другу – гітара, матрьошка, груша, лампочка, комаха; на 

третю – пірамідка, праска, жолудь, ялинка, морквина. 

Інструкція для дитини 

Перед тобою аркуш, на якому намальовані різноманітні предмети. 

Поряд лежать 5 карток із зображенням однієї фігури. Візьми картку з 

фігурою, уважно подивися на неї та на рисунки. Знайди рисунок, який 

найбільше схожий на цю фігуру, і накрий його карткою. Тоді візьми 

наступну картку і накрий другий рисунок, схожий на цю фігуру. Коли картки 

з цією фігурою закінчаться, візьми картки із зображенням другої фігури і 

накривай рисунки, схожі на неї. Таким чином потрібно розкласти усі картки. 

Оцінювання результатів 

Показник для реєстрації: кількість правильних відповідей. За кожну 

правильну відповідь нараховується 1 бал. 

Максимальний результат – 15 балів — нараховується, якщо всі 15 

карток розкладені правильно. Кожна неправильно покладена картка 

вважається помилкою. 

Дитина отримує оцінку, що дорівнює різниці між максимальним балом 

(15) і кількістю допущених помилок (ціна одної помилки — 1 бал). 

Наприклад, якщо дитина неправильно поклала 5 карток, то її оцінка дорівнює 

10 балам (15-5=10). 

Високий рівень – 13-15 балів. 

Середній рівень – 9-12 балів. 

Низький рівень – 0-8 балів. 
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Тест «Комбінаторика» 

Спрямування 

Тест використовується для діагностики комбінаторного мислення. 

Матеріал 

Ручка або олівець.  

  

Рисунок 2 

Інструкція для дорослого 

Зверніть увагу дитини на рисунок і прочитайте умови гри. Завдання 

малюка — зобразити в протоколі усі можливі варіанти послідовності 

розміщення фігур, які позначають персонажів. 

Можливих варіантів — шість. Один зображений на рисунку, отже, 

малюкові залишається знайти ще п'ять [див. рисунок 2]. 

Інструкція для дитини 

Подивися на малюнок, а я розповім тобі, що трапилося із 

зображе¬ними на ньому героями казок. 

Одного разу Колобок, Буратіно та їжачок вирішили піти на зарядку. 

Вишикувались вони й пішли. Та раптом Буратіно і їжачок не захотіли йти 

позаду Колобка. Вони зупинилися й довго сперечалися, у якому порядку їм 

потрібно стати, але так нічого й не вирішили. Допоможи друзям! Розстав їх 

один за одним в різному порядку стільки разів, скільки це можливо. Нехай 

вони виберуть, як їм зручніше йти. Зобрази свої варіанти, використовуючи 
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умовні позначки, як на рисунку: Колобок — це коло, Буратіно — трикутник, 

а їжачок — хрестик. 

Оцінювання результатів 

Показник для реєстрації: кількість зображених нових варіантів. 

За кожний варіант — 1 бал. Максимальний результат — 5 балів. 

 

Тест  «Порівняння ознак» 

Спрямування 

Тест призначений для діагностики рівня розвитку логічного мислення, 

а саме операції порівняння (варіант методики Ульєнкової). 

Матеріал і протокол 

Пари слів, що називають предмети чи явища з подібними та різними 

ознаками. 

1. Кульбаби і ромашки □ 

2. Ялини і берези □ 

3. Коти і собаки □ 

Інструкція для дорослого 

Послідовно зачитуйте дитині пари слів для порівняння, а вона повинна 

називати, чим схожі та чим відрізняються позначені цими словами предмети 

чи явища. Наприклад, ви назвали першу пару слів, дитина визначила ознаки 

подібності та відмінності. Тоді ви читаєте другу пару слів і т.д. 

У квадратики біля кожної пари слів впишіть кількість подібних та 

відмінних ознак, названих дитиною. 

Інструкція для дитини 

Розкажи, будь ласка, чим подібні та чим відрізняються... (далі 

зачитуєте одну з пар слів). 

Оцінювання результатів 

Показник для реєстрації: кількість ознак подібності та відмінності у 

всіх парах слів. За кожну правильну ознаку — 1 бал. 
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Високий рівень — не менше тринадцяти  балів після порівняння всіх 

пар слів. Дитина правильно відповідає на всі запитання. Вона виділяє ознаки 

як відмінні, так і подібні, у тому числі — важливі.  

Середній рівень — 9-13 балів. Дитина правильно відповідає на всі 

запитання, але називає меншу кількість ознак запитання. 

Низький рівень — менше 8 балів. 

Тест «Знайди будиночок» 

Спрямування 

Тест дозволяє визначити ступінь оволодіння дитиною діями наочно-

образного мислення (методика Р.І.Говорової і Т.В.Лаврентьєвої). 

Матеріал 

Тестові завдання із зображенням різних розгалужених доріжок. 

Надалі ці зображення називатимемо галявинами: галявина А і галявина 

Б — для вступних завдань; галявини 1,2 і т.д. — для основних завдань. В 

кінці доріжок знаходяться будиночки: по 2 на галяви¬нах А і Б, по 16 — на 

галявинах 1-4 й 32 будиночки на галявині 5. 

Галявина А для першого вступного завдання — це доріжка з одним 

розгалуженням, частини якого позначені певними орієнтирами. Галявина 

Б для другого вступного завдання — доріжка з одним розгалуженням 

без будь-яких орієнтирів (див. рисунок 3). 

На галявині 1 зображена розгалужена доріжка без орієнтирів (див. 

рисунок 4). На решті галявин кожний відтинок доріжки після розгалуження 

позначений певним орієнтиром. 

На галявині 3 кожне розгалуження позначене двома однаковими 

орієнтирами (див. рисунок 6). На галявинах 4 і 5 є лише два види орієнтирів 

(гриб і ялинка), які повторюються в різній послідовності та розташовані не на 

відтинках доріжок, а в місцях розгалужень (див. рисунок 7 і рис. 8). До 

кожної галявини зокрема додаються картки — так звані листи (див. листи А і 

Б на рисунку 3). Вони вказують шлях до одного з будиночків. Для вступних 
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галявин є по одному листові, а для основних — по два, оскільки на цих 

галявинах дитина повинна знайти необхідний будиночок двічі. 

Інструкція для дорослого 

Тестування починається із вступних завдань. Прочитайте дитині 

інструкцію до вступного завдання А й покажіть їй лист А (див. рисунок 3). 

Після того, як дитина знайде потрібний будиночок, похваліть її та переходьте 

до вступного завдання Б. Якщо дитина помилиться — повторіть інструкцію. 

Важливо, щоб вступне завдання А дитина обов'язково виконала правильно, 

бо лише після того можна переходити до другого вступного завдання. 

Зверніть увагу малюка на галявину Б і прочитайте інструкцію до вступного 

завдання Б. 

Коли ви переконаєтесь, що дитина зрозуміла, як виконувати завдання 

такого типу, можна переходити до основних тестових завдань. Послідовно 

показуйте малюкові рисунки тесту й зачитуйте супровідні інструкції. У 

кожному основному завданні дитина повинна двічі шукати будиночок — за 

першим листом і за другим листом. У протоколі під номером завдання 

записуйте номер знайденого малюком будиночка й кількість балів згідно 

таблиці 1. 

Інструкція для дитини 

Інструкції до вступних завдань 

• Завдання А (див. рисунок 3). Перед тобою – галявина, а на ній — 

доріжки. В кінці доріжок — будиночки. В одному із будиночків живе Зайчик. 

Він запросив Білочку на свій день народження. А щоб Білочка не заблукала, 

дав їй лист. У ньому намальовано, що треба йти доріжкою від травички, повз 

ялинку, а потім минути грибочок — і прийдеш до потрібного будиночка. 

• Завдання Б (див. рисунок 3). А це інша галявина. Щоб знайти 

будиночок Зайчика, треба подивитися у новий лист. Спершу слід пройти 

доріжкою від травички, а потім повернути в цей бік (проведіть указкою по 

листі). 

Інструкції до основних завдань 
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• Завдання 1 (див. рисунок 4.) На цій великій галявині є багато 

будиночків. Спробуй знайти будиночок, у якому живе Зайчик. Щоб не 

помилитися, слід іти доріжкою від травички, потім повернути... (проведіть 

указкою по схемі шляху, вказаній у листі). 

• Завдання 2 (див. рисунок 4). На цій галявині також є будиночок 

Зайчика. Щоб його знайти, треба йти, як вказано у другому листі: від 

травички – доріжкою, і повернути так, як зображено тут. 

• Завдання 3 (див. рисунок 5). Щоб знайти хатку Зайчика, треба йти 

доріжкою від травички, повз квітку, потім — повз грибочок, минути берізку, 

тоді – ялинку: так, як показано в листі. 

• Завдання 4 (див. рисунок 5). На тій самій галявині є ще один 

будиночок, у якому живе Зайчик. Щоб знайти його, дивися в другий лист. У 

ньому вказано, що йти слід від травички, повз берізку, минути грибочок, а 

далі — повз ялинку й повз стільчик. 

• Завдання 5 (див. рисунок 6). А на цій галявині будиночок Зайчика 

відшукати дуже важко. Будь уважним і веди Білочку лише так, як нарисовано 

в цьому листі: спершу – від травички, повз берізку, потім – повз ялинку, далі 

минай грибок, а потім – паркан. 

• Завдання 6 (див. рисунок 6 ). На цій галявині є ще один будиночок, 

у якому живе наш добрий знайомий — Зайчик. Ось лист, який допоможе 

його знайти. Йти треба спершу від травички, далі — біля берізки, біля 

дзвіночків, потім — проминути колосок, а потім — яблучко. 

• Завдання 7 (див. рисунок. 7). А тут інша галявина, і на ній є лише 

ялинки та гриби. Потрібний будиночок знайти дуже важко. Щоб не 

заблукати, рухайся так, як вказано в цьому листі. Починай іти від травички 

доріжкою вгору, аж поки не дійдеш до ялинки та потрібного повороту. 

Повернувши, йди прямо доти, поки не знайдеш ялинку та наступний поворот, 

а повернувши, побачиш потрібний будиночок. 

Завдання 8 (див. рисунок 7). На цій галявині є ще один будиночок, де 

живе Зайчик. Подивись у другий лист. Слід іти від травички доріжкою 
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прямо, поки не побачиш грибок і потрібний поворот. Треба повернути та йти 

до місця, де знову буде грибок і наступний поворот. Повернувши тут, 

знайдеш будиночок Зайчика. 

• Завдання 9 (див. рисунок 8). А тут будиночків ще більше. Хатку 

Зайчика слід шукати так, як вказано в листі: від травички доріжкою — до 

грибочка і потрібного повороту, потім — знову до грибочка і потрібного 

повороту, а потім — до ялинки і потрібного повороту. 

• Завдання 10 (див. рисунок 8). На цій галявині слід знайти ще один 

будиночок Зайчика. Для цього треба пройти доріжкою від травички до 

ялинки і потрібного повороту, тоді — знову до ялинки і потрібного повороту, 

а далі до грибка і потрібного повороту. 

Оцінювання результатів 

Для того, щоб порахувати, скільки балів набрала дитина за виконання 

кожного завдання, зверніться до таблиці 1. У вертикальній графі знайдіть 

номер будиночка, а у горизонтальній – номер завдання. У місці їх перетину 

вказана оцінка в балах. Додайте всі оцінки, отримані дитиною за окремі 

завдання. Максимальна сума, яку вона може набрати – 44 бали. 

 

Протокол 1.                                                                          Дата:  

Завдання № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом 

балів Будиночок №           

Кількість балів            

 

Протокол 2                                                                              Дата: 

Завдання № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом 

балів Будиночок №           

Кількість балів            

 

Протокол 3 

                                                      Дата 

Завдання № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом 

балів Будиночок №           

Кількість балів            
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Таблиця 1 

 

№ 

будиночка 

№ завдання № 

будиночка 

№ завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 0 1 1 0 0 2 4 0 17         2 2 

2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 18         2 4 

3 1 0 0 1 1 0 0 4 0 2 19         0 0 

4 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 20         2 0 

5 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 21         6 0 

6 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 22         4 0 

7 4 0 0 4 2 0 2 0 0 2 23         2 2 

8 3 0 0 3 2 0 0 2 0 4 24         2 0 

9 0 2 4 0 0 1 2 0 4 2 25         0 0 

10 0 2 3 0 0 1 0 2 2 2 26         2 4 

11 0 3 2 0 0 1 0 0 0 4 27         0 0 

12 0 4 2 0 0 1 0 0 0 2 28         2 0 

13 0 1 1 0 0 3 4 0 0 4 29         0 2 

14 0 1 1 0 0 4 2 2 0 6 30         0 0 

15 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 31         4 0 

16 0 1 1 0 0 2 2 0 2 2 32         2 0 

Високий рівень – 32-44 бали; середній рівень – 13-31 бал; низький рівень – 0-12 балів. 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 
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Рисунок 7 
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Рисунок 8 
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Додаток В 

Заняття з розвитку мовлення та конструювання 

Тема: «Динозаврик шукає друзів» 

Програмовий зміст: учити дітей розуміти причинно-наслідкові зв’язки, 

шляхом аналізу, порівняння, абстрагування, узагальнення доводити власну 

думку, заперечувати неправильні судження, бачити позитивне і негативне не 

тільки в діях своїх товаришів, а й у власних, розуміти критичне зауваження 

дорослих. 

Мета: за допомогою описових розповідей, розгля¬дання сюжетних 

картин, творчих бесід та логічних вправ на доказовість думок розвивати в 

дошкільнят уміння ана¬лізувати, порівнювати, зіставляти предмети, 

здійснювати абстрагування та узагальнення. 

Вихователь збирає біля себе дітей і показує їм іграшку - динозаврика з 

крильцями. 

Вихователь. Діти, сьогодні до нас завітав веселий Динозаврик. Але він 

не просто хоче погратися з вами, 

Динозаврик 

Я шукаю собі друзів, 

Щоб були такі, як я,  

Щоб літати вони вміли, 

Як уся моя рідня.  

Вихователь, А хто б міг допомогти Динозаврикові знайти собі друзів? 

Відповіді дітей: 

-  Динозаврикові можуть допо¬могти діти. Вони подарують йому 

іграшки, які можуть літати. 

- Йому може також допомогти казка. Адже вона чарівна. 

- Допоможуть Фея або Чарівниця. Вони мають Чарівну паличку, яка 

все може зробити. 

Вихователь. Справді, могло б статися й так. Але цього разу 

Динозаврикові допоміг Джмелик. 
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Бере на руки паперового Джмелика й підводить дітей до сюжетної 

картини. Поряд із намальованим на ній Джмеликом встав¬ляє в кишеньку 

площинного Дино¬заврика. 

Джмелик. Не журися, ми зараз знайдемо тобі друзів. 

Вихователь. Хто із персонажів, зображених на цій картинці, може бути 

Динозаврикові другом? Адже ми домовилися: вони повинні літати. 

Відповіді дітей: 

- Динозаврикові можуть бути друзями ластівка, бджілка, воланчик, 

м’ячик. 

Вихователь. А ви знаєте, що саме допомагає літати шпакові, ластівці, 

бджілці? Так, усі вони літають за до¬помогою крил та крилець. А  як можна 

назвати одним словом шпака, ластівку, горобчи¬ка,  сороку?  Правильно,  це 

птахи. А як назвемо джмелика, бджілку, комарика? Так, це кома¬хи, і ті, й 

інші — представники живої природи, вони мають крила й літа¬ють. Ну а 

тепер скажіть мені: а чи мо¬же літати вишенька? Коли саме? 

Відповіді дітей: 

- Коли вітрець зірве вишеньку з гілки, то вона «полетить» униз на 

землю. 

- Коли пташка з'їсть вишеньку, а кісточка з неї падатиме. 

Вихователь. Ще ось таке – чи може літати песик? Коли саме? 

Відповіді дітей: 

- Коли песикова хазяйка візьме його з собою в літак. 

- Коли песик перестрибуватиме через високий камінь. 

Вихователь. А якщо візьмемо неживі об'єкти, наприклад техніку - то 

що літає  так само і як птах, і має крила. 

Відповіді дітей: літак, вертоліт, ракета. 

Вихователь. Правильно. У них є двигуни, які знаходяться у їх 

всередині. 

Вихователь. У народі кажуть: «Полетів, наче птах». Як можна 

зрозуміти цей вислів? 
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Відповіді дітей: 

Це означає, що дуже швидко побіг. 

Дитина швидко стрибає, щось робить. 

Вихователь. Бачите, яке цікаве слово «літати». Виявляється літати 

можуть і птахи, і комахи, і звірі, і люди, і транспорт. Все що навколо нас 

може літати, але по0різному й за різних обставин. 

Динозаврик. Я дуже радий! Он скільки у мене знайшлося друзів! 

Джмелик. А хочеш мати ще й загадкових друзів? 

Динозаврик. Так, але які вони? 

Джмелик. Давай полетимо на галявину. 

Вихователь з дітьми відходить від картинки і сідають на килимок, на 

якому вже лежать загадки: про кульбабку, півника та метелика. Внизу на 

кожній картці кишенька з відгадкою (відповіді переплутані). Педагог читає 

загадки, а діти мають заперечують уміщені відгадки, обґрунтовують 

правильність своєї відповіді. 

- Це не метелик, тому що він не пухнастий, як хмарка і не схожий на 

курчатко. Метелик схожий на квіточку. Отже, це загадка про кульбабку 

(пухнаста, як хмаринка, жовта, як сонечко та схожа на курча). Діти 

вставляють правильну відповідь у кишеньку до кожної відгадки. 

Вихователь. Мені зрозуміло, що півники і метелики можуть літати, 

тому вони можуть бути друзями Динозаврика. А от чи може літати 

кульбабка? 

Відповіді дітей: Коли квітка відцвітає, в неї з’являються насінинки з 

парашутиками. Вітерець підхопить і їх насінинки полетять. 

Якщо корівка їстиме кульбабку, то вона може випасти з рота. 

Динозаврик. Ой як цікаво! Тепер у мене є ще й загадкові друзі! 

Джмелик. І це ще не все. Ти хотів би мати солодкого; смачного друга? 

Динозаврик. Може, й хотів би. Але що це за друг? 

Вихователь показує вирізану з картону грушку. 

Динозаврик. Грушка? Та ж вона не літає! 
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Вихователь. Діти, давайте поміркуємо: коли грушка може полетіти? 

Відповіді дітей: 

- Коли достигне й падатиме з дерева. 

- Коли випаде з кошика. 

- Коли в ній заведеться черв'ячок, і вона впаде на землю. 

Динозаврик. Гаразд, грушко, будемо друзями. 

Вихователь. Але з друзями часом трапляється, що вони сумують, а 

потім стають веселі, радіють. Ось і наша грушка буває різною. 

Проводиться психогімнастика: вихователь по черзі показує дітям 

грушки з різним виразом «обличчя» і пропонує відтворити це на собі. 

Вихователь. У друзів будь-яка пригода закінчується добре. Я пропоную 

вам подарувати ще друзів нашому гостеві. Гадаю, він не образиться, якщо 

вони не зможуть літати, а житимуть на землі. Правда Динозаврику? 

Динозаврик. Правда. А хто це буде? 

Вихователь. А ти зараз побачиш. 

Проводиться гра «Колумбове яйце». 

Мета: формувати уміння співставляти, аналізувати, порівнювати, 

абстрагуватися, узагальнювати і доводити правильність своїх міркувань та 

дій. 

Матеріал: овал розміром 15 * 12 см.  розрізають, як показано у додатку 

В (малюнок 2). У результаті одержали десять частин: чотири — трикутники 

(два великі й два маленькі), дві фігури, схожі на чотирикутник, одна зі сторін 

якого має округлу форму, чотири фігури, великі й маленькі, мають схожість з 

трикутником. Для гри необхідний пластик, картон, однаково розфарбо¬ваний 

з обох боків (див. малюнки 10). 

Хід гри 

Дітям пропонують подумати, що можна скласти з набору фігур, щоб 

отримати друзів для Динозаврика. Вони пропонують  птахів у польоті, 

пінгвінів і людей. Вихователь показує зразки (з позначенням частин і без 

них) і пропонували скласти фігуру-силует за зразком або за задумом. 
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Малюнок допоможе дітям за задумом виконувати різні фігури-силуети: 

Динозаврик. Як тепер у мене багато друзів. Я обов’язково буду 

прилітати до них в гості і завжди буду згадувати вас малята. Дякую вам за 

все. До побачення. 

 

 

  

 

Рисунок 10 
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Комбіноване заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з довкіллям 

та малюванням 

Тема «Чарівний зимовий сон» 

Мета: вчити дітей визначати характерні ознаки природи в зимовий 

період, уміти встановлювати залежності між ними; вправляти малят в умінні 

заперечувати неправильні судження, доводити свої думки, розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки у природі; розвивати зв’язне мовлення, доказове 

мислення; уяву, фантазію, естетичний смак; виховувати любов до рідного 

краю, бажання милуватися красою природи, захищати її. 

Обладнання: вирізані з картону силуети хмаринок із зображенням на 

зворотах: снігової королеви, сніговита з пір’їнкою на носі-морквинці, 

сумного та усміхненого облич; силуетне зображення сніжинки для гри 

«Завірюха»; папір та олівці для малювання кожній дитині. 

Хід   заняття 

Вихователь. Діти, сьогодні мені наснився казковий сон. Усі події в 

ньому дуже заплутані. Хочете дізнатися, що то був за сон? Тоді домовимось: 

я вам його розповідаю, а ви — розплутуєте. Згодні? Заплющуйте, будь ласка, 

очі та слухайте. 

Педагог промовляє під супровід тихої музики: 

Сон чарівний, сон казковий,  

Ти прийди до мене знову 

У барвистому вбранні 

На зірчастому коні. 

Вихователь пропонує дітям розплющити очі та подивитися  на 

фланелеграф, де виставлено кілька силуетів хмаринок. 

Вихователь. А ось і хмаринки, які допоможуть мені розповісти сон. 

Уявіть собі красуню-королеву у білому вбранні з довгим сніжно-білим 

волоссям. Вона йде до нас, вкриваючи все навколо холодною білою 

ковдрою. Цікаво, хто ж вона? 

Діти. Зима! 
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Вихователь. А може це Весна
9
 Адже сади навесні також білі. Чому? 

Так, від цвіту.  

Вихователь. Зараз ми побачимо, що ж то була за королева. 

(Вихователь перевертає картку-хмаринку, на звороті якої зображено 

красуню-Зиму, а навколо неї — сніг, засніжені будинки і дерева). Добре, 

слухайте далі. Королева змахнула чарівною паличкою — і на землю випав 

білий, лапатий дощ, з якого діти зліпили сніговичка. Чи може таке бути? 

Вихователь. Спасибі, діти. Ви допомогли мені з цим розібратися. 

Слухайте мій сон далі. Я стояла серед укритих білою ковдрою дерев, аж 

раптом Снігова королева підійшла до мене і сказала: «Чи знаєте Ви, що в 

мене є багато друзів? Хто вони?» Діти, допоможіть мені. Візьміть олівці й 

папір та намалюйте друзів королеви Зими. 

Після закінчення роботи малята пояснювали, чому саме той, кого вони 

намалювали, міг би бути другом Зими. 

Вихователь. А чи завжди сонечко — друг Зими? А коли вона на нього 

може образитися? (Так, коли воно  починає надто сильно гріти і розтоплює 

сніг. Стає тепло і Зима змушена піти). А яких ще друзів Зими ви знаєте? 

(Діти відповідають: мороз, вітер, ялинки, пташки, які зимують у нашій 

місцевості...). 

Сподобалося королеві, що ми так добре знаємо її друзів, і вона 

запросила нас у гості до хлопчика-сніговичка. (Вихователь перевертає другу 

хмаринку, на якій зображено здивованого сніговичка з пір'їнкою на носі-

морквині). Погляньте-но, який дивний сніговичок! А що ж в ньому такого 

дивного? Допоможіть мені, дітки. Правильно, як я відразу не здогадалася! В 

нього ж на носі пір'їнка! Цікаво, звідки вона взялася? (Діти пригадують про-

читані твори В. Сухомлинського, додають трохи власної фантазії і 

відповідають). 

 Вихователь. Ось ми і розгадали, чому так здивувався сніговичок. А 

королева вирішила загадати вам загадку. Слухайте уважно: «Наша матінка-

завія — нас із сита всюди сіє, а як сонце припече — ми струмочком 
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потечем». (Сніжинки). А чому ви вважаєте, що це сніжинки? (Кілька 

відповідей дітей). Сподобалося королеві Зимі, що ви, дітки, відгадали 

загадку, і вона послала до нас свою донечку Сніжинку. І тепер Сніжинка-

пустунка хоче пограти з вами в гру «Завірюха». 

Діти рухаються під музику, імітуючи завірюху. Вихователь бере 

картонний силует Сніжинки і промовляє: 

Завірюха завіває, 

Снігом землю засипає, 

Ти скажи мені, (ім'я дитини), 

Чого взимку не буває? Вихователь торкається Сніжинкою до дитини, 

яка має відповісти на запитання і аргументувати свою думку. 

Вихователь. А тепер подивіться на наступну хмаринку. Як ви гадаєте, 

чому вона така сумна? 

 Вихователь пропонує  малятам показати  мімікою сумний настрій 

хмаринки. 

Вихователь. А як, на вашу думку, можна розвеселити хмаринку? 

Вихователь. Діти, давайте спробуємо розвеселити хмаринку. Уявіть, 

що ви її діточки — маленькі сніжинки. Ви кружляєте навколо своєї матінки 

і промовляєте ніжні слова. Подумайте. (Вихователь вмикає спокійну музи-

ку, під яку діти танцюють, імітуючи кружляння сніжинок, і промовляють 

ласкаві слова. Вихователь заміняє хмаринку із сумним обличчям на веселу 

хмаринку і пропонує дітям показати мімікою її теперішній настрій). На 

цьому мій дивний сон закінчився. 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

Додаток Г 

Гра «Знайди відгадку» 

Мета: формувати уміння впізнавати предмет, об’єкт, річ, явище та 

інше способами визначення їх ознак поєднання їх, послідовної аргументації, 

доведення та відстоювання власної думки. 

Хід  гри 

Перед дітьми лежать картинки, де зображені тварини, птахи, предмети, пори 

року тощо, - це відгадки. Вихователь загадує загадку, а діти відгадують і 

показують відповідну картинку. 

Буркотливий, вайлуватий 

Ходить лісом дід кудлатий, 

Одягнувся в кожушину,  

Мед шукає та ожину. 

Влітку любить полювати, 

Взимку ж буде в лігві спати. 

Як зачує він весну – 

Прокидається від сну. (Ведмідь) 

2. Червонясту шубку має, 

По гілках вона стрибає. 

Хоч сама мала на зріст, 

Та великий має хвіст. 

Як намисто, оченята... Хто це? 

Спробуй відгадати. (Білка) 

3. Сірий, а не вовк, довговухий, а не заєць, з копитами, а не кінь. (Осел) 

4. Понад гори, понад ліс 

В небі виріс диво-міст. 

Хоч ніхто не йде по нім, 

Має міст аж сім шарів 

Із веселих кольорів. 
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Сонце сяє — міст палає, 

Зайде сонце — він зникає!..  

Що за диво? Хто вгадає? (Веселка) 

5. Пазуристий і гривастий 

Може він на всіх напасти 

Має він страшенний рев 

Відгадали? Хто це?... (Лев) 

6. Господарка прилетіла, 

Дім під стріхою зліпила. 

Все щебече, все співає, 

Хвостик ножичками має. 

Хто це? (Ластівка.) 

7. Чорномазий, білодзьобий, 

Він за плугом важко ходить, 

Черв'ячків, жучків знаходить – 

Сторож вірний, друг полів, 

Перший вісник теплих днів. (Грак.) 

8. Сонце пече, липа цвіте, 

 Жито співає. 

Коли це буває? (Влітку) 

9. Сніг на полях, 

Лід на річках, 

Віхола гуляє –  

Коли це буває? (Взимку) 

10. Стала на поляні 

В жовтім сарафані. 

Підросте – перевдягнеться, 

Для вітрів вбереться 

В платтячко біленьке, 



 

62 

 

Пишне та легеньке. (Кульбабка). 

Гра «Так-ні» 

Мета: спонукати дітей до опірності навіюваним думкам, зразкам 

ігрових дій, ігрової поведінки, вимогам інших; до виказування розумної долі 

сумнівів щодо будь-яких «єдино-вірних» рішень, висновків, до намагання 

самому розібратися у правильності тих чи інших тверджень, висновків, 

рішень. 

Хід гри 

Вихователь пропонує погратися, пояснює назву та правила гри: 

- Чому ця гра так називається? Тому що ми з вами можемо відповідати 

на запитання ведучого тільки словами «так» або «ні». Ведучий вийде за 

двері, а ми домовимось, який предмет у нашій кімнаті йому загадаємо. 

Ведучий прийде і буде в нас запитувати, де знаходиться цей предмет, який 

він, для чого потрібен. Ми будемо відповідати лише двома словами. 

Спочатку ведучим буду я. Коли вийду з кімнати, Вова скаже, який предмет 

він пропонує загадати. Потім він покличе мене. 

Вихователь виходить, потім заходить у кімнату і запитує: «Цей 

предмет на підлозі?» – «Ні». – «На стіні?» – «Ні». – «На стелі?» – «Так». – 

«Скляний? Схожий на грушу?» – «Так». – «Лампочка?» – «Так». 

Взявши на себе роль першого ведучого, вихователь учить дітей логічно 

будувати запитання. Він пояснює: 

Діти, чи помітили ви, як саме я запитувала? Спочатку дізналася, де 

знаходиться предмет, а потім – який він. І ви намагайтеся так само 

відгадувати. 

Гра «Обґрунтуй версію» 

Мета: вчити дітей орієнтуватися в ситуації, що складається з кількох, не 

пов’язаних між собою, дій, критично проаналізувавши всі можливі і 

неможливі варіанти версій, дати найоригінальніше їй пояснення. Виховувати 

вміння прислухатися до думок інших дітей, відмічати свої помилки та 

адекватно ставитися до них. 
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 Хід гри 

Розділіть дітей на кілька груп. Запропонуйте їм будь-яку ситуацію, що 

складається з декількох дій, не пов’язаних між собою, і попросіть дати цим 

діям логічне обґрунтування. 

Ситуація: людина вийшла з дому, сіла на землю, вийняла з кишені 

ключі, приклала їх до лоба. 

Перемагає той, у кого найоригінальніша думка. 

Дітей можна розділити на команди чи пари. Одна команда чи пара 

придумує ситуацію, а інша дає їй логічне обґрунтування. 

Гра «Піфагор» 

Мета: розвивати в дітей розумову діяльність, сприяти  активізації 

незалежності мислення, пошукової спрямованості мислення, прагненні 

знаходити кращі варіанти розв’язання ігрових завдань, вносити щось своє; 

вчити аналізувати спосіб розміщення частин. 

Матеріал: квадрат розміром 7 х 7 см, розрізаний так, щоб вийшло сім 

геометричних фігур: два різні за розміром квадрати, два маленькі трикут-

ники, два великі (у порівнянні з малими) і один чотирикутник (див. малюнок 

9). 

Хід гри 

Починати гру необхідно з ознайомлення дітей з геометричними фігурами, 

які необхідні для гри: назвати їх, порахувати, порівнювати за розміром, 

згруповувати. Після цього запропонувати дітям з набору фігур скласти нові. 

Із двох великих, а потім з двох маленьких трикутників скласти квадрат, 

трикутник, чотирикутник. При цьому одержано фігури, однакові за розміром, 

що є в наборі. Так, з двох великих трикутників одержали чотирикутник 

такого ж розміру; квадрат, що дорівнює за розміром великому квадрату. 

 Треба допомогти дітям помітити цю схожість фігур, порівняти їх. 

Після цього слід перейти до складання більш складних геометричних фігур. 
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Наприклад, з двох маленьких трикутників і великого квадрата - прямокутник. 

На занятті вихователь пропонує зразки на вибір. 

Кожна дитина обирає зразок за бажанням. При цьому діти самостійно 

знаходять варіанти розміщення частин. 

 

 

 

 

 

 


