
       Картка забезпечення дистанційного навчання з спецсемінару «Основи формування критичного 

мислення молодших школярів» для 4 ПН курсу   

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

 

16.03.2020 

 

 

 

 

14.00-15.30 

– 4 ПН 

 

Лекційне 

заняття 
Стратегії розвитку критичного 

мислення: Сенкан або 

Сенквейн, Асоціативний кущ, 

Гронування або кластер, 

Мозкова атака, Товсті або 

тонкі запитання, Бортовий 

журнал. 

Зайти на ел.пошту групи.Опрацювати 

презентацію та відеофрагменти уроків 

до лекції та інші матеріали, надіслані на 

пошту груп. Занотувати всі зазначені у 

темі стратегії розвитку критичного 

мислення. У зазначений час поставити 

викладачу запитання. 

При наявності запитань з теми, задати їх 

викладачу (через ел.пошту чи 

вайбер/телеграм) 

2 

 

16.03.2020 

 

 

15.30-16.50 

– 4 ПН 

 

Практичне 

заняття 

Організація навчання з 

розвитку критичного мислення 

учнів. Таксономія Блума. 

За наданими матеріалами, надісланими 

на пошту, виконати практичне заняття. 

Порівняти особливості організації 

проведення традиційного уроку з 

уроками розвитку критичного мислення. 

При наявності запитань з теми, задати їх 

викладачу (через ел.пошту чи 

вайбер/телеграм) 

4 



23.03.2020 

 

 

 

 

 

14.00-15.30 

– 4 ПН 

 

Лекційне 

заняття 

 

 

 

Стратегії розвитку критичного 

мислення: Бортовий журнал, 

Передбачення, Кероване 

читання, Кубування, Ромашка 

Блума. 

 

 

Зайти на ел.пошту групи. Опрацювати 

презентацію та відеофрагменти уроків 

до лекції та інші матеріали, надіслані на 

пошту груп. Занотувати всі зазначені у 

темі стратегії розвитку критичного 

мислення. У зазначений час поставити 

викладачу запитання. 

При наявності запитань з теми, задати їх 

викладачу (через ел.поштучи 

вайбер/телеграм) 

 

 

  3 

 

 

 

23.03.2020 

 

 

15.30-16.50 

– 4 ПН 

 

Практичне 

заняття 

 

Структура уроку критичного 

мислення молодших школярів. 

Багаторівневе опитування. 

Розробити фрагменти  уроку розвитку 

критичного мислення з 

природознавства у 3 класі, щоб на 

кожному етапі уроку було використано 

багаторівневе опитування.  

 

     5 

30.03.2020 14.00 -15.30 

– 4 ПН 

 

Лекційне 

заняття 

 

Стратегії розвитку критичного 

мислення: Щоденник 

подвійних нотаток, Питання 

до автора, Читання з 

позначками, Попереднє 

керівництво. 

Зайти на ел.пошту групи. Опрацювати 

презентацію та відеофрагменти уроків 

до лекції та інші матеріали, надіслані на 

пошту груп. Занотувати всі зазначені у 

темі стратегії розвитку критичного 

мислення. У зазначений час поставити 

викладачу запитання. 

При наявності запитань з теми, задати їх 

викладачу (через ел.поштучи 

    3 



вайбер/телеграм) 

30.03.2020 15.30-16.50 

– 4 ПН 

 

Практичне 

заняття 

 

Стратегії розвитку критичного 

мислення: Сенкан або 

Сенквейн, Асоціативний кущ, 

Гронування або кластер, 

Мозкова атака, Товсті або 

тонкі запитання, Бортовий 

журнал. 

Використовуючи підручники 

початкової школи, розробити приклади 

стратегій, зазначених у темі, на уроках 

природознавства або літературного 

читання у 3-4 класах. 

   5 

 

        Викладач: доц. Тесленко Тетяна Василівна, (050-583-36-54, tatiana_teslenko12@ukr.net) 

 

 

 


