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Вступ 

Мета: розробити урок з використанням діаграми Ішікава «Риб'яча 

кістка» (англ. Fishbone Diagram), спрямоване на формування і розвиток в учнів 

критичного мислення, умінь осмислити, оцінити, проаналізувати і синтезувати 

інформацію, отриману в результаті спостереження, досвіду, міркування. 

Завдання: 

 учні навчаються працювати в групі або парах; 

 учні візуалізують причинно-наслідкові зв'язки; 

 учні ранжируют різні фактори по їх значимості; 

 учні розвивають здатність критично мислити; 

 учні навчаються давати оцінку явищам дійсності. 

Актуальність: 

у ХХІ столітті все актуальнішими стають такі вимоги сучасної дійсності 

як, вміння користуватися інформацією, добувати, сприймати, аналізувати, 

транслювати, знаходити критерії її оцінки. Навчитися працювати з 

інформацією - складне завдання, що стоїть перед сучасними учнями. Отже 

метою сучасної освіти - є підготовка учнів до життя в світі, що 

характеризується великим обсягом інформації. Досягнення цих завдань може 

здійснюватися за допомогою особливих методів навчання, відмінних від 

традиційних, зокрема за допомогою технології розвитку критичного 

мислення. Діаграма Ішікава «Риб'яча кістка» (англ. Fishbone Diagram) 

дозволяє підбирати відповідне рішення для будь-якої проблемної ситуації, 

генеруючи нові ідеї, спрямовані на прискорення і полегшення процесу 

мислення. Особливо корисно користуватися прийомом під час «мозкового 

штурму», щоб діти вчилися швидко і чітко формулювати думки. 

Діаграму Ішікава «Риб'яча кістка» (англ. Fishbone Diagram) і «діаграма 

причинно-наслідкових зв'язків» придумав японський професор Каору Ішікава 

ще в 1950-1951 роках, довгий час вона використовувалася для виявлення 

причин дефектів і відхилень в промисловості і в підсумку стала популярним 

інструментом.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Процес виконання: 

Діаграму Ісшікава  «Риб'яча кістка» (англ. Fishbone Diagram) можна 

використовувати як окремо для проведення аналізу певної ситуації, так і 

зробити його стратегією цілого уроку. При цьому найбільшого ефекту можна 

досягти під час узагальнюючих уроків та систематизації знань, коли тема вже 

вивчена. 

1. Ознайомлення з правилами. 

Схема включає в себе чотири основні блоки, представлені у вигляді 

голови, кісток та хвоста риби. Кожна з них відповідає за певні нюанси: 

 голова – тема, питання або проблема, що підлягає аналізу; 

 верхні кістки (або ті, що розміщені з правого боку при 

вертикальному положенні схеми) – основні поняття теми та 

причини виникнення проблеми; 

 нижні кістки (або ті, що розміщені з лівого боку при 

вертикальному положенні схеми) – факти, що є підтвердженням 

певних причин чи понять, вказаних у схемі; 

 хвіст – відповідь на поставлене питання, висновки. 

Найважливіші поняття треба розміщувати ближче до голови (дивитися 

Рис.1) 

Діаграма Ісшікава  «Риб'яча кістка»  

(англ. Fishbone Diagram) 

 

Рис.1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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2. Поділити учнів на групи. 

Діаграму Ісшікава  «Риб'яча кістка» (англ. Fishbone Diagram)  буде 

доречним як під час індивідуальної, так і групової роботи. В останньому 

випадку навіть цікавіше, адже учасники групи зможуть обговорити проблемне 

питання та поглянути на нього з різних точок зору.  Як правило, стратегія 

виконується в декілька етапів: 

І етап. Формування групи для аналізу проблемного питання. 

Оптимальна кількість учнів – 5. 

ІІ етап.   Кожна група отримує зображення риб’ячого скелету (або малює 

його самостійно), а потім заповнює основні кістки, вказуючи проблему, 

причини та факти. Заповнювати схему можна лише після ретельного 

обговорення всією групою, яке має займати приблизно 10 хвилин. 

Якщо проблем та фактів, які заслуговують на увагу, багато, то до 

основної схеми можна домалювати відгалуження. 

Коли схема повністю заповнена, настає час детального аналізу причин 

та наявних фактів. 

3. Опитування. 

Після обговорення в групах, учні презентують результати роботи перед 

класом, аргументуючи свої висновки та відповідаючи на питання 

однокласників. Потім попросіть учнів подумати про те, що нового вони 

дізналися, яких висновків дійшли та наскільки успішною була дискусія. 

Діаграма Ісшікава  «Риб'яча кістка» (англ. Fishbone Diagram)  чудово 

підходить для використання на уроках інформатики, історії, математики, 

літератури, права тощо. З її допомогою можна обговорювати будь-які 

проблемні питання та розвивати критичне мислення. 

Переваги застосування діаграми Ішікава (англ. Fishbone Diagram) 

«Риб'яча кістка»: 

1. Для учнів: 

- підвищення ефективності сприйняття інформації; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


5 
 

- підвищення інтересу, як до досліджуваного матеріалу, так і до самого 

процесу навчання; 

- вміння критично мислити; 

- вміння відповідально ставитися до власного утворення; 

- вміння працювати в співробітництві з іншими; 

- підвищення якості освіти; 

- бажання та вміння стати людиною, яка вчиться протягом всього життя. 

2) Для викладачів: 

- вміння створити на занятті атмосферу відкритості та відповідального 

співробітництва; 

- можливість використовувати модель навчання і систему ефективних 

стратегій, які сприяють розвитку критичного мислення та самостійності в 

процесі навчання; 

- стати практиками, які вміють аналізувати свою діяльність; 

- стати джерелом цінної професійної інформації для інших викладачів. 
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Використання діаграми Ішікава «Риб'яча кістка» (англ. Fishbone 

Diagram) на уроці інформатики 4 класу з теми: «Складові комп’ютера» 

(Додаток А) 

Тема уроку: «Складові комп'ютера» 

Клас: 4 клас 

Тип уроку: засвоєння нових знань 

Технологія: технологія розвитку критичного мислення, ІКТ 

Стратегія критичного мислення: діаграма Ішікава «Риб'яча кістка» 

(англ. Fishbone Diagram) 

Форми роботи: індивідуальна, групова, фронтальна 

Мета уроку: 

навчальна: ознайомити учнів зі складовими комп’ютера та їх 

призначенням; учити розрізняти пристрої введення, зберігання, виведення 

даних та наводити приклади; 

розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, 

спостережливості; 

виховна: виховувати організованість та дисципліну, уміння працювати 

в групах  

Завдання уроку: 

 формування уявлення про комп'ютер як універсальному пристрої 

обробки інформації; 

 закріпити вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; 

особистісні: 

 стимулювання пошуку варіантів на основі наявних знань; 

 формування вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, 

робити висновки; 

 здійснення контролю і самоконтролю; 

 розвиток винахідливості, вміння долати труднощі для досягнення 

наміченої мети; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 розвиток пізнавального інтересу, логічного і критичного 

мислення. 

 Ресурсне забезпечення уроку: ПК, інтерактивна дошка, презентація. 

Основні поняття: процесор, пристрої зберігання, пристрої введення та 

пристрої виведення, комп'ютер. 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

І. Розминка. 

А що допомагає нам навчитися міркувати? Які види завдань 

зустрічаються в дитячих журналах, газетах. 

Для цього, що б дізнатися тему уроку ви повинні розгадати ребус. І самі 

сформулюйте тему уроку (Слайд 2). 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

Давайте пригадаємо: 

Які ви знаєте види персональних комп’ютерів? Наведіть приклади. 

Для чого призначений  персональний комп’ютер?  

Добре. Молодці! 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Повідомлення теми та мети уроку 

Тема.  Складові комп’ютера та їх призначення (Слайд 3). 

Мета: 

      Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж таке комп’ютер? З яких 

складових він складається? 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Люди здавна створювали різні пристрої для полегшення своєї праці, 

покращення життя. Довгий час багато вчених намагались винайти пристрої, 

які могли б виконувати обчислювання та робили це швидше за людину. Із 

розвитком торгівлі кількість обчислень у житті людини збільшувалось. 

Спочатку з’явилась рахівниця, пізніше арифмометр, а потім електронно-
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обчислювальна машинна (ЕОМ), яка використовувалась лише для роботи з 

числовими даними. 

Тоді і виник термін комп’ютер: від лат. Computo– лічу, обчислюю. Що 

ж таке комп’ютер? 

 Комп’ютер – це електронний пристрій, призначений для опрацювання 

даних різного типу. 

З часом комп’ютери вдосконалювались для того, щоб опрацьовувати не 

лише числові, а й текстові, графічні, звукові та відеодані (Слайд 4). 

1) Необхідність рахунку предметів у людини виникла ще в давнину. 

Найдавніший метод рахунку предметів полягав в зіставленні предметів певної 

групи (наприклад тварин) з предметами іншої групи, що грають роль 

рахункового зразка. Першим таким еталоном були пальці. 

У стародавньому світі за рахунку великих кількостей предметів 

для позначення певної кількості стали застосовувати новий знак, 

наприклад зарубку на інший паличці. Застосування для лічби підручних 

засобів Первісні люди не знали чисел і використовували для запам'ятовування 

певної кількості предметів наочне уявлення – різні підручні засоби: мушлі, 

камінці тощо (Слайд 5). 

2.) Була поставлена задача, створити машину, яка виконувала 

обчислювальні дії за людину.  

Першим обчислювальним пристроєм, в якому став використовуватися 

цей метод, був абак (В V-IV ст до н.е.), який дозволяв лише запам'ятовувати 

результат, а все арифметичні дії виконував чоловік (Слайд 6). 

3.) В 1642 р Блез Паскаль була винайдена перша механічна рахункова 

підсумовуються машина - «Паскаліна». Складні або віднімаються числа 

вводилися відповідним поворотом коліс, принцип роботи грунтувався на 

рахунку оборотів (Слайд 7). 

4.) У 1670 рік Г.В. Лейбніц створив першу світі аріфметичну машину, 

призначену для виконання чотирьох дій арифметики. Спеціальна рукоятка, яка 

давала можливість крутити ступеневу колесо, дозволяла прискорити 
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повторювані операції додавання, за допомогою яких виконувалося розподіл і 

множення чисел (Слайд 8). 

5.) А в 1823 році Чарльз Беббідж розробив проект Аналітичної машини, 

прообраз сучасного комп'ютера (Слайд 9).  

У наш час комп’ютери використовують для зберігання, опрацювання 

даних, швидкого пошуку та обміну повідомленнями, тобто як інструмент для 

автоматизації інформаційних процесів. 

Зазвичай до основних складових персонального комп’ютера відносять: 

системний блок, монітор, клавіатуру, мишу (Слайд 10). 

Але існують і інші пристрої, допоміжні.  

Ці всі пристрої об’єднуються в групи: пристрої введення та виведення, 

а ще існують пристрої обробки та зберігання даних. Зараз ми їх розглянемо 

більш детальніше. 

Перш за все ми дані вводимо до комп’ютера. Як ви думаєте, які пристрої 

нам в цьому допомагають?  

(мишка, клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер, плотер)  

  Це все пристрої введення (Слайд 11). 

Коли ми дані ввели, куди вони потрапили? (в системний блок) 

А що ж там? Які пристрої в системному блоці? 

В корпусі системного блока розташовані пристрої опрацювання та 

зберігання, а саме:  

  Процесор, Оперативна пам’ять, Вінчестер (Жорстикий диск) (Слайд 

12). 

Процесор – головна складова комп’ютера, яка виконує 

опрацювання даних 

Процесор — це «мозок» комп’ютера. Саме процесор керує роботою всіх 

пристроїв. У ньому відбуваються всі операції, які виконує комп’ютер. 

Пам’ять комп’ютера, або, точніше, оперативна пам’ять — це місце 

для інформації, з якою працює комп’ютер. У пам’яті зберігаються програми, 

вхідні дані, результати роботи. Після вимкнення комп’ютера інформація з 
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пам’яті зникає. Тому інформацію для зберігання записують на вінчестер, на 

компакт-диск(лазерний диск). 

Вінчестер (інша назва — жорсткий магнітний диск) — місце в 

комп’ютері, де зберігається вся інформація (музика, фільми, текстові 

документи тощо). 

А які ще пристрої нам допомагають зберігати дані?    (флешки, диски) 

До якої групи вони відносяться?  До групи запам’ятовуючих пристроїв. 

Пристрої виведення ( Слайд 13). 

Монітор відноситься до групи пристроїв виведення. Які ще пристрої 

можна до неї віднести? (колонки, навушники, принтер, проектор). 

Розрізняють пристрої виведення  текстових і графічних даних (монітор, 

принтер), звукових (навушники, звукові колонки), відеоданих (мультимедійні 

проектори, екранні панелі). 

 Певні пристрої можуть виводити як графічні, так і відеодані. 

Отже, ми з вами вже знаємо, що всі пристрої поділяються на 4 групи, 

пристрої введення та виведення, пристрої опрацювання та зберігання 

даних. 

Фізкультхвилинка  

Станьте, діти, у проході, 

Посміхніться ви природі! 

Потягніться догори, 

Поклоніться до землі. 

Нахиліться вліво, вправо, 

Повторіть ще раз цю вправу! 

Швидко-швидко пострибайте 

І мерщій усі сідайте! (Слайд 14) 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ 

Робота в групах 

А чи є в природі прототип комп'ютера? Чи може людина бути 

прототипом комп'ютера? 
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А розібратися в цьому нам допоможе діаграма Ішікава «Риб'яча кістка», 

яка розвиває критичне мислення.  

Вгорі - органи людини, внизу - компоненти комп'ютера. 

1. Людина вміє мислити, обробляти інформацію - цю функцію здійснює 

мозок (Слайд 15). 

Учитель виконує діаграма Ішікава «Риб'яча кістка» на інтерактивній 

дошці.  

Значить, ця машина повинна вміти обробляти інформацію - такий 

пристрій називається процесор - пристрій перепризначення для обчислень 

обробки і управління комп'ютером (Слайд 16). 

2. Отримуємо ми інформацію з допомогою органів почуттів (очі, вуха) і 

біля комп'ютера є (Слайд 17) пристрої введення (Слайд 18). 

3. Людина запам'ятовує інформацію завдяки своїй пам'яті (Слайд 19). 

Наприклад, на уроці математики вважаємо числове вираження, де необхідно 

запам'ятати проміжні дії. І у комп'ютера є такий пристрій, який може 

запам'ятовувати. Тимчасова пам'ять - оперативна інформація в ній знаходиться 

тільки під час роботи комп'ютера і постійна жорсткий диск, зовнішні носії для 

тривалого зберігання інформації (Слайд 20). 

4. Ми можемо передавати інформацію іншим людям. Розмовляти писати 

листи. Комп'ютера теж повідомляє інформацію за допомогою (Слайд 21). 

пристроїв виведення (Слайд 22). 

В результаті виконаної роботи ми можемо відповісти на питання: 

Таким прототипом є людина? Тільки винахідники прагнули передати 

комп'ютеру не фізичні, а інтелектуальні можливості людини. За принципами 

пристрою комп'ютер - це модель людини, що працює з інформацією.  

Учитель задає питання: 

1) З яких частин складається комп'ютер? 

2) Який пристрій найголовніше? 

3) Що спільного між комп'ютером і людиною? 
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В результаті виконаної роботи ми дізналися основні пристрої ПК і що 

спільного між комп'ютером і людиною (Слайд 23). 

Робота з комп’ютером 

Робота з розвивальною грою на інтерактивній дошці в онлайн-програмі 

learningapps.org «Складові комп’ютера» за посиланням: Складові комп'ютера 

(learningapps.org) (Слайд 24). 

VI. РЕЛАКСАЦІЯ 

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору 

1. Швидко покліпати очима, закрити їх і посидіти спокійно, повільно 

рахувати до 5. 

Повторити 2 – 3 рази . 

2. Міцно заплющити очі (рахувати до 3), відкрити їх і подивитись 

удалечінь (рахувати до 5).  

Повторити 2-3 разів (Слайд 25). 

VIІ. Підбиття підсумків уроку 

Рефлексія  

Що нового сьогодні дізналися? 

Чого навчилися? 

Де ви зможете застосувати вивчений матеріал? 

Що сподобалось на уроці, а що ні? 

Чи виникали труднощі? (Слайд 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/1143908
https://learningapps.org/1143908
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(Додаток Б) 

Інтерактивна презентація до конспекту уроку інформатики 4 класу 

з теми: «Складові комп’ютера» 

 

Посилання:  

https://drive.google.com/file/d/1il30Pw9juA7ASEdMT8eQ_4IcMQJEaXsI/

view?usp=sharing 

 

 

 

 

Висновок 

У своїй роботі вчитель базується на візуалізації пропонованого 

матеріалу. На ряду з використанням схем, листів опорних конспектів, 

схематичних малюнків, діаграма Ішікави Риб'яча кістка» (англ. Fishbone 

Diagram). Ця графічна техніка візуального сприйняття досліджуваного на 

уроці інформатики, дозволяє продемонструвати хід аналізу явища, події.  

Таким чином діаграма Ішікава «Риб'яча кістка» (англ. Fishbone Diagram) 

підвищує в учнів мотивацію до навчання, інтерес до дисципліни, сприяє більш 

ефективному оволодінню прийомами розумової діяльності в сфері 

інформаційних технологій, сприяє розвитку критичного мислення. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1il30Pw9juA7ASEdMT8eQ_4IcMQJEaXsI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il30Pw9juA7ASEdMT8eQ_4IcMQJEaXsI/view?usp=sharing
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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