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Ад таго, як выкладчык зможа навучыць студэн-
таў крытычна думаць, забяспечыць успрыманне, 
запамінанне, разуменне і асэнсаванне, залежаць 
прадуктыўнасць дзейнасці студэнтаў і эфектыўнасць 
самога працэсу навучання. Крытычны аналіз 
з’яўляецца неабходнай складаемай прафесійнай 
кампетэнтнасці. 

Праблема фарміравання і развіцця крытычнага 
мыслення стала актуальнай за мяжой апошнія 15–
20 гадоў, хоць даследаванні па фарміраванні кры-
тычнага мыслення школьнікаў былі распача-
ты яшчэ ў 70-я гг. ХХ ст. (М. Векслер, Л. Рыбак) 
і адноўлены толькі ў канцы 90-х гг. 

Развіццё крытычнага мыслення ў апошнія га-
ды актыўна ўкараняецца ў замежныя і айчынную 
сістэмы адукацыі як сродкамі распрацоўкі спецыяль-
ных курсаў і семінараў, так і з дапамогай «перабу-
довы» акадэмічных дысцыплін у рэчышчы развіцця 
крытычнага мыслення. 

У навуковай літаратуры сустракаецца шмат 
азначэнняў паняцця «крытычнае мысленне». Д. Клу-
стар прапануе азначэнне крытычнага мыслення, якое 
абапіраецца на пяць асноўных палажэнняў:

1. Крытычнае мысленне – мысленне самастой-
нае. Калі заняткі будуюцца на прынцыпах крытыч-
нага мыслення, кожны студэнт фармулюе свае ідэі, 
ацэнкі, меркаванні незалежна ад іншых. Ніхто не мо-
жа думаць крытычна за нас. Крытычнае мысленне не 
абавязана быць арыгінальным, мы можам прыняць 
ідэю іншага. Чалавек, які крытычна думае, падзяляе 
погляды іншых людзей.

2. Інфармацыя з’яўляецца зыходным, але не кан-
чатковым пунктам крытычнага мыслення. Кажуць: 
«Цяжка думаць з пустой галавой». Аднак выклад-
чыцкая дзейнасць не павінна зводзіцца толькі да на-
вучання крытычнаму мысленню. Навучанне крытыч-
наму мысленню – гэта толькі частка шматбаковай 
працы выкладчыка.

3. Крытычнае мысленне пачынаецца з фармулёўкі 
пытанняў і ўсведамлення праблем, якія неабходна 
вырашыць. Дж. Дзьюі лічыць, што крытычнае мыс-
ленне ўзнікае тады, калі навучэнцы пачынаюць зай-
мацца канкрэтнай праблемай.

4. Крытычнае мысленне імкнецца да пераканаў-
чай аргументацыі. Чалавек, які думае крытычна, 
знаходзіць уласнае вырашэнне праблемы і падма-
цоўвае гэта рашэнне разумнымі абгрунтаванымі 
меркаваннямі. Прызнанне іншых поглядаў толькі 
ўзмацняе аргументацыю.

5. Крытычнае мысленне ёсць мысленне сацыяль-
нае. Усякая думка правяраецца толькі ў суразмоўніцтве 
з іншымі людзьмі, таму выкладчыкі, якія працуюць 
у рэчышчы крытычнага мыслення, часцей за ўсё на 
сваіх занятках выкарыстоўваюць групавыя і парныя 
віды работ [1]. 

У заходняй традыцыі прынята разглядаць змест 
крытычнага мыслення як сукупнасць трох кампанен-
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Т. Эдысан пісаў, што важнейшая задача цывіліза-
цыі – гэта навучыць чалавека думаць. Сучасная сіс-
тэма адукацыі павінна прадстаўляць студэнтам маг-
чымасці аналітычнай работы, роздуму, магчымасці 
аргументаваць і выказваць уласны погляд на разгля-
даемыя праблемы. У сувязі з гэтым набывае акту-
альнасць праблема развіцця ў студэнтаў здольнас-
цей крытычна ацэньваць і асэнсоўваць інфармацыю, 
што аказвае станоўчае ўздзеянне на фарміраванне 
кампетэнтнасці будучых спецыялістаў. 

С. М. Сямёнава, 
старэйшы выкладчык кафедры рускай мовы 
як замежнай і агульнаадукацыйных дысцыплін 
факультэта даўніверсітэцкай адукацыі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 22.02.2012. 



51

Навуковыя публікацыі

таў: гатоўнасць да крытычнага мыслення (устаноўкі), 
мысленчыя і інтэлектуальныя ўменні і навыкі, веды 
мінулага вопыту (фонавыя веды).

Адна з самых папулярных канцэпцый крытыч-
нага мыслення належыць амерыканскаму педагогу 
Р. Энісу, які адным з першых распрацаваў сістэму 
ўстановак (унутраных матывацый) да крытычнага 
мыслення. Згодна з канцэпцыяй Р. Эніса, чалавек, які 
крытычна думае, павінен:

• клапаціцца пра тое, каб яго погляды і рашэнні 
былі дакладна абгрунтаваны, а для гэтага яму неаб-
ходна імкнуцца да пошуку альтэрнатыўных крыніц, 
вывадаў, быць дасведчаным і добра інфармаваным, 
разглядаць погляды, якія адрозніваюцца ад улас-
ных, пастаянна пашыраць свой кругагляд;

• умець прадставіць як сваю пазіцыю, так і па-
зіцыю іншых: дакладна разумець сэнс сказанага і на-
пісанага, прымаючы да ўвагі асаблівасці сітуацыі, 
засяроджваць увагу на пытанні, імкнуцца прытрым-
лівацца асноўнай тэмы; знаходзіць і прапаноўваць 
пераканаўчыя абгрунтаванні і доказы; прымаць да 
ўвагі сітуацыю ў цэлым; усведамляць уласныя 
меркаванні;

• паважаць думкі суразмоўцы, умець слухаць 
іншых: пазбягаць неабгрунтаваных крытычных заў-
ваг, прымаць да ўвагі пачуцці суразмоўцы; быць 
уважлівым да стану іншага чалавека [6].

На важнасць развіцця ўстаноўкі да крытычнага 
мыслення ўказваюць многія сучасныя даследчыкі. 
Істотным кампанентам крытычнага мыслення 
з’яўляецца развіццё ўстаноўкі на тое, каб думаць 
крытычна і рыхтавацца да гэтага. Крытычна дума-
юць тыя людзі, якія ўмеюць па-сапраўднаму думаць, 
ведаюць, для чаго ім гэта патрэбна, і прыкладваюць 
намаганні, якія неабходны для эфектыўнай працы. 

Другім кампанентам зместу крытычнага мыслен-
ня з’яўляюцца мысленчыя і інтэлектуальныя ўменні 
і навыкі. У аснову сучасных канцэпцый, якія 
апісваюць інтэлектуальныя ўменні крытычнага 
мыслення, пакладзены ідэі Э. Глэйзера. Ён першым 
выклаў набор пэўных уменняў, якія, на яго думку, ад-
носяцца менавіта да крытычнага мыслення: уменне 
ўбачыць праблему і знайсці шляхі яе вырашэння; умен-
не адбіраць і ўпарадкоўваць неабходную інфармацыю; 
уменне вылучаць і адрозніваць непацверджаныя 
меркаванні і ацэнкі; дакладнасць і варыятыўнасць 
у выкарыстанні моўных сродкаў; уменні растлума-
чыць факты і інфармацыю; даваць ацэнку доказам; 
рабіць вывады і абагульненні; перабудоўваць улас-
ную сістэму перакананняў; фарміраваць правільныя 
меркаванні пра пэўныя з’явы і падзеі [5].

Апісаныя Э. Глэйзерам мысленчыя ўменні і 
навыкі знайшлі сваё развіццё ў працах Р. Эніса, 
Е. Норыса, Д. Халперн і інш. Пытанні аб наборы 
тых або іншых уменняў, якія адносяцца менавіта да 
ўменняў крытычнага мыслення, да гэтага часу за-
стаюцца адкрытымі. Кожны даследчык вылучае 
свае ўменні і навыкі, удакладняе іх у залежнасці ад 

тэматыкі даследавання. Вылучым найбольш істотныя, 
на наш погляд, мысленчыя ўменні, якія знайшлі адлю-
страванне ў большасці сучасных канцэпцый крытыч-
нага мыслення:

1. Ацэнка надзейнасці крыніц інфармацыі.
2. Уменні вылучаць неабходную інфармацыю і 

здольнасць да яе апрацоўкі.
3. Аналіз і ацэнка выказванняў, меркаванняў, вы-

вадаў і аргументаў.
4. Уменне задаваць пытанні з мэтай атрымання 

больш дакладнай інфармацыі і яе праверкі.
5. Разгледжанне праблемы з розных поглядаў і па-

раўнанне разнастайных падыходаў.
6. Дакладнасць у выбары моўных сродкаў. 
7. Прыняцце рашэнняў і ўменне абгрунтаваць 

свой выбар. 
Выкарыстанне дадзеных уменняў на вучэбных 

занятках мае месца пры наяўнасці ўжо накопленых 
ведаў і вопыту. Крытычнае мысленне – гэта «мыс-
ленне аб ведах», якія дазваляюць выкарыстоўваць 
раней набытыя веды, каб стварыць новыя. 

Пералічаныя фактары разглядаюцца ў дачыненні 
да навучэнцаў і з’яўляюцца ў некаторай ступені 
суб’ектыўнымі. Аднак яны складаюць аснову пра-
цэсу асэнсавання ўніверсітэцкага дыскурсу – інтэр-
прэтацыі яго зместу ў свядомасці навучэнцаў, якая 
ажыццяўляецца пасродкам актывізацыі крытычнага 
мыслення. Дж. Стыл разглядае крытычнае мыслен-
не як здольнасць аналізаваць інфармацыю з пазіцый 
логікі з тым, каб прымяняць атрыманыя вынікі як да 
стандартных, так і нестандартных сітуацый [2]. У рас-
працаванай ім тэхналогіі развіцця крытычнага мыс-
лення сродкамі чытання і пісьма канструктыўную 
аснову складае базавая мадэль трох стадый: выклік – 
асэнсаванне – рэфлексія. Д. Халперн вылучае шэсць 
асноўных прыкмет чалавека, які крытычна думае:

1. Гатоўнасць да планавання.
2. Гнуткасць (гатовы думаць па-новаму).
3. Настойлівасць (мысленне – гэта напружная 

праца, якая патрабуе ад чалавека цярпення і настой-
лівасці). 

4. Гатоўнасць выпраўляць свае памылкі (разум-
ныя людзі тыя, якія замест таго, каб апраўдваць свае 
памылкі, умеюць прызнаць іх і тым самым вучацца 
на іх).

5. Асэнсаванне, якое падразумявае назіранне за 
ўласнымі дзеяннямі пры руху да мэты (людзі, якія 
крытычна думаюць, развіваюць звычку да самаўсве-
дамлення ўласнага мысленчага працэсу).

6. Пошук кампрамісных рашэнняў [3]. 
Е. Норыс у сваёй працы па ацэньванні крытыч-

нага мыслення вылучае параметры, па якіх можна 
прасачыць за развіццём крытычнага мыслення: фа-
кусіраваць увагу на пытанні; задаваць пытанні для 
высвятлення незразумелай думкі; аналізаваць аргу-
менты; ацэньваць і інтэрпрэтаваць назіранні; рабіць 
заключэнні аб надзейнасці крыніцы; ажыццяўляць 
рэфлексію ўласнага мыслення і дзейнасці [6].
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Мал. 1. Дыдактычная мадэль крытычнага асэнсавання зместу ўніверсітэцкай 
лекцыі з пазіцый інтэрактыўна-дыскурснага падыходу
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Значымасць крытычнага мыслення як актуаль-
най адукацыйнай праблемы абгрунтавалі Д. Клустэр, 
Д. Халперн, Дж. Стыл, Е. Норыс, В. П. Зінчанка, 
А. А. Ходас, З. І. Калмыкова і інш. 

Зыходзячы з ідэй і тэарэтычных палажэнняў вылу-
чаных аўтараў можна вывесці асноўныя аспекты кры-
тычнага педагагічнага мыслення:

• здольнасць генерыраваць і сінтэзаваць ідэі на ас-
нове ўласнага педагагічнага вопыту;

• здольнасць інтэрпрэтаваць, аналізаваць і рабіць 
параўнанні, заключэнні, ацэньваць педагагічную 
інфармацыю і аргументы;

• фарміраванне і ўсталяванне поглядаў, выпрацоўка 
перакананняў;

• уменне адстойваць свае перакананні, забяспеч-
ваць доказнасць;

• магчымасць выбару дзеяння: прыняцце праду-
маных рашэнняў з мэтай пераадолення праблемных 
педагагічных сітуацый.

Абагульняючы пералічаныя аспекты, можна вы-
весці азначэнне педагагічнага крытычнага мыслен-
ня. Крытычнае педагагічнае мысленне – гэта свядо-
мы, спланаваны, інтэлектуальна арганізаваны пра-
цэс генерыравання і сінтэзавання педагагічных ідэй, 
інтэрпрэтацыі, аналізу і ацэнкі педагагічнай інфар-
мацыі, які прыводзіць да фарміравання і ўсталявання 
ўласных поглядаў і перакананняў, якія, у сваю чаргу, 
накіроўваюць працэс выпрацоўкі рашэнняў для пераа-
долення праблемных педагагічных сітуацый. 

Крытычнае педагагічнае мысленне пранікае ў ін-
дывідуальную сістэму поглядаў і перакананняў, 
фарміраванне і станаўленне якой з’яўляецца кан-
чатковым прадуктам крытычнага асэнсавання 
педагагічнай рэальнасці. 

Дыдактычная мадэль, якую мы прапануем, засна-
вана на інтэрактыўна-дыскурсным падыходзе. Яго 
асновы з’яўляюцца фундаментам для вырашэння пра-
блемы фарміравання ўменняў крытычнага асэнсаван-
ня лекцыі, свядомага пераасэнсавання яе змястоўнага 
кампанента.

Важнымі ў гэтым падыходзе з’яўляюцца наступ-
ныя моманты:

• фарміраванне, развіццё і актывізацыя меха-
нізмаў авалодання студэнтамі ўменнямі, неабход-
нымі для крытычнага асэнсавання лекцыі (уменні 
акадэмічнага праслухоўвання, уменні актыўнага 
канспектавання і г. д.);

• развіццё здольнасці студэнтаў выпрацоўваць 
найбольш эфектыўныя дыскурсіўныя стратэгіі ў 
працэсе рэалізацыі вучэбнага дыскурсу;

• станаўленне і развіццё ўмення ўбачыць і праана-
лізаваць практычную вартасць матэрыялу заняткаў, 
вызначыць актуальнасць зместу ў адпаведнасці з 

індывідуальнымі патрэбамі саміх студэнтаў і запа-
трабаваннямі педагагічнай практыкі;

• развіццё здольнасці прымяняць тэарэтыч-
ны матэрыял заняткаў у канкрэтнай педагагічнай 
сітуацыі.

У сукупнасці фарміраванне і развіццё ўсіх пера-
лічаных вышэй уменняў складаюць аснову рас-
працаванай намі дыдактычнай мадэлі крытычнага 
асэнсавання зместу ўніверсітэцкай лекцыі (мал.1). 
Намі вылучаны асноўныя, педагагічныя, дыдак-
тычныя і метадычныя ўмовы, ад якіх залежыць 
эфектыўнасць працэсу па фарміраванні крытычных 
уменняў студэнтаў. Адной з умоў фарміравання кры-
тычных уменняў у студэнтаў з’яўляецца наяўнасць 
іх у выкладчыка. У сучасных замежных і айчынных 
універсітэтах распрацоўваюцца і ўводзяцца ў вучэб-
ныя праграмы спецыяльныя курсы і факультатывы па 
праблеме навучання ўменням крытычнага мыслення. 
Як адзначаюць многія даследчыкі, па наяўнасці такіх 
спецкурсаў і семінараў можна меркаваць аб якасці 
прадстаўляемых адукацыйных паслуг у дадзенай на-
вучальнай установе.

Вылучаныя этапы работы па фарміраванні ўменняў 
крытычнага асэнсавання зместу абапіраюцца на этапы 
тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення (выклік – 
асэнсаванне – рэфлексія).

Працэс разумення зместу ўніверсітэцкай лекцыі з 
пазіцый інтэрактыўна-дыскурснага падыходу пачы-
наецца з крытычнага ўспрымання зместу. Далей ідзе 
стадыя крытычнага асэнсавання дыскурсу. З дапамогай 
актывізацыі педагагічных ведаў студэнты «настройва-
юцца» на асэнсаванне матэрыялу па канкрэтнай тэме, 
што ў значнай ступені палягчае праходжанне наступ-
най «ступені» – ідэнтыфікацыю і разуменне асноўных 
ідэй («сэнсавых вузлоў») зместу.

Пасля вызначэння асноўных момантаў дыскур-
су з дапамогай кагерэнтнай мадэлі разумення наву-
чэнцы «нарошчваюць змястоўную тканіну» дыскур-
су – асэнсоўваюць, інтэрпрэтуюць дэталі, паняцці і 
тэрміналагічныя адзінкі (тут працуе кагезійная мадэль  
разумення). Для абагульнення зместу педагагічнага 
дыскурсу навучэнцам неабходна выкарыстоўваць 
дадатковыя звесткі па тэме, разглядаць канкрэтны 
педагагічны кантэкст (тут працуе кантэкстная мадэль 
разумення).

Вылучэнне ўзроўняў сфарміраванасці крытыч-
ных уменняў з’яўляецца важнай умовай пры выба-
ры педагагічнай тэхналогіі, методыкі выкладання, 
прёмаў і метадаў работы. Часцей за ўсё ў студэнтаў 
іх вылучаюць тры: нізкі, сярэдні і высокі. Высокі 
ўзровень сфарміраванасці крытычных уменняў азна-
чае наяўнасць інтэгратыўных мысленчых кампетэн-
цый і ўмення выкарыстоўваць дадзеныя кампетэнцыі 
ў практычнай і прафесійнай дзейнасці.

Абагульненне вынікаў вопыту работы па 
фарміраванні крытычных уменняў і дадзеныя дыяг-
настычных даследаванняў дазволілі вылучыць най-
больш эфектыўныя метады і прыёмы работы. Формы 
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Анатацыя
У артыкуле разглядаецца праблема фарміравання ў студэнтаў уменняў крытычнага аналізу педагагічнай 

інфармацыі. Прадстаўленая дыдактычная мадэль, заснаваная на інтэрактыўна-дыскурсным падыходзе, вызначае 
асноўныя этапы работы на лекцыі па фарміраванні ў студэнтаў уменняў крытычнага асэнсавання зместу вучэбнага 
матэрыялу. 

Summary
The problem of the formation of skills of critical analysis of pedagogical information among students is considered. 

A didactic model is presented that is based оn the interactive/discursive approach, determine the basic stages of lecture 
activity in order to form the skills of critical apprehension of the educational materials content among students.

Навуковыя публікацыі

арганізацыі дзейнасці амаль ўсе вядомыя ў дыдакты-
цы: індывідуальныя, індывідуальна-групавыя, пар-
ныя, групавыя і калектыўныя. Аднак падчас работы 
па фарміраванні крытычных уменняў мы аддаём пе-
равагу групавой і парнай формам работы. Прапана-
ваная намі дыдактычная мадэль уяўляе сабой адкры-
тую сістэму.
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