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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА 

СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
У статті розглянуто феномен критичного мислення, виокрем-

лено його основні елементи; схарактеризовано ознаки, які прита-
манні людині з розвиненим критичним мисленням; визначено роль 
соціальних інститутів у процесі формування критичного мислення у 
сучасних підлітків, закцентувано важливість вміння критично мис-
лити як однієї зі значущих характеристик розвитку особистості.

Ключові слова: критичне мислення, соціальні інститути, 
ознаки критичного мислення, підлітки.

У сучасних умовах інформаційної війни, в яких перебуває 
Україна, важливе значення має виховання людей, які мислять 
самостійно, незалежно і творчо. Людей, які б мали навички 
критичного осмислення та аналізу фактів і подій, які відбу-
ваються навколо, мислення яких було б вільним від конфор-
мізму і догматизму.

Однією з причин гальмування демократичного розвитку 
суспільства є те, що значна частина людей не готова до свідо-
мої участі в цьому процесі, не здатна самостійно і критично 
осмислювати складності реального життя. Від наявності 
чи відсутності вищезгаданих рис певною мірою залежить 
доля суспільства. Критичне мислення є не тільки наслідком  
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демократичного способу життя, але і чинником його форму-
вання [1].

Наразі надзвичайно важливо сприяти виробленню у під-
літків уміння критично мислити, об’єктивно оцінювати різ-
номанітні явища, процеси, події. Тому вагомість формування 
критичного мислення особистості зумовлена ще й тим, що 
притаманна нашому часу динаміка технологічного і соціаль-
ного прогресу вимагає від людини умінь швидко адаптува-
тися, змінюватися і вдосконалюватися на основі самостійного 
набуття знань, знаходити шляхи розв’язання завдань, які 
виникають у будь-яких нестандартних ситуаціях, пошуку вну-
трішнього потенціалу з метою гармонійної адаптації в полі-
культурному світі [11]. 

Разом із тим аналіз та вивчення наявної ситуації свідчить, 
що формуванню критичного мислення сучасних підлітків у 
соціальних інститутах, які опікуються навчальними та вихов-
ними питаннями, приділяється недостатня увага.

Дослідженню критичного мислення присвячено праці 
багатьох науковців. Цей феномен у своїх наукових працях 
досліджували Дж. Брунер, Л. Виготський, Д. Дьюї, Д. Клустер, 
А. Кроуфорд, М. Ліпман, Д. Макінстер, С. Метьюз, Р. Пауль, 
Ж.  Піаже, Д. Халперн та інші науковці. Серед українських 
учених вивченню цього питання приділяють значну увагу 
І.  Бондарчук, Т.  Воропай, О.  Пометун, С.  Терно, О.  Тягло, 
Л. Терлецька та інші. 

Ідея розвитку критичного мислення для української 
дидактики і методики навчання є достатньо новою. В Україні 
інтерес до розвитку критичного мислення як освітньої інно-
вації з’явився наприкінці XX століття. Так, у 1996 році україн-
ський учений О. Тягло акцентував увагу на важливості і зна-
чущості розвитку критичного мислення в умовах інформацій-
ного суспільства. Сьогодні очевидно, що критичне мислення 
означає не негативність суджень або критику, а розумний роз-
гляд різноманітності підходів для винесення обґрунтованих 
суджень і рішень. Тому, на думку відомого американського 
психолога Д. Халперн, освіта, розрахована на перспективу, має 
забезпечити формування в учнів двох основних груп умінь: 
умінь швидко орієнтуватись у зростаючому потоці інформації 
та знаходити потрібне і вмінь осмислити та застосувати здо-
буту інформацію [2].

Серед основних ознак критичного мислення науковці 
(В.  Болотов, М.  Вейнстайн, Т.  Воропай, Н.  Кравченко, 
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М. Ліпман, Є. Полат, Дж. Стіл, О. Тягло, Д. Халперн та інші) 
насамперед визначають такі: вміння виокремлювати та аналі-
зувати різні ситуації, які виникають у реальному житті; пропо-
нувати варіанти для розв’язання поставлених завдань, порів-
нювати, оцінювати, виявляти недоліки і переваги кожного з 
них, вибираючи оптимальний; приймати самостійні рішення 
та прогнозувати їхні наслідки; уміння збирати інформацію з 
різних джерел; аналізувати її щодо достовірності, точності, 
корисності для розв’язання поставленої проблеми; чітко і про-
думано викладати власні думки, аргументовано доводити свою 
точку зору, уважно ставлячись до чужої та враховуючи її; роз-
пізнавати суперечливі дані, судження, аргументи, виявляти і 
виправляти помилки в чужих розмірковуваннях та визнавати 
їх у своїх [10].

У науковій літературі критичне мислення визначають як 
важливу характеристику сучасної особистості, складне, бага-
товимірне й багаторівневе явище, один із типів мислення. 
Учені відносять його, за різними класифікаціями, до різно-
видів логічного, практичного й понятійно-абстрактного мис-
лення, підкреслюючи такі його характеристики, як цілеспря-
мованість, самостійність, обґрунтованість, орієнтування на 
чіткі критерії, гнучкість і відповідальність. Це спрямований 
процес мислення, метою якого є розв’язання проблем, а сут-
ністю – виконання певних операцій-прийомів: аналізу, син-
тезу, оцінювання як власних думок та результатів діяльності, 
так і інформації про думки й діяльність інших.

Мета статті – проаналізувати поняття «критичне мис-
лення», схарактеризувати його основні елементи, визначити 
роль соціальних інститутів у процесі формування критич-
ного мислення у сучасних підлітків, закцентувати важливість 
вміння критично мислити як однієї з важливих характеристик 
розвитку особистості.

Пропагандистська інформаційна війна, що протягом 
останніх років розгорнулася в інформаційному просторі 
України, як зазначає Є. Бондаренко, постає одним із ключових 
факторів, що спричиняє невротизацію і конфліктогенність 
у вітчизняному суспільстві та змушує активно боротися за 
інформаційний простір. Мета інформаційної війни – нав’язати 
молодій людині готові висновки, «єдино правильну» позицію, 
ідеологію шляхом викривленої, вибіркової інформації, але аж 
ніяк не навчити її критично мислити та робити власні висно-
вки.
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На думку П. Полянського, освіта нині не меншою мірою, 
ніж будь-яка інша сфера, є об’єктом інформаційної війни. Але 
освіта не лише пасивний об’єкт, жертва цієї агресії; вона має 
потенціал стати активним суб’єктом інформаційного про-
стору. Тому в контексті інформаційної війни освіту потрібно 
розглядати не лише як ціль для атак, але також як стратегіч-
ний ресурс для перемоги.

З огляду на це одним із завдань соціальних та освітніх 
інститутів є розвиток критичного мислення, що допомагатиме 
учнівській молоді створити систему індивідуального психоло-
гічного самозахисту в умовах пропагандистської атаки.

У Концепції розвитку загальної середньої освіти України 
підкреслено: самоцінність знань переосмислюється таким 
чином, що сучасна людина має швидко адаптуватися до зміню-
ваних обставин, самостійно набувати знань, уміти грамотно 
працювати з інформацією, тобто використовуючи сучасні 
технології, знаходити необхідну інформацію для виконання 
поставленого завдання, аналізувати її, узагальнювати, зістав-
ляти, робити аргументовані висновки й на їх основі приймати 
рішення. Іншими словами, вона має мислити самостійно, 
критично, а також творчо, генеруючи нові ідеї. Тому фунда-
ментальна мета сучасної освіти полягає не стільки в наданні 
інформації, скільки в розвитку мислення людини, зокрема 
критичного.

Важливість критичного мислення для вітчизняної освіт-
ньої системи зумовлена не лише становленням інформацій-
ного суспільства, а й демократичним поступом нашої дер-
жави. Адже таке мислення є не лише наслідком демократії, а 
й важливим чинником її формування. Критичне мислення є 
частиною підготовки громадян до життя в суспільстві [2]. 

Розвиток логічного, критичного і творчого мислення, 
здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлю-
вати свої судження; критично оцінювати здобуту інформацію 
та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити 
висновки, використовувати отриману інформацію в особис-
тому житті; визначати власну ідентичність як особистості, 
громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної 
та локальної спільноти – ці завдання є одними з головних у 
таких освітніх галузях, як «Математика», «Суспільствознав-
ство», «Мови і літератури», «Технології», згідно з Державним 
стандартом базової і повної загальної середньої освіти [7].
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Сьогодні залишається актуальним твердження видатного 
американського мислителя минулого століття Джона Дьюї, 
що фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні 
інформації учням, а у тому, щоб розвивати критичний спосіб 
мислення, навички мислення, котрі дають змогу адекватно 
оцінювати нові обставини й формувати стратегію подолання 
проблем, які у них криються [9].

Освіта орієнтована на майбутнє, яке не може бути наперед 
визначеним, а отже, першочерговим є розвиток того типу мис-
лення, що дає змогу адекватно оцінювати нові обставини та 
формувати стратегію подолання проблем, які можуть виник-
нути.

Таким чином, розвиток критичного мислення стає най-
актуальнішим за часів інтенсивних соціальних змін, коли 
неможливо діяти без постійного пристосування до нових 
політичних, економічних або інших обставин, без ефектив-
ного вирішення проблем, значна частина яких не передбачу-
вана. У цьому сенсі очевидною є життєва необхідність фор-
мування критичного мислення для освітньої системи. Тільки 
таким шляхом можна стверджувати розвиток відповідно до 
вимог світового інформаційного суспільства та просуватися 
далі у напрямі демократії [5].

Критичне мислення – це процес розгляду ідей з багатьох 
позицій, відповідно до їх змістових зв’язків, порівняння їх з 
іншими ідеями. Критичне мислення – це результат, це момент 
у мисленні, коли критичний підхід стає природним шляхом 
взаємодії з ідеями та інформацією, це активний процес, який 
або стимулюється, або трапляється спонтанно і надає учневі 
можливість контролювати інформацію, ставити її під сумнів, 
об’єднувати, переробляти, адаптувати або відкидати [2].

У контексті нашого дослідження за основу було взято таке 
визначення: критичне мислення – це особливий вид розумо-
вої діяльності, характерними ознаками якого є вироблення 
стратегій прийняття рішень у вирішенні завдань, проблемних 
ситуацій на основі здобуття і опрацювання інформації; здій-
снення рефлексивних дій (аналітичних, контролювальних, 
оцінних) стосовно будь-якого об’єкта чи явища, у тому числі 
власного процесу мислення; виважений аналіз різних думок і 
поглядів, виявлення власної позиції, об’єктивне оцінювання 
результатів як своєї, так і сторонньої діяльності.

Метью Ліпман – професор філософії Колумбійського уні-
верситету, консультант ЮНЕСКО з освітніх питань, автор 
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«рефлексивної» моделі освіти, у якій фокус навчальної діяль-
ності спрямовується не на засвоєння певної інформації, а на 
осмислення внутрішніх сенсів та характеристик предметів і 
явищ, які досліджуються, виділяє шість ключових елементів 
критичного мислення:

1. Уміння мислити передбачає володіння певними при-
йомами, які в сукупності створюють перевірену на практиці 
ефективну методологію опрацювання інформації.

2. Відповідальність передбачає, що людина, звертаючись 
до інших, усвідомлює обов’язок надавати слухачам чи читачам 
доводи та приклади відповідно до прийнятих стандартів. Або, 
якщо ці стандарти її не влаштовують, піддавати їх сумніву за 
допомогою переконливої аргументації. Вона готова до того, 
що надані докази будуть предметом розгляду фахівців у цій 
галузі й їхні судження треба буде врахувати надалі.

3. Формулювання самостійних суджень як продукт кри-
тичного мислення означає, що воно спрямоване на творчу 
мисленнєву діяльність, а не на репродуктивне мислення, що 
ґрунтується на жорстких алгоритмах і стереотипах. Творчий 
підхід є необхідним у ситуаціях порівняння різних суджень 
і визначення альтернатив на основі врахування пріоритетів, 
чинників, що обумовлюють істинність та вірогідність інфор-
мації загалом і висловлених суджень зокрема.

4. Дуже важливими є критерії, до яких апелює, на які спи-
рається критичне мислення. Критерії - це положення, які бере 
до уваги критично мисляча людина, оцінюючи ідеї у процесі 
їх аналізу чи критики. М. Ліпман вважає такими критеріями, 
наприклад, стандарти, закони, підзаконні акти, правила, регла-
менти, керівництва, інструкції, приписи поведінки, вимоги, 
умови, обмеження, конвенції, норми, домовленості про уні-
фікацію, принципи, передбачення, дефініції, ідеали, мету, 
наміри, результати перевірки, експериментальні дані, методи, 
процедури тощо. Так, дослідження учнів, проведене у рамках 
певного предмету, має відображати або враховувати головні 
поняття та методи в цій науці або кількох суміжних науках. 
Критично мисляча людина має чітко уявляти структуру влас-
ної аргументації. А її міркування, суттєві для конкретного 
дослідження, мають бути доступними для аудиторії. Проте 
критерії не можуть бути абсолютизованими, у процесі кри-
тичного мислення вони піддаються сумніву, зміні або навіть 
заміні на інші.
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5. Самокорекція потребує, щоб людина використовувала 
критичне мислення як метод, звернений на її власні судження 
з метою їх виправлення чи покращання. Мисляча людина 
постійно піддає власні мисленнєві процеси рефлексії, вико-
ристовуючи при цьому суттєві критерії та процедурні норми.

6. Використання загальних критеріїв не виключає уваги 
та чуйності до контексту. Адже загальні критерії мають 
обов’язково перевірятися на відповідність і на можливість 
зміни у кожному конкретному випадку. Критично мисляча 
людина розуміє критерії у зв’язку із контекстом їх викорис-
тання та допускає інші альтернативи, що відповідають ситу-
ації [8].

Усе зазначене потребує врахування ще й того, що кри-
тичне мислення завжди діалогічне, тобто передбачає дискусії, 
зокрема між тими, хто навчається, в яких висуваються крите-
рії, ідентифікуються й обговорюються контексти, а мисленнє-
вий процес загалом піддається оцінюванню.

Окрему увагу варто зосередити на розвитку критичного 
мислення у підлітків для аналізу інформації, отриманої з 
мережі Інтернет, оскільки вони використовують Інтернет як 
потужне джерело інформаційних і методичних ресурсів для 
здобуття нових даних. 

Як зауважує Н.  Дементієвська, необхідно навчитися 
критично аналізувати дані, розміщені в Інтернеті, з таких 
причин: підручник та вчитель перестають бути виключними 
джерелами знань; практично кожен може і вмістити у всес-
вітню мережу будь-які відомості; вчителі й учні створюють 
власні веб-сторінки, яким мають довіряти інші учні і вчителі 
та використовувати їх у своїй діяльності; попередній досвід 
учнів (надійні друковані джерела) дозволяє їм переносити ці 
якості і на всі інші джерела інформації; переважна більшість 
ЗМІ (газет, каналів телебачення) та сайтів Інтернету утриму-
ються та фінансуються окремими комерційними кампаніями 
чи політичними партіями, які мають свої інтереси; вчителі і 
батьки, які виховувалися в тоталітарній системі, не дають при-
кладу ефективного використання критичного мислення і від-
бору інформації. Постає завдання формування вмінь і навичок 
критичного мислення в учнів, про що зазначено в українських 
державних освітніх стандартах та європейських документах з 
основних компетентностей [6].

У контексті сучасних змін критичне мислення стає важли-
вою характеристикою сучасної особистості. Це спрямований 
процес мислення, метою якого є розв’язання проблем, а сут-
ністю – виконання певних операцій-прийомів: аналізу, син-



283

тезу, оцінювання як власних думок і результатів діяльності, 
так і інформації про думки й діяльність інших [6].

Як зазначає Н. Вукіна, люди, які мають навички критич-
ного мислення, чесні самі з собою; перемагають сумніви; став-
лять запитання; інтелектуально незалежні; ними практично 
неможливо маніпулювати [4]. 

Критичне мислення допомагає набути таких умінь: ана-
лізувати інформацію, оцінювати її достовірність, оцінювати 
свої думки та сторонні впливи на них, виявляти в них сильні 
та слабкі аспекти, зважено розглядати різноманітні підходи 
до проблеми, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо неї; 
формулювати самостійні судження й будувати переконливу 
аргументацію; здійснювати рефлексію та коригування власної 
діяльності.

Щодо подальших досліджень, виникає необхідність у 
теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці 
змісту, форм, методів та технологій із зазначеної проблема-
тики.
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Н. В. Харченко
Критическое мышление как  

характеристика современной личности подростка
Институт проблем воспитания Национальной академии 

педагогических наук Украины (9 ул. Берлинского, Киев, Украина)
В статье рассмотрен феномен критического мышления, 

выделены его основные элементы; описаны признаки, характерные 
для человека с развитым критическим мышлением; определена роль 
социальных институтов в процессе формирования критического 
мышления у современных подростков; акцентирована важность 
умения критически мыслить как одной из необходимых характерис-
тик развития личности.

Ключевые слова: критическое мышление, социальные 
институты, признаки критического мышления, подростки.

N. V. Kharchenko
Critical Thinking as a Characteristic  

of the Contemporary Personality of Teenager
Institute of Problems on Education of the National Academy of  

Pedagogical Sciences of Ukraine (9 Berlynskoho Str., Kyiv, Ukraine) 
The article examines the concepts «thinking», «critical thinking» and 

defines the most common features between them. Research directions are 
considered in terms of the notion «critical thinking»; the main groups of 
indicators of critical thinking and evaluation of its levels of development 
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are outlined on the basis of scientific literature. The author singles out the 
basic elements of critical thinking, describes characteristics of a person with 
a developed critical thinking.

The role of social institutions in the process of critical thinking formation 
in modern teenagers is revealed. The importance of critical thinking skills as 
one of the significant characteristics of the individual is stressed.

Keywords: critical thinking, social institutions, signs of critical thinking, 
teenagers.
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УДК 373.5.015.31:316.42 О. Л. Хомич, м. Київ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

У статті розглянуто теоретичні підходи до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій як засобу навчально-
виховного впливу. Схарактеризовано сучасний стан сприйняття 
соціальних мереж у навчальному процесі. Наведено результати опи-
тування учнівської молоді щодо її участі та інтересів у соціальних 
мережах. Розглянуто критерії ефективності функціонування соці-
альних мереж та необхідні ресурси для їх забезпечення у школі.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, учні 
основної школи, просоціальна поведінка.

Зміст і організація національного виховання у сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) недостатньо 
орієнтовані на особистість дитини, на формування у дітей і 
молоді життєво важливих компетентностей, необхідних для 
успішної соціалізації. 

У зв’язку із загрозою втрати смисложиттєвих ціннісних 
орієнтирів дітей та учнівської молоді одним із головних пріо-
ритетів у царині національного виховання має бути створення 


