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Анотації:
Розглянуто нові підходи проекту-
вання освітніх ресурсів для фор-
мування критичного мислення 
у контексті світової фінансової 
та економічної кризи. Особли-
ва увага приділяється проблемі 
якісної освіти.  Розглянуто по-
няття трьохсторонньої місії осві-
ти – викладання, дослідження та 
суспільної діяльності. Наведено 
напрямки формування соціаль-
ної відповідальності людини. Ре-
комендовано універсальні форми  
відносин людини із суспільством, 
що обумовлені особливостями 
процесу формування критичного 
мислення. Показано структурні 
модулі, які допомагають виявити 
і оцінити недоліки, визначити на-
ступні цілі розвитку особистості, 
проаналізувати умови і зрозуміти 
причини, визначити й уявити сис-
темність необхідних перетворень. 
Наголошується, що якісна освіта 
сприяє розумінню, відкритості, 
солідарності та відповідальності.

Микитюк С.А. Особенности проектирова-
ния образовательных ресурсов для фор-
мирования критического мышления сту-
дентов высших педагогических учебных 
заведений. Рассмотрены новые подходы 
проектирования образовательных ресурсов 
для формирования критического мышления 
в контексте мирового финансового и эконо-
мического кризиса. Особенное внимание уде-
ляется проблеме качественного образования.  
Рассмотрено понятие трехсторонней миссии 
образования – преподавания, исследования 
и общественной деятельности. Приведены 
направления формирования социальной от-
ветственности человека. Рекомендованы 
универсальные формы  отношений челове-
ка с обществом, которые обусловлены осо-
бенностями процесса формирования крити-
ческого мышления. Показаны структурные 
модули, которые помогают обнаружить и 
оценить недостатки, определить последую-
щие цели развития личности, проанализиро-
вать условия и понять причины, определить 
и представить системность необходимых 
превращений. Отмечается, что качественное 
образование способствует пониманию, от-
крытости, солидарности и ответственности.

Mikityuk S.A. Features of planning 
of educational resources for forming 
critical thought of students of 
higher pedagogical educational 
establishments. It is considered new 
approaches of planning educational 
resources for forming critical thought in the 
context of world financial and economic 
crisis. The special attention is spared for 
the problem of high-quality education. 
It is considered the concept of trilateral 
mission of education – teaching, research 
and public activity. Directions of forming 
social responsibility of man are resulted. 
The universal forms of relations of timber-
toe by society are recommended, which 
conditioned the features of process of 
forming critical thought. The structural 
modules, which help to discover and 
estimate failings, define the subsequent 
aims of development of personality, 
analyse terms and understand reasons, 
define and present the system of 
necessary transformations, are shown. It 
is marked that high-quality education is 
instrumental in understanding, openness, 
solidarity and responsibility.
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Вступ.1

2005 р. ООН дала старт Десятиріччю освіти в 
інтересах сталого розвитку. Суть такої форми роз-
витку полягає у довгостроковому дослідженні та по-
доланні проблем раціонального функціонування на-
вколишнього середовища. У такий спосіб людство 
зобов’язане стати відповідальним як за теперішній 
час, так і щодо можливостей задоволення потреб май-
бутніх поколінь. Осмислення цих проблем призвело 
до того, що практично всі країни світу затвердили у 
Цілі розвитку тисячоліття. 

Відповідно до цього, сучасна педагогічна освіта 
має бути спрямована на розуміння світу, рівності та 
взаємоповаги, а також поваги природного та суспіль-
ного середовища. Однією з функцій такої освіти має 
бути навчання того, як відповісти на основні виклики 
теперішнього часу – охорона навколишнього серед-
овища, захист біорізноманітності, забезпечення прав 
людини, тобто осмислення людьми взаємозалежності 
один від одного та від довкілля. Перш за все, така осві-
та потребує міждисциплінарного підходу, що включає 
соціальні, економічні, культурні, а також екологічні 
аспекти розвитку, вона сприяє розвитку критичного 
мислення й здатності приймати рішення, вирішувати 
конфлікти, стимулюючи діалог, роботу в команді та 
ініціативність. Інакше кажучи, така освіта поклика-
на зробити людину незалежною, зокрема озброєною 
не тільки знаннями й уміннями, але й усвідомленими 
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цінностями, завдяки яким набуває можливості для ре-
ального керування суспільними змінами та побудови 
справедливого демократичного суспільства.

Таким чином, у світовому освітньому просторі на-
бувають популярності гуманістично орієнтовані під-
ходи, які дають нові способи вирішення питань змісту, 
форм, методів навчання. У цьому контексті особливої 
уваги заслуговує проектування та впровадження таких 
електронних освітніх ресурсів, що концентруються на 
суб’єкті навчання та акцентують увагу на мисленні, 
саморозвитку, визначенні цінностей, продуктивному 
обміну думками і компромісному вирішенню про-
блем суспільства. Ці ресурси створюються як послі-
довність навчальних і виробничих модулів, які люди-
на обирає самостійно, і які забезпечують професійну 
орієнтацію, зростання її загальноосвітньої підготовки 
і культури, здійснення різних етапів особистісно про-
фесійного становлення, упевнене входження людини 
в соціум з урахуванням індивідуальних схильностей і 
особливостей розвитку.

Ресурсний підхід у педагогіці розробляють Т. Да-
виденко, В. Лозова, Т. Цецоріна, Т. Шамова, І. Яки-
манська та ін. Його визначають як сукупність умов і 
засобів, необхідних для реалізації потенційних мож-
ливостей людини. Тому ресурсний підхід є визначаль-
ним для оптимальної організації тьюторської діяль-
ності у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Окремими освітніми організаціями виконано зна-
чний обсяг робіт по створенню електронних продуктів 
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та розміщенню в локальних мережах та в мережі Ін-
тернет у відповідності до загального переліку завдань, 
які потрібно вирішити для створення загальноукра-
їнського науково-освітнього середовища [Державна 
програма «Інформаційні та комунікаційні технології в 
освіті і науці на 2006-2010 роки» : Міністерство осві-
ти і науки України. К., 2005. 64 с.]. 

Але, на жаль, проведене дослідження виявило, що 
системні методики навчально-методичного забезпе-
чення проблеми проектування електронних освітніх 
ресурсів для формування критичного мислення зали-
шаються в зародковому стані. 

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету  
імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в висвітленні особливостей 

розв’язання проблеми проектування електронних освіт-
ніх ресурсів для формування критичного мислення. 

Результати дослідження.
Серед сучасних підходів вивчення процесу фор-

мування критичного мислення (особистісно орієн-
тованого, системного, діяльнісного, комунікативно-
діалогічного, синергетичного та ін.), нашу увагу 
привернули, в першу чергу, когнітивний, інтенціо-
нальний та герменевтичний підходи формування кри-
тичного мислення. Інтенціональний акцентує увагу 
на дослідженні випрацьовування й формулювання 
суджень шляхом інтерпретації цілісних, психологічно 
завершених, ієрархічних змістовно-смислових інфор-
маційних структур. Герменевтичний підхід на основі 
пізнання й розуміння реальності дозволяє досліджу-
вати генезис критичного мислення щодо забезпечення 
ефективного сприйняття, інтерпретації та засвоєння 
інформації (герменевтика вивчає проблеми не тільки 
інтерпретації і тлумачення різного роду інформації, а 
й розуміння людської особистості, суспільних і світо-
вих процесів, характеру сучасної комунікації).

Представниками когнітивної психології (Б. Велич-
ковський, Дж. Гріно, Д. Дьюі, В. Дружинін, С. Рубінш-
тейн, Р. Солсо, М. Холодна та ін.) мислення вищого по-
рядку характеризується як раціонально організоване, 
що досліджує процес прийняття правильного рішення. 
Когнітивні чинники впливають на інтелектуальну ді-
яльність особистості, на процеси цілепокладання, про-
гнозування, опрацювання інформації, прийняття рішен-
ня і пов'язані з відбором інформації; розпізнаванням 
образів та оцінюванням можливостей вибору і типами 
розумових дій (аналізом умов, вибором прийомів рішен-
ня, порівняння рішення з умовами задачі). У процесі 
інформаційно-пошукової діяльності особистості та її 
здатності опрацьовувати інформацію когнітивна психо-
логія звертається до тієї інформації, якою людина оперує 
під час прийняття рішення стосовно до конкретної ситу-
ації. При цьому інформація аналізується, синтезується, 
оцінюється і застосовується, зокрема увага акцентується 
на характері обраної індивідом стратегії, що зумовлена 
здатностями орієнтування в ситуації, відповідністю ба-
зовій інформації та її адекватного оцінювання, а також 
діям відповідно до зазначеної оцінки [1]. 

Припускається, що на шляху до формування су-
дження відбувається подвоєний вибір у відповідності 
до цілей (тобто вибір на основі смислових настанов і 
визначення адекватно умовам операцій і ресурсів).

Серед різноманітності визначень найбільш слуш-
ним, на нашу думку, є характеристика з точки зору 
когнітивної психології: мислення – це яскраво вира-
жений засіб раціональної діяльності особистості, про-
цес вирішення задач чи проблем. Когнітивний підхід 
до мислення в психології характеризується викорис-
танням наукового методу, відмовою від самоспосте-
реження як чинного методу дослідження і визнанням 
існування внутрішніх психічних станів (переконання, 
бажання, мотивації тощо). Мислення представляється 
послідовним циклічним процесом зі своїм предме-
том, методом і специфічним продуктом: акт мислення 
закінчується певним результатом, проблематизація 
– проблемою, формування методу – когнітивним за-
собом, інструментальний акт – рішенням проблеми, 
заключний акт мислення визначається обґрунтованіс-
тю або доведенням. 

У когнітивній психології розуміння – це компо-
нент мислення, що визначає внутрішній зміст інфор-
мації, тобто виявляє основну думку, але внутрішній 
зміст інформації може не співпадати з її зовнішнім 
значенням. Цей процес відбувається за допомогою 
структурування і переструктурування інформації, 
її стиснення, смислового розмежування. Розуміння 
при сприйнятті інформації дозволяє виділяти окремі 
її елементи (зокрема: некоректні, нелогічні, сумнівні, 
хибні), інтерпретувати отриману інформацію з позиції 
автора та зіставляти її з особистісним уявленням, фор-
мувати осмислене судження про те, що є істинним, а 
що – хибним. Акт розуміння характеризується спро-
бою розкодувати значення усієї інформації, що надає 
їй глибину або підтекст. 

Когнітивна поведінка індивіда проявляється у ви-
словленні особистого розумного обґрунтування і ви-
магання цього від інших членів діалогу; встановленні 
точної відмінності і зв'язку; побудові аргументованих 
доказів і контраргументів; висуненні гіпотез; уза-
гальненні; використанні і розпізнаванні критеріїв; 
сприйнятті взаємовідносин; правильному виведенні 
суджень; застосуванні аналогій, які підходять; чутли-
вості до контексту; висуненні альтернативних точок 
зору; побудові логічних висновків щодо виступів і 
дискусій інших. 

Аналіз особливостей реалізації педагогічної техно-
логії формування критичного мислення [2-5] свідчить, 
що ключовою проблемою проектування освітніх ресур-
сів для формування критичного мислення особистості 
стає як виокремлення оптимального змісту (фактів, по-
нять, об’єктів), що дозволяє представити більше одного 
трактування, так і засобів, що обумовлюють діяльність 
особистості щодо вироблення і відстоювання активної 
позиції, поглядів, розуміння того, що існують відмінні 
точки зору тощо. У такий спосіб, особливе значення ми 
приділяємо узгодженню різних аспектів цілеспрямова-
ного навчально-виховного процесу (навчальних планів, 
дидактичних матеріалів, методичних прийомів, проце-
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дур оцінювання тощо), що, безумовно, впливає на про-
цеси проектування та використання освітніх ресурсів 
для формування критичного мислення.

Однак, необхідно зазначити, що на сучасному 
етапі набуває особливої актуальності прийняття рі-
шень в умовах невизначеності, що стимулювало зна-
чне розширення масштабів прогностичної діяльності 
та зростання цінності прогнозів (у вигляді гіпотез, 
планів дій тощо) на базі принципів та законів опра-
цювання інформації, зокрема її аналізу, побудови мо-
делей, їх обробки, оцінки та перевірки достовірності 
результатів (створених прогнозів) тощо. Операційний 
склад умінь прогнозування характеризується більшіс-
тю дослідників такими компонентами: діагностика, 
встановлення причинно-наслідкових зв'язків, ство-
рення нових образів на основі перетворення уявлень, 
формулювання гіпотез, конструктивна робота щодо 
реалізації прогнозів. Прогноз – це імовірне суджен-
ня про стан того чи іншого явища в майбутньому або 
спеціальне наукове дослідження перспектив тих чи 
інших явищ, переважно з кількісними оцінками. Ми 
розглядаємо прогнозування стану об’єкта досліджен-
ня як обґрунтування можливих кількісних та якісних 
його змін в майбутньому (рівня розвитку в цілому, 
окремих напрямків функціонування тощо), а також 
альтернативних способів і строків досягнення очіку-
ваного стану. При обґрунтуванні прогнозу на основі 
прогнозування відбувається прийняття рішення щодо 
вибору найоптимальніших варіантів. 

Звісно, якщо зміст прогностичних умінь залежить 
від змісту діяльності, то комплексне інтегративне 
прогностичне вміння формується у процесі відповід-
ної діяльності, серед структурних компонентів якої, 
на нашу думку, доцільно виокремити діагностичний, 
орієнтаційний, дослідницький, обґрунтовуючий, кон-
структивний. Відповідно, проектування електронних 
освітніх ресурсів має враховувати певні принципи, 
на яких базується процес прогнозування, зокрема, ба-
гаторівневий опис, цілеспрямованість, системність, 
інформаційна єдність, послідовне вирішення невизна-
ченості, альтернативність.

Таким чином, у процесі проектування освітніх 
ресурсів необхідно приділити увагу створенню умов 
щодо формування навичок сприйняття й обробки 
великих обсягів інформації, оволодіння сучасними 
засобами, методами та технологіями роботи з інфор-
мацією на основі таких принципів: інформаційної 
насиченості навчального матеріалу; соціальної обу-
мовленості предмету осмислення; комунікативності у 
процесі осмислення проблеми та її обговорення; про-
блемності змісту навчального матеріалу; мотивації до 
використання аргументів, доведень, чи спростувань, 
основа яких конкретні факти, джерела, дані [Шакиро-
ва Д. М. Формирование критического мышления уча-
щихся и студентов : модель и технология: Technology 
& Sociely 9(4) 2006.  Режим доступа: http://lifets.ieee.
org/russian/depository/ v9_i4/pdt/6.pdf].

Таким чином, для зазначеного проектування важ-
ливо те, що в процесі опрацювання інформації кри-
тичне мислення відповідає за відбір потрібної інфор-
мації з різноманітних джерел; аналіз, систематизацію 

і узагальнення інформації; статистичне опрацювання 
даних; обґрунтоване розв'язання проблеми і оформ-
лення результатів. За своєю типологією інформація 
розподіляється на змістово-фактуальну (відображення 
конкретних подій, фактів, явищ реальної дійсності), 
що не потребує додаткового декодування; змістово-
концептуальну (індивідуально-авторське розуміння 
відношень між явищами); змістово-підтекстову (зміст 
тексту, що ґрунтується на асоціативних і конотатив-
них значеннях, які уможливлюють прихований смисл) 
[Коробов Е. Т. Понимание как дидактическая пробле-
ма: Московский психологический журнал № 11 / Е.Т. 
Коробов. – 2005. – Режим доступа: httр://magazine.
mospsy.ru/nomer11/s10.shtml]. 

Необхідно також враховувати, що у когнітивному 
процесі критичне мислення проявляється у сенситив-
ності до контексту; самокорекції; гармонічному до-
слідженні відповідно до обраного критерію; прийнят-
ті до уваги прикладного аспекту. Отже, уявлення про 
критичне мислення відображуються у фокусуванні 
уваги на аргументах, що характеризується полісеміч-
ністю, невизначеністю, неповнотою; цілісності, що 
проявляється в оцінюванні процесу мислення з точ-
ки зору його системної побудови і пов’язано з його 
структурою і повнотою; організованості в глибині і 
розгортанні мислення за різними напрямками, що по-
рівнюються між собою; майстерності у застосуванні 
на практиці; відповідальності, нестандартності, крите-
ріальності, самокорекції, відчутті контексту [Шакиро-
ва Д. М. Формирование критического мышления уча-
щихся и студентов : модель и технология: Technology 
& Sociely 9(4) 2006.  Режим доступа:  http://lifets.ieee.
org/russian/depository/ v9_i4/pdt/6.pdf].  

Крім того, необхідно враховувати, що розумін-
ня [1], яке проходить декілька рівнів: від сенсорного 
(елементарного розуміння слів і фраз, вилучення фак-
тичної інформації) до понятійного (переопрацювання 
інформації, осягнення її змісту) є стрижневою здат-
ністю критичного мислення в роботі з текстом. При 
більш детальному розгляді визначають такі групи 
розуміння інформації: контроль (заперечення ірреле-
вантних асоціацій); аналогію (виявлення знань, вне-
сених до інших концептуальних контекстів знань); ре-
курсію (відтворення аналізу ситуації з погляду іншої 
людини); варіювання (перешкоджання повторенню, 
здатність вносити хоча б поверхневі зміни у послі-
довність дій і думок), а також критерії, що характери-
зують рівні розуміння інформації: глибина, чіткість, 
повнота та обґрунтованості [Коробов Е. Т. Понимание 
как дидактическая проблема: Московский психоло-
гический журнал № 11  2005. Режим доступа: httр://
magazine.mospsy.ru/nomer11/s10.shtml]. 

Глибина може бути повною або поверхневою, що 
уможливлює визначення ступеню проникнення в сут-
ність інформації. Утім, сама глибина розуміння зале-
жить від рівня систематизації знань у певній сфері, ши-
роти пізнання, кругозору, інтелекту людини. Чіткість 
розуміння сприяє осмисленню якостей, зв’язків та 
відношень певного об’єкту в інформації. Повнота ро-
зуміння передбачає вилучення змісту об’єму отриманої 
інформації, що визначається відношенням зрозумілих 



39

2012

10
зв’язків між усіма існуючими елементами. Обґрунтова-
ність розуміння – це усвідомлення підстав, які обумов-
люють впевненість у правильності розуміння. 

Отже в змістовому модулі ресурсів необхідно пе-
редбачити інформацію, що характеризується недотри-
манням законів логічного розмірковування, наявністю 
хоча б одного хибного посилання, що зумовлює розу-
мові тупики або нерозуміння, тобто відповідає пору-
шеному процесу мислення. Крім того до логічних пер-
шопричин нерозуміння належать порушення логічних 
законів тотожності, протиріччя, виключення третього, 
достатнього обґрунтування; порушення послідовнос-
ті викладення інформації; відволікання від логіки роз-
мірковування; нечітке відокремлення постулату від 
аргументу; безперервне викладання інформації без 
виділення логічно завершених частин [6]. 

Крім того, в процесі проектування електронних 
освітніх ресурсів для формування критичного мис-
лення необхідно враховувати принципи системності 
та комплексності (взаємозв’язок і взаємозумовленість 
усіх етапів і ланок роботи по формуванню найважли-
віших умінь), послідовності в судженнях (вживання 
правильних доказів), мультиперспективності, мета-
когнітивності (наявності рефлексії та багаторівневос-
ті), доступності навчання. До найважливіших умінь 
ми відносимо інформаційно-пошукові (пошук, опра-
цювання та аналіз інформації, робота з відібраною 
інформацією, її структурування й систематизація, 
узагальнення та інтерпретація для застосування при 
виконанні завдань); діяльнісно-дослідницькі (форму-
лювання проблеми, представлення можливих або аль-
тернативних варіантів і шляхів рішення цієї проблеми 
за допомогою наявної інформації або пошук необ-
хідної); критично-рефлексивні (критичний аналіз зо-
внішньої інформації, з’ясування ступеню достатнього 
обґрунтування, виявлення в інформації некритичних 
несумісних та нелогічних ідей, достатніх аргументів, 
навмисної заміни тавтологічною інтерпретацією). 

Крім того, необхідно зазначити, що проектування 
електронних освітніх ресурсів для формування кри-
тичного мислення має враховувати адекватне оціню-
вання як за традиційною методикою, так й оцінюван-
ня шляхом спостережень за навчальним процесом, 
анкетування, письмового есе. До того ж необхідно 
передбачити нові підходи до завдань оцінювання зо-
крема у ситуаціях вирішення складних колективних 
завдань, ситуації спонукання до висловлювання ідей, 
обґрунтованих думок (наприклад, роздумів над якіс-
тю навчання і над тим, як його можна підвищувати); 
ситуаціях щодо оцінювання як результатів роботи, 
так й самого процесу навчання, ситуаціях щодо оці-
нювання досягнень особистості, якщо вони є резуль-
татом справжніх зусиль; ситуаціях щодо здатності 
обмірковувати і вирішувати дискусійні питання та 
проблеми; ситуаціях спонукання до впорядковування 
та структурування знань, ситуаціях вибору конкретної 
стратегії оцінювання, показників і критеріїв оціню-
вання результатів, різноманітних стратегій та методів 
оцінювання у залежності від мети й обраних показни-
ків і критеріїв оцінювання, шкали оцінювання заняття 
кожного з обраних показників і критеріїв (наприклад, 

стобальну або десятибальну шкалу).
Зазначимо, що для визначення рівня розвитку мис-

лення ми використовуємо такі критерії [3]: 
1) знання фактів (завдання переказати зміст, описати 

деталі, скласти список, дати визначення, сформу-
лювати); 

2) вміння аналізувати (завдання проаналізувати, 
порівняти та протиставити, встановити зв’язки, 
причини та наслідки, дослідити значення); 

3) вміння синтезувати (завдання представити за інших 
умов, нових обставин, змінити концептуально, 
організувати обговорення різних точок зору, вига-
дати власне втручання, переконструювати задля 
здобуття інших результатів); 

4) розуміння (завдання підсумувати, стисло розповісти, 
пояснити, інтерпретувати, перефразувати); 

5) вміння застосовувати інформацію (завдання вико-
ристати у різноманітний спосіб, наприклад: хто і 
для яких потреб); 

6) вміння оцінювати (завдання встановити критерії, 
прорецензувати роботу, обґрунтувати рішення, 
вмотивувати доцільність, оцінити ефект, 
реабілітувати).
Безперечно, запровадження нових підходів до 

оцінювання зумовлює зміну акцентів на процеси 
міркування, цілепокладання, емпатії та рефлексії, 
сприяє реалізації доброзичливого зацікавленого ко-
ректування та стимулювання навчання, поступово-
го переходу до свідомого самоуправління, здатності 
самостійно здійснювати адекватну самооцінку та 
взаємооцінку, усвідомлення рівня власних досягнень, 
визначення цілей та напрямів подальшого росту, а та-
кож розвитку здатності до планування. 

Висновки. 
Підсумовуючи, слід підкреслити, що серед особли-

востей проектування сучасних освітніх ресурсів за пев-
ними стандартами мають бути структурні модулі, які 
є ефективним інструментом якісного аналізу, зокрема, 
допомагають виявити і оцінити недоліки, визначити 
наступні цілі розвитку особистості, проаналізувати умо-
ви і зрозуміти причини, визначити й уявити системність 
необхідних перетворень. У такий спосіб, як наслідок, 
реалізується концепція прямого служіння суспільству 
у поєднанні з такою місією освіти, що спрямована на 
формування соціальної відповідальності людини як 
універсальної форми її відносин із суспільством, опти-
мального ставлення до дійсності, дослідження наслідків 
власної діяльності тощо. Отже, відповіддю на гострий 
попит на покоління, здатне до суспільно-корисної 
діяльності, є поняття так званої трьохсторонньої 
місії освіти – викладання, дослідження та суспільної 
діяльності. Таким чином, теперішня фінансова та 
економічна криза примушує нас до прийняття рішення 
щодо якісної освіти, що сприяє розумінню, відкритості, 
солідарності та відповідальності, а саме, дозволять кож-
ному індивіду бути поінформованим та відповідально 
приймати рішення.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем проектування 
освітніх ресурсів для формування критичного мис-
лення студентів.
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