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5. РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

РАЗВЩЦЁ КРЫТЬІЧНАГА МЫСЛЕН НЯ АСОБЫ СРОДКАМІЛІТАРАТУРЫ 
Ў КАНТЭКСЦЕ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АДУКАЦЬП

А.І. Белая

Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт, г. Баранавічы, Беларусь, pf-barsu@tut.by

Abstract Ibis article considers the process of developing creative thinking in a person in Literature 
class as an innovation activity necessitated by the tasks of civil education.

Ключавыя словы: інавадыйная дзейнасць, грамадзянская адукацыя, мадэль развіцця кры- 
тычнага мыслення, інтэрпрэтацыйны дыялог.

Інавацыйнае развіццё грамадства -  гэта яго здольнасць жыць ва умовах перамен, прадэс, 
для якога ўласцівы не толькі асабліва высокія тэмпы абнаўлення, але і іх спецыфічная абумоўле- 
насць і накіраванасць. Інавацыя -  катэгорыя не толькі інструментальная, тэхналагічная, а экана- 
мічная, сацыяльная і нават асобасная, таму паняцце "інавацыйная" азначае не від, не сферу, а 
найперш характар дзейнасці. З гэтага вынікае, што дзейнасць у любой галіне можа быць інава- 
цыйнай, пры абавязковай, аднак, умове: калі тое новае, што ў яе дадаецца, скіравана на дасяг- 
ненне вьшіку, які востра запатрабаваны ва умовах дадзенага хранатопу. Такім чынам, інавацый- 
ны пошук матывуецца знешнім асяроддзем. Тым не менш было б памылковым атаясамліваць 
паняцці "новаўвядзенне" і "інавацыя", паколькі адным з паказчыкаў інавацыі выступае новае 
выкарыстанне ведаў, атрыманых раней. У якасці такога вьшіку мы разглядаем грамадзянскую 
адукацыю сучаснага пакалення моладзі, а ў якасці інавацыйнай дзейнасці -  развіццё крытычна- 
га мыслення буцучых грамадзян Рэспублікі Беларусь.

Аналіз феномена грамадзянскай адукацыі [ 1 ] сведчыць аб магчымасці вылучэння трох тыпаў 
падыходаў да яе зместу:

а) базісныя веды аб грамадстве (дом -  сям'я; краіна і дзяржава; індывід; правы і абавязкі; 
чалавечыя супольнасці);

б) каштоўнасці, якія спрыяюць разумению сэнсу супольнага жыцця і адпаведным чынам 
накіроўваюць дзейнасць, найперш ключавыя каштоўнасці дэмакратычнага грамадства, што ўва- 
ходзяць у кантэкст нацыянальнай культуры;

в) навыкі, уменні (know -  how, практычныя і жыццёвыя навыкі). Маецца на ўвазе развіццё 
камунікатыўных навьпсаў, ініцыятывы, аўтаноміі, крытычнага мыслення і інш.

У дадзеным кантэксце крытычнае мысленне выступае адным са сродкаў перакладу кан- 
цэптуальных асноў навучання грамадзянскасці на "мову" вучэбнага працэсу. Яно датычыць най
перш крытычнага асэнсавання існуючых у грамадстве каштоўнасных уяўленняў (сувязь каштоў- 
насцей, іх абгрунтавання і выцякаючых з іх рашэнняў; наступствы каштоўнасных рашэнняў для 
розных індывідаў, сацыяльных груп, народаў і нацый; значэнне каштоўнасных уяўленняў у кан- 
крэтных культурных і грамадскіх кантэкстах).

Развіццё здольнасцей крытычнага мыслення -  адно са складаемых зместу грамадзянскіх 
кампетэнцый, побач з развіццём здольнасцей рэфлексіі, вырашэння праблем і інш., а яго мадэль, 
арыентаваная на навыкі фарміравання, прэзентацыі і абароны ўласнай пазіцыі, найболып рас- 
паўсюджаная ў сферы грамадзянскай адукацыі.

Сутнасцю крытычнага мыслення таксама выступае творчы падыход да атрымання і выка- 
рыстання ведаў, умення слухаць і чуць іншых, працаваць сумесна, не губляючы індывідуаль- 
насці [2]. Рэалізацыя стратэгіі крытычнага мыслення фарміруе адносіны да інфармацыі як да маг- 
чымасці вырашыць пэўную праблему і ўменне ёю эфектыўна аперыраваць, выкарыстоўваючы 
ў патрэбны момант. Сярод ключавых паняццяў феномена "крытычнае мысленне" -  паняцце 
"дыялог" (навучальны, інтэрпрэтацыйны), што робіць працэс фарміравання дадзенага феномена 
на ўроках літаратуры надзвычай актуальным, паколькі мастацкі твор па прыродзе сваёй дыяла- 
гічны, уяўляе дыялог паміж аўтарам і чытачом, якія найчасцей выступаюць як прадстаўнікі роз
ных эпох, і менавіта ад якасці настаўніцкай інтэрпрэтацыі напрамую залежыць якасць асэнса
вання вучнямі ўзнятых у творы праблем. Навучальны ж дыялог азначае, найперш, што пункт
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погляду настаўніка -  толькі адзін з магчымых. Натуральнымі для ўрока літаратуры з'яўляюцца 
работа з тэкстам, знаходжанне нестандартных рашэнняў, так званае "выспрашивающее знание", 
вопыт якога ўвасоблены ў вядомай сістэме Я.М. Ільіна. Відавочна, што самым дзейсным інстру
ментам развіцця крытычнага мыслення выступаюць пытанні [3], аднак у дадзеным кантэксце 
яны павінны спрыяць разумению таго, што ідэі могуць відазмяняцца. Такія пьпанні -  канцэшуальныя, 
адкрытыя [2] -  павышаюць узровень мыслення, сцвярджаюць, што веды не ёсць нешта застылае.

Мадэль развіцця крытычнага мыслення выступіла надзвычай адпаведнай праблематьщы 
камедыі К. Крапівы "Хто смяецца апошнім". Яе змест дазваляе сканструяваць сістэму пытанняў, 
якая "стварае ўмовы для філасофствавання". На стадыі вьпсліку ажыццяўляецца прагназаванне 
па назве твора аб характары і сутнасці канфлікгу, які знайшоў увасабленне ў адметнай сінтаксіч- 
най канструкцыі. Развагі датычаць і непасрэднага сэнсу прыказкі "Смяецца той, хто смяецца 
апошнім", і тых асацыяцый, што абумоўлены яе "ўсечаным" варыянтам. Асэнсаванне зместу скіра- 
вана ў рэчышча двух асноўных праблем: "Страшны ці смешны Гарлахвацкі?" і "Karo з герояў каме- 
дыі можна лічыць носьбітам найболып яскравых рыс беларускага нацыянальнага характару?".

Вырашэнне дадзеных праблем патрабуе актуалізацыі атрыманых раней ведаў. Сфармуля- 
ваныя пытанні з'яўляюцца канцэптуальнымі па сутнасці (як датычаць пэўных прыватных фак- 
таў з канкрэтнага твора, так і здольны ахопліваць шырокае кола праблем) і "тэхналагічнымі" па 
форме (могуць быць выкарыстаны на розных этапах аналізу літаратурных з'яў, да прыкладу: 
"Страшны ці смешны Кручкоў; Самсон Самасуй; Мікіта Зносак і інш.). Ствараецца "атмасфера 
чакання": наколькі і ў чым супадае тое, што ўжо спасцігнута ці ўяўляецца асобай, з тым, што 
ёсць у новай інфармацыі? Гэтым актуалізацыя на занятках па мадэлі развіцця крытычнага мыс
лення адрозніваецца ад традыцыйнага паўтарэння [2]. На дадзеным этапе "выспрашивается" 
ўсё, што вядома вучням аб прадмеце гутаркі, задзейнічаны рэзервы як каротка-, так і доўгатэр- 
міновай памяці. Іх актывізацыі спрыяюць дапаможныя пытанні настаўніка.

Асэнсаванне зместу адбываецца ў працэсе "дыялогу" вучняў з тэкстам сам-насам, калі яны 
вылучаюць, аналізуюць, класіфікуюць інфармацьпо, адсочваюць у ёй тыя веды, якія яны ўжо 
маюць, адзначаюць новыя звесткі.

Так, на папярэднім этапе вучні пазнаёміліся з камедыяй В.І. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская 
шляхта", дзе з'яўленне галоўнага героя таксама падрыхтавана дыялогам другарадных асоб. На 
аснове "старых" ведаў канструююцца новыя: якую ролю ў характарыстыцы Гарлахвацкага адыг- 
рывае дэталёвая прэзентацыя інтэр'ера яго службовага кабінета цёцяй Кацяй і Нічыпарам? Якія 
штрыхі да партрэта героя дадаюць аўтарскія рэмаркі адносна ягонай манеры смяяцца (тыпу "Ра- 
гоча")? Ажыццяўленне такога роду аналітычнай дзейнасці можна ахарактарызаваць, як 
"выспрашивание" у самога тэксту, што спрыяе асэнсаванаму засваенню інфармацыі і фарміруе 
асобасныя адносіны да яе.

Развіццё крытычнага мыслення ўжо само па сабе азначае разбурэнне стэрэатыпаў педага- 
гічнага мыслення. Аднак важна адзначыць і ролю гэтай дзейнасці ў разбурэнні стэрэатыпных 
уяўленняў аб грамадска-кулыурных рэаліях, у прыватнасці, міфа аб беларускім нацыянальным 
характары. Так, на этапе рэфлексіі адным з відаў рэзюміравання выступае выверка ідэі пра ад- 
метнасць дадзенага феномена, дыялектычнае спалучэнне ў ім дзвюх супрацьлеглых якасцей: 
памяркоўнасці, талерантнасці, з аднаго боку, і гераічнага, адчайнага радыкалізму, з другой. Ма
дэль паводзін Тулягі якраз і дэманструе спалучэнне такіх рыс, што дазваляе зрабіць выснову аб 
тыповасці дадзенага характару. Аналіз заключнай сцэны падводзіць вучняў да адказу на пытан- 
не, страшны ці смешны Гарлахвацкі, а таксама асэнсавання таго, хто ж смяецца апошнім. Пака- 
зальным з'яўляецца той факт, што ва ўмовах ідэалагічнага модусу "застойнага" перыяду настаў- 
нікам літаратуры прапанаваўся тэзіс "Тулягам не месцаў нашым жьщці".

Рэалізацыя вьппэйзгаданай методыкі выступае дзейсным сродкам крытычнага асэнсаван
ня пэўных капггоўнасных уяўленняў і іх значэння ў грамадска-культурным кантэксце, набыцця 
на гэтай аснове грамадзянскіх кампетэнцый, захавання ў літаратурнай адукацыі прынцыпу куль- 
тураадпаведнасці, спасціжэння адметнай ментальнай культуры народа.
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