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НАУКА – ПРАКТИцІ

В статье исследуется критическая рациональная сущность человека как его основополагающая способность, 
обязательная составляющая формирования одаренности в динамичном мире. Одаренность невозможна без высокой 
познавательной активности, умения умозрительно моделировать реальность, мощного воображения, творческого 
озарения, возможности на рациональном уровне продуцировать различные образы и оперировать ими. Современный 
контент феномена мышления с необходимостью апеллирует к критичности – то есть способности личности прео-
долевать в себе склонность к однозначно-догматическому восприятию мира, умению анализировать ту или иную 
проблему с разных сторон, пользоваться информацией из многих источников, отделяя объективный факт от субъ-
ективного мнения о нем, логическое условие от всякого предубеждения, предположения, суеверия. Такая модель кри-
тического видения действительности является, прежде всего, конструктивной, ведь производит некоторое универ-
сальное рациональное построение, используя которое, человек может успешно жить и действовать.

Ключевые слова: критическое мышление, одаренность, познание, метод, дисциплина.
In the present article explores the critical rational essence of man as its fundamental ability, a mandatory component of 

forming of giftedness in a dynamic world. Talent is impossible without high cognitive activity, the ability to simulate reality 
speculative, powerful imagination, creative insight, on a rational level capabilities to produce and manipulate various im-
ages. The modern content of phenomenon thinking with the necessity appeals to criticality – the individual's ability to over-
come a tendency to uniquely-dogmatic view of the world, the ability to analyze a particular problem from different angles, 
using information from many sources, separating the objective fact of the subjective opinions of him, logical condition of 
any biases, assumptions, superstitions. Such a model is critical vision of reality is primarily constructive, because produces 
a universal rational construction, using which people can successfully live and act.
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особливостей. Сучасні дослідження обдарованості 
здебільшого аналізують цю властивість як сукупність 
можливостей (вроджених, набутих), що обумовлюють 
успішну активність людини, високий якісний та кіль-
кісний рівень виконання конкретної діяльності на від-
міну від інших людей, які реалізують те ж саме. Однак 
обдарованість – це не лише система здійснення, але й 
можливість визначеним чином мислити. В означеному 
контексті необхідно звернутися до дослідження критич-
ної раціональної сутності людини як її основоположної 
здатності, обов’язкової складової формування обдаро-
ваності в сучасному світі. Саме мислен-ня є визначаль-
ним чинником обдарованості людини. Адже обдарова-
ність не можлива без високої пізнавальної активності, 
вміння умоглядно моделювати реальність, потужної 
уяви, творчого осяяння, змоги на раціональному рівні 
продукувати різні образи й оперувати ними. Мислення 
є процесом пізнавальної діяльності, в процесі якого від-
бувається відображення у свідомості людини зв’язків й 

У межах сучасних соціокультурних трансформа-
цій відбувається постійна зміна не лише аксіологічних 
орієнтирів людини, але також її праксеологічних стра-
тегій та умоглядних обґрунтувань дійсності в цілому. 
Така девальвація екзистенційних смислів зумовлена, 
насамперед, динамікою і ускладненням соціальної 
реальності. Верифікацію проходять лише ті ціннісні 
системи, що є затребуваними, співмірними запитам 
мінливого й суперечливого світу. Стихійне переорієн-
тування людини на інші смисли буття зумовлює не-
можливість формулювання та здійснення єдиного, 
бажаного, визначеного діяльнісного вектора, адже 
людська активність більше нагадує пристосовницьку 
реакцію на непередбачувану дійсність. Без сумніву, 
формування вміння особистості бути спроможною 
вчасно і доцільно відповідати викликам сучасності є 
одним із основних завдань виховання та освіти.

У таких нестійких умовах становлення особис-
тості, виявлення і розвиток її обдарованості має низку  
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відношень між предметами чи явищами дійсності, а 
також аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання 
тощо конкретних подій. Ці та інші якості мислення є 
обов’язковою умовою досягнення високих результатів 
творчих здобутків. Єдність раціональних складових за-
безпечує можливість і дійсність реалізації креативних 
задатків в обдарованість. Обдарованість, талант, геній 
апелює до безмежного потенціалу мислення, живиться 
когнітивною поліфонією та варіативністю.

Сучасний контент феномена мислення з необхід-
ністю апелює до критичності – здатності особис-
тості долати схильність до однозначно-догматичного 
сприйняття світу, вміння аналізувати ту чи іншу проб-
лему з різних боків, користуватися інформацією з ба-
гатьох джерел, відокремлюючи об’єктивний факт від 
суб’єктивної думки про нього, логічну умову від будь-
якого упередження, припущення, забобону. Це вміння 
людини адекватно визначати причини й передумови 
наявних в її житті проблем, готовність докласти зу-
силь для їх практичного (а не лише риторичного) по-
долання. Так, сучасна обдарована людина не може 
бути успішною, затребуваною в суспільстві, якщо їй 
не властиві такі риси критичного мислення, як усві-
домленість, відповідальність, цілеспрямованість, об-
ґрунтованість, контрольованість, самостійність, само-
аналіз, самоорганізованість, дисципліна тощо.

У межах філософського осмислення феномена мис-
лення постає критичний раціоналізм як філософський 
напрям, що об’єднує різні концепції нового типу раці-
оналізму, спільним для яких є підвищений рівень кри-
тичності. Представники критичного раціоналізму від-
кидають принцип абсолютної підтверджуваності знань 
(вважають їх лише вірогідними), допускають взаємо- 
доповнюваність та конкуренцію різних теорій та кон-
цепцій. Основоположник цієї течії К. Поппер вважає, 
що «кантіанці і гегельянці здійс-нюють одну й ту ж 
помилку, припускаючи, ніби наші вихідні передумови 
(оскільки вони безумовно є незамінними інструмен-
тами, яких ми потребуємо для активного “створен-
ня” досвіду) не можуть змінюватися за рішенням, ні 
спростовуватися посередництвом експерименту, що 
вони знаходяться над і поза наукових методів перевір-
ки теорій, складаючи базисні заснов-ки того, що можна 
помислити. Таке припущення є перебільшенням, що 
ґрунтується на нерозумінні відносин між теорією та  
досвідом в науці» [1]. Ініціатор критичного раціоналізму 
вважає, що раціонально діє лише той дослідник, який, 
висуваючи сміливі наукові гіпотези, проекти, програми, 
піддає їх неупередженій фальсифікації, спростуванню 
з метою очищення їх від ірраціоналізму, суб’єктивізму, 
волюнтаризму. Більш пізні версії критичного раціона-
лізму посилюються завдяки принципу «критики своїх 
власних основ». Безкомпромісний критицизм перетво-
рюється на синонім справжньої раціональності, етичну 
основу діяльності не лише наукового, а й будь-якого 
іншого соціокультурного співтовариства [2].

У межах критичного мислення застосовуються 
різні наукові методи пізнання та аналізу дійсності. Зо-
крема використовуються такі загальнонаукові методи: 

аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, 
дедукція, моделювання, ідеалізація, аксіоматичний, гі-
потетико-дедуктивний, історичний, логічний та інші. 
До філософських методів, що є конструктивними в 
межах означеної проблеми, належать такі: діалектич-
ний та метафізичний, раціоналістичний та ірраціона-
лістичний, матеріалістичний та ідеалістичний, прак-
сеологічний, аксіологічний, комунікативний тощо. 
Значущим методологічним принципом критичного 
мислення є антропологічний підхід, згідно з яким лю-
дина сама творить специфічний спосіб власної життє-
діяльності, світ, в якому живе. Необхідно зазначити, 
що критичне мислення невід’ємне від методів фаль-
сифікації, спростування, скептицизму та заперечення, 
адже сумнів як верифікація фактів та подій є фунда-
ментальною ознакою мислячої істоти. Однак означені 
раціональні стратегії не зменшують ролі конструкти-
візму в кінцевому результаті когнітивної практики.

У реальному житті людина, яка послуговується 
критичним мисленням, попередньо не звертається до 
аналізу методологічної основи вирішення тієї чи іншої 
проблеми. Така людина вільно оперує фундаменталь-
ними науковими методами і принципами, комбінує їх 
залежно від поставленої задачі. Потрібно наголосити, 
що засвоєння людиною наукової методології загарто-
вує, тренує розум, робить його гнучким та відкритим 
відносно динамічної реальності. Значущість методо-
логічної основи мислення й теорії в цілому, як сукуп-
ності висновків, що відображають об’єктивно існуючі 
зв’язки між явищами дійсності, часто недооцінюють.

З практичної точки зору критичне мислення може 
бути ситуативним, проектним або їх синтезом. Ситуа- 
тивне мислення постає як осмислення та аналіз виз-
наченої події, конкретна «відповідь» на той чи інший 
факт дійсності. Такий тип мислення є поширеним, адже 
динамічні виклики сучасності вимагають від людини 
швидкого й вчасного реагування на зміни світу. Ситуа-
тивне мислення звернено до сьогодення, до вирішення 
актуальних і нагальних проблем. Проектне мислення 
апелює до майбутнього в контексті формулювання та 
оформлення визначеної мети перетворень чи досягнень 
людини у перспективі. Результатом такого мислення 
постає більш чи менш конкретний план дій. Цілепо-
кладання є процесом покладання цілого, завершеного 
образу, визначення спрямованості діяльності. Синтез 
ситуативного та проектного мислення виявляється 
продуктивним з точки зору комбінації попередньо ра-
ціонально оформленої мети та її ситуативного корегу-
вання як відповідь на мінливу дійсність. Такий вектор 
мислення дозволяє обґрунтовано та чітко формулювати 
поточні завдання для реалізації поставленої мети.

Критичний принцип мислення та дії прямо проти-
лежний конформістській або масовій поведінці лю-
дини. Остання, на жаль, є сьогодні домінуючою. Для 
підтвердження цієї думки зазначимо, що переважна кіль- 
кість сучасних наукових праць присвячена аналізу 
проблеми масової, деперсоналізованої людини з низь-
ким рівнем освіти та культури в цілому. Це є свідчен-
ням об’єктивно існуючої тенденції стандартизації, як  
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наслідку панування принципу технократії у всьому світі.  
А. Швейцер у праці «Благоговіння перед життям» вка-
зує на те, що «через специфічні особливості нашої ро-
боти ми втратили властиве нам духовне начало й нашу 
індивідуальність в тій мірі, в якій зросли матеріальні 
досягнення суспільства. І тут ми бачимо в дії трагічний 
закон, згідно з яким виграш у одному пов’язаний з втра-
тою в іншому» [3]. Т. Сидорина у праці «Філософія кри-
зи» зазначає, що процес спрощення культури на Заході 
та на пострадянському просторі відбувався по-різному. 
На Заході причину формування масової людини спри-
чинив перехід суспільства в індустріально-урбаністич-
ну культуру. Але там не було знищено механізми цивілі-
зації, а процес спрощення культури мислення зупинявся 
«фільтрами» академій, університетів, правових інститу-
тів. Зберігався високопрофесійний статус гуманітарної 
культури та науки. На теренах пострадянського просто-
ру стратегія перетворення сприяла знищенню цивілі-
заційних структур, які й без того були хиткими. Цим 
процесам сприяли інституційні експерименти, ідеоло- 
гічні гоніння представників інтелігенції тощо [4].

Як наслідок загальної низької культури мислення 
та дії постає цивілізаційна криза, що спричиняє дегра-
дацію аксіологічного потенціалу людини, збільшує рі-
вень конфліктогенності в суспільстві. Е. Фромм у пра-
ці «Шляхи із хворого суспільства» пише, що «людину 
можна визначити як живу істоту, що може сказати “Я”, 
яка може усвідомити саму себе як самостійну величи-
ну. Тварина живе в природі й не трансцендентує її, вона 
не створює себе, у неї немає потреби в самототожнос-
ті» [5]. «У розвитку людської раси ступінь усвідомлен-
ня людиною самої себе як окремої істоти залежить від 
того, наскільки вона вивільнилась від відчуття тотож-
ності клану і наскільки далеко просунувся процес її ін-
дивідуалізації» [6]. А. Швейцер переконаний, що «пер-
ша й найбільш загальна вимога зводиться до того, що 
світогляд повинен бути мислячим. Тільки те, що народ- 
жене мисленням та звернене до мислення, може стати 
духовною силою для всього людства. Тільки те, що пе-
реломлюється в мисленні багатьох людей і при цьому 
сприймається як істина, володіє силою переконання, 
що природно передається та не вичерпується. Тільки 
за умови постійного апелювання до мислячого світо-
гляду можуть пробудитися всі духовні здібності люди-
ни» [7]. У контексті означених динамічних соціальних 
змін, на нашу думку, потрібно звернути дослідницьку 
увагу не лише на аналіз проблеми масової людини, але 
і на стратегії розвитку високоінтелектуальної, культур-
ної, обдарованої особистості, що спроможна критично 
мислити та діяти.

Людина з необхідністю має критично мислити і во-
лодіти мистецтвом аналізувати, обмірковувати, обирати  
з поліваріативностей необхідне. Означене мислення 
виявляється відкритою системою, тобто цій когнітив-
ній здатності людина має навчатися упродовж свого 
життя. Цей поступ можна схематизувати трикутником, 
кутами якого є освіта, творчість та обдарованість.

Освіта – це життєва компетентність особистос-
ті, вона постає як діяльність, спрямована на здобуття 

знань, вмінь та навичок. Е. Фромм зазначає, що «карти-
на світу людини залежить від ступеня розвитку її розу-
му та знання. Якщо об’єм людського мозку і не змінив-
ся протягом тисяч поколінь, все ж знадобився тривалий 
процес еволюції, щоб досягнути об’єктивності, тобто 
здатності бачити світ, природу, інших людей і себе та-
кими, якими вони є, а не викривлено, через бажання та 
страхи. Чим більше людина розвиває цю об’єктивність, 
тим більше вона вступає в контакт з дійсністю, тим 
більш зрілою вона стає, тим більше у неї можливостей 
побудувати гуманний світ, в якому вона буде відчувати 
себе вдома» [8]. Знання є початковим, а не кінцевим 
пунктом критичного мислення. Критичність мислення 
дозволяє особистості вдосконалювати свої аналітичні 
здібності, навички застосування знань, сприяє вироб-
ленню прагнення до нових знань.

Творчість виявляється процесом невпинного твор-
чого пошуку та реалізації задуманого. Творче мислен-
ня – це один із видів мислення, що характеризується 
створенням суб’єктивно чи об’єктивно нового продукту 
та новоутвореннями у процесі самої пізнавальної діяль-
ності з його створення. У цьому контексті критичне мис-
лення постає як гнучке, дивергентне мислення (від ла-
тин. divergere – відхилятися, розходитися), яке пов’язане 
з розв’язанням задач, що мають спектр оригінальних 
рішень. Таке мислення відрізняється від процесів засто-
сування готових знань і умінь, що називають репродук-
тивним мисленням. Історія філософської думки звертає 
нас до давньогрецького поняття «калокагатія», що озна-
чує гармонійне поєднання фізичної краси та духовної 
досконалості людини. Калокагатія – це ідеал виховання 
людини, а вияв такої довершеності є засновком форму-
вання творчої та обдарованої особистості.

У контексті сучасних наукових досліджень обдаро-
ваності людини часто робиться акцент на значущості 
вроджених задатків цього феномена. Безумовно, при-
родній потенціал є тією основою, завдяки якій людина 
здатна розкрити закладені в ній задатки в поліфонію 
творчих здібностей. Разом з тим вроджені якості, який 
би ступінь розвитку вони не мали, не є гарантом фор-
мування обдарованої особистості. На наш погляд, пре-
зумпцією, на яку потрібно спиратись у філософських 
рефлексіях щодо тлумачення феномена обдарованості є 
положення, згідно з яким кожна людина є творчою, об-
дарованою, володіє невичерпними раціональними ре-
зервами для накопичення нового знання та досвіду. Тоді 
чому одну особистість можна визначити як обдаровану, 
а іншу як таку, що володіє пересічними здатностями?

А. Гелен у праці «Про систематику антропології» 
справедливо пише: «людина є істота дисципліни і що 
вона – у з’ясованому смислі – створює культуру, від-
різняє її від будь-якої тварини та одночасно її визна-
чає, адже це має силу, без виключення, завжди і всю-
ди, куди тільки досягає наш досвід» [9]. Дисципліна 
як самоорганізованість є тією якістю, що уможливлює 
ґрунтовне засвоєння знань, вмінь та навичок, розвиток 
здіб-ностей, які людина вважає для себе пріоритетни-
ми, здійснення визначеної стратегії діяльності та життя 
в цілому. Докладаючи системних та старанних зусиль 
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у тій чи інші галузі діяльності, кожна людина може до-
сягнути високих результатів, які можна класифікувати 
як обдарованість. «Вся система дорослого характеру є 
дисциплінарною системою, вона ґрунтується на тому, 
що підлягає усвідомленій рівновазі підкорень, таких, 
що контролюються припущень, кінцевого відхилення 
та контролю одних спонук з боку інших. Ця дисциплі-
нарна система закладається у вихованні, що не перестає 
бути взаємовихованням, коли пізніше у справу вступає 
самодисципліна. Без цього було б неможливе життя у 
спільноті та впорядкована діяльність, а так як у цьому 
полягають умови існування окремої людини, то ця сис-
тема дисципліни спонук – спрямований характер, є та-
кож біологічною умовою існування» [10]. Нерозривним 
є взаємозв’язок діяльності та мислення, адже людська 
активність обумовлена логічною необхідністю, каузаль-
ністю. Послуговуючись дисципліною мислення та дії, 
людина здатна повніше розкрити закладений в ній при-
родний потенціал творчих задатків, реалізувати непере-
січні креативні здібності, уможливити розвиток обдаро-
ваності, таланту, генія.

В організації самодисципліни ключовим є поняття 
вчасності, адже від правильного розрахунку часу за-
лежить ефективність змін. Успішною можна назвати ту 
людину, яка вміє «опинитись тут і зараз», коректно, чіт-
ко й, головне, своєчасно сформулювати та прийняти до 
реалізації певну ціль. Час є цінним ресурсом, а раціо-
нальне його використання – це запорука перетворення 
мисленнєвого на реальне з меншими витратами. Адже 
нині кожна година дорожча за попередню. Зважена еко-
номія часу інтенсифікує діяльність людини, визначає 
ієрархію та преференцію цілей, уможливлює отриман-
ня бажаного за менший проміжок часу. Через призму 
діяльності людина усвідомлює хід часу. Проте, як за-
значає І. Барбур у праці «Етика в епоху технології», 
хоча технологія збільшила кількість вільного часу, але 
не зуміла стимулювати його творче використання [11].

Освіту, самоосвіту, самовдосконалення, творчість 
можна розглядати як інвестицію, що є обов’язковою 
умовою досягнення успіху та з необхідністю забезпе-
чить визначений ефект. Відсутність такої проекції може 
означати відсутність уявлень про бажане або неготов-
ність з певних причин окреслити програму перетворень 
бажаного на дійсне. Як зазначає К. Ясперс, людина, яка 
не бачить власного майбутнього, втрачає сенс і в сучас-
ному [12]. Основною метою цього процесу виявляється 
формування людини, яка була б здатна оперувати роз-
кріпаченим інтелектом, готова створювати принципо-
во нові рішення і технології. Розкріпачення інтелекту 
є можливим та дійсним за умови використання низки 
чинників, серед яких особливе місце займає методоло-
гічна культура, розвиток якої є прерогативою філософії.

Визначальною рисою критичного мислення є здат-
ність до трансцендентальної рефлексії, тобто можли-
вість людини вийти «за межі» множини складних та 
суперечливих подій, абстрагуватись від спрощеного 
розуміння дійсності, мислити контекстуально, погляну-
ти на проблему з іншого ракурсу. Така модель критич-
ного бачення дійсності є, перш за все, конструктивною,  

адже продукує деяку універсальну раціональну побу-
дову, використовуючи яку, людина може успішно жити 
та діяти. Критичне мислення – це також системне, 
комплексне мислення, що характеризується цілісністю 
сприйняття дійсності. Завдяки цьому типу мислення 
людина виявляється здатною генерувати та реалізову-
вати нові ідеї та проекти.

Дослідження критичного мислення як чинника 
розвитку обдарованості людини в сучасних трансфор-
маціях соціокультурних цінностей, передбачає не лише 
пошук нового розуміння феномена обдарованості крізь 
призму раціонального змісту, але і формулювання но-
вих ефективних шляхів реформування освітньої систе-
ми, що є невід’ємною складовою становлення людини. 
Розвиток критичного мислення є комплексом заходів, 
спрямованих на тренування аналітичних, креативних, 
дослідницьких навичок з метою формування відкритої та 
гнучкої раціональної здатності особистості в контексті 
викликів сьогодення для вироблення вміння рефлексив-
ного ставлення до свого «Я», моральної та соціальної 
відповідальності. Системний та послідовний мислен-
невий тренінг – це необхідний засновок нових особис-
тісних пошуків перспектив та їх втілення у реальність. 
Людина, яка володіє таким типом мислення, – успішна, 
затребувана у суспільстві, адже вміє критично осмислю-
вати проблеми, обирати з низки альтернатив відповідні 
рішення, здатна розпізнавати протиріччя та парадокси.  
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