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Аналіз структури завдань за допомогою переглянутої таксономії Блума 21 сторіччя для
розвитку навичок критичного мислення
Існує мало досліджень про розвиток навичок критичного мислення за допомогою спеціальних матеріалів
та методів викладання, вони носять більшою мірою теоретичний характер і далекі від аналізу
практичних проблем та практичного застосування. Стаття робить внесок у існуючу літературу про
навчання критичного мислення шляхом надання прикладів письмових завдань, розроблених за
допомогою таксономії Блума 21 сторіччя, для розвитку навичок критичного мислення. Представлений
підхід до покрокового розвитку навичок критичного мислення. Автори статті стверджують, що увага на
реальних проблемах та задачах, а також надання чітких та однозначних інструкцій, є основними
факторами розвитку навичок критичного мислення. У статті також показані методи розробки завдань на
розвиток навичок критичного мислення шляхом надання п’яти прикладів завдань курсу в рамках бізнесосвіти.
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Анализ структуры заданий при помощи пересмотренной таксономии Блума 21 века для
развития навыков критического мышления
Существует мало исследований о развитии навыков критического мышления при помощи специальных
материалов и методов преподавания, они носят в большей степени теоретический характер и далеки от
анализа практических проблем и практического применения. Статья делает вклад в существующую
литературу об обучении критическому мышлению путем предоставления примеров письменных
заданий, разработанных при помощи таксономии Блума 21 века, для развития навыков критического
мышления. Представлен подход к пошаговому развитию навыков критического мышления. Авторы
статьи утверждают, что внимание на реальных проблемах и задачах, а также предоставление четких и
однозначных инструкций, являются основными факторами развития навыков критического мышления.
В статье также показаны методы разработки заданий на развитие навыков критического мышления
путем предоставления пяти примеров заданий курса в рамках бизнес-образования.
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