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Аналіз визначення поняття «критичне мислення» дозволив
сформувати власний підхід до трактування цього поняття.
Критичне мислення — мислення, що характеризується: здатні-
стю формулювати питання і здійснювати пошук відповідей;
аналізувати інформацію і знаходити суперечності в ній; мати
власну точку зору з певного питання і відстоювати її, викорис-
товуючи переконливі докази; умінням виносити обґрунтування
твердження і застосовувати отримані результати. Таким чи-
ном, можна відзначити, що критичне мислення характеризу-
ється такими ознаками, як визначеність, послідовність і дока-
зовість.

У педагогічній теорії відсутній алгоритм, який може автома-
тично забезпечити розвиток критичного мислення студентів,
проте обґрунтовано педагогічні умови і підходи до навчання, які
роблять цей процес більш ефективним. Отже, для розвитку кри-
тичного мислення студентів, викладач повинен: забезпечити час і
можливість для практики критичного мислення; надавати мож-
ливість студентам міркувати; приймати різні ідеї та думки; за-
охочувати активну участь їх у навчальному процесі; гарантувати
студентам відкриту, сприятливу атмосферу; висловлювати, про-
являти віру у здатність кожного студента приймати критичне рі-
шення; цінувати критичне мислення.

Дмитренко О. П., старший викладач
кафедри німецької мови

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧКІВ СПРИЙНЯТТЯ

НЕВІДОМОГО ІНОЗЕМНОГО ТЕКСТУ НА СЛУХ

Аудіювання є засобом і метою навчання, оскільки уможлив-
лює реалізацію виховних, навчальних і розвиваючих цілей у ході
вивчення іноземної мови. Сприйняття й розуміння іноземної мо-
ви на слух у сучасній методиці розглядається і як один з найваж-
ливіших засобів навчання мовленню іноземною мовою. Процес
спілкування є двобічним, тому недостатня сформованість навич-
ків сприйняття і розуміння іноземної мови на слух часто є при-
чиною розладу процесу комунікації і свідчить про негативну за-
гальномовну підготовку з іноземної мови.
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Аудитивна діяльність є складною багатоярусною структу-
рою, всі компоненти якої взаємозв’язані та взваємообумовлені.
Виявлення цих компонентів уможливлює конкретизацію скла-
дного мовленнєваго акту (аудіювання), дозволяє визначити
зміст аудитивної діяльності як на заняттях в аудиторії, так і у
процесі самостійної роботи. Співвіднесення структурних ком-
понентів аудитивної діяльності з видами інформації в тексті та
його структурними особливостями, дозволяє виокремити на-
ступний комплекс аудитивних умінь: а) уміння виокремити
змістовну фактуальну інформацію в тексті; б) уміння виокре-
мити змістовну концептуальну інформацію; в) уміння отрима-
ти змістовну підтекстову інформацію. Процес формування за-
значених умінь розпадається на декілька стадій: стадія
прогнозування, стадія смислового аналізу, стадія компресії та
інтерпретації. Кожна з названих стадій передбачає виконання
певних завдань.

Розвиток того чи іншого аудитивного вміння має чітко визна-
чені завдання на кожній стадії. Розглянемо їх детальніше.

І. Уміння виокремити зміст та фактуальну інформацію тексту
за його назвою (заголовком) чи його початком:

а) на стадії прогнозування у попередній бесіді потрібно передба-
чити тему, підтеми, основні факти, деталі за заголовком тексту;

б) на стадії смисловаго аналізу тексту слід виявити тему, під-
тему, основні факти, деталі тексту, нову та вже відому інформа-
цію, а також виокремити головне й другорядне;

в) на стадії компресії й інтерпретації потрібно: вміти співвід-
нести сприйняту інформацію з реальною, встановити зв’язок між
окремими фактами інформації, об’єднати окремі факти отриманої
інформації у об’ємніші смислові блоки, співвіднести нову інфор-
мацію з раніше отриманою.

ІІ. Уміння виокремити змістовну концептуальну інформацію з
тексту. Для цього необхідно:

1) на стадії прогнозування: вміти передбачити точку зору ав-
тора, мету повідомлення;

2) на стадії смислового аналізу: вміти визначити мету повід-
омлення, виявити головну думку, точку зору автора, визначити
концепцію, що викладається у повідомленні;

3) на стадії компресії й інтерпретації: вміти узагальнити інфо-
рмацію, робити висновки, висловлювати своє ставлення до інфо-
рмації; визначити її інформативну значущість, проблематичність.

ІІІ. Уміння отримати змістовну підтекстову інформацію. Для
цього необхідно:
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1) на стадії прогнозування: вміти прогнозувати наявність чи
відсутність підтекстової інформації у аудіотексті;

2)  на стадії смислового аналізу слід: виявити наявність чи від-
сутність підтексту, визначити підтекст:

3) на стадії компресії й інтерпретації слід: співвіднести під-
текст з виявленою змістовною фактуальною і змістовною конце-
птуальною інформацією.

У процесі формування навичків сприйняття невідомого іншо-
мовного тексту слід чітко: а) сформулювати завдання та мету;
б) визначити серії послідовних дій для отримання смислової інфо-
рмації; в) зазначити форми і прийоми контролю і самоконтролю.

Нижче наведено один із варіантів алгоритмізації діяльності
студентів у процесі навчання аудіюванню. Цей алгоритм можна
використовувати в аудиторній і поза аудиторній самостійній ро-
боті. Навчання аудіюванню здійснюється в три етапи: дотексто-
вий, власне текстовий і післятекстовий.

Ось форма його проведення.
І-й етап. Перед першим прослуховуванням тексту дається

асимілятивна установка, що налаштовує студентів на сприйняття
тексту певного змісту, повідомляється назва тексту.

Розвиток умінь смислового прогнозування передбачає вико-
нання наступних завдань:
Завдання № 1. Прослухайте заголовок і визначте, що він міс-

тить: тему, головну думку, факти, деталі та спрогнозуйте основ-
ний зміст тексту. Виокремивши інформацію із заголовка, визнач-
те мету подальшого прослуховування. Скажіть приблизно про що
йтиметься у тексті. Сформулюйте свою відповідь двома-трьома
реченнями. Запишіть їх.

Метою ІІ-го етапу є розвиток уміння виокремити змістовну
фактуальну інформацію з аудіотексту. Викладач дає установку
студентам: у процесі сприйняття тексту визначити правильність
смислової здогадки, визначити тему тексту, підтему, основні фа-
кти та деталі. Після першого прослуховування виконайте наступ-
ні завдання.
Завдання № 2. Про що цей текст? Сформулюйте тему тексту

2—3 реченнями.
Завдання № 3. Визначте зміст смислових абзаців. Сформу-

люйте основний зміст кожного абзацу 1—2 реченнями.
Завдання № 4. Назвіть ті факти, за допомогою яких розкрива-

ється основний зміст тексту.
Завдання № 5. Перерахуйте основні деталі, які допомагають

розкрити основний зміст тексту.
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Метою ІІІ-го етапу є розвиток уміння виокремити змістовну
концептуальну інформацію у аудіотексті. Викладач дає установ-
ку студентам: у процесі повторного прослуховування тексту на-
магайтесь осмислити причинно-наслідковий зв’язок у тексті, ви-
значте головну думку і точку зору автора.
Завдання № 6. Визначте головну думку тексту, передайте її

2—3 розгорнутими реченнями.
Завдання № 7. Визначте, чи висловлює автор свою точку зору

на інформацію, подану у тексті, якщо так, передайте її 2—3 роз-
горнутими реченнями.

Метою ІV-го етапу є розвиток навичків виокремлення змісто-
вної підтекстової інформації. Викладач дає установку студентам:
прослухайте текст ще раз і визначте мету повідомлення.
Завдання № 8. Визначте, чи є в тексті підтекстова додаткова

інформація, не виражена в тексті словами. Сформулюйте її 2—3
реченнями.
Завдання № 9. Напишіть про своє ставлення до отриманої ін-

формації 2—3 розгорнутими реченнями.
Метою V-го завершального етапу є перевірка виконаних сту-

дентами завдань викладачем чи за допомогою поданих ключів.
Отже, процес формування і вдосконалення навичок сприйняття

іноземної мови на слух в аудиторних заняттях, а також у процесі
самостійної роботи вимагає виконання чітко розроблених вправ,
систематичності їх виконання, контролю чи самоконтролю.

Дорошенко О. С., асистент кафедри
міжнародного менеджменту

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ

Застосування комп’ютерних інформаційних технологій у навчанні
— одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового
освітнього процесу. Інформаційна технологія навчання — це процес
підготовки і передачі інформації засобами комп’ютерної техніки.

Мультимедійна форма представлення навчальної інформації
найбільш актуальна на сьогоднішній день у зв’язку з комп’ютери-
зацією процесу навчання.

З метою розвитку особистості потрібна інша методика представ-
лення навчального матеріалу: вона повинна сприяти розвитку мис-


