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АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
У СТУДЕНТІВ СУЧАСНОГО ВИШУ

Сучасний світ під впливом глобальної інформатизації невпинно і швидко змінюється, що є
основним викликом для освітньої системи. Головними стають такі особистісні компетенції фахі-
вця, як здатність проаналізувати ситуацію, виявити проблеми та швидко прийняти рішення, тво-
рчість, ініціативність, комунікативні навички тощо.

Саме тому постає питання розвитку критичного мислення у студентів вишу при проведенні
навчальної діяльності. «Критичне мислення є продуктом XXI століття і повинно одночасно бути
фундаментом сучасних освітніх реформ» [2, с. 218].

Впроваджені в КНЕУ принципи відкритості, прозорості та доступності, що зреалізовані через
використання електронних журналів навчальних результатів студентів, електронних навчальних
матеріалів, спілкування у мережі Internet між об’єктами інформаційного простору (викладач-
студент, студент-студент, викладач-викладач, викладач-організатор навчального процесу) сприяє
швидкому руху інформаційних блоків.

Розвиток критичного мислення у студентів сучасного нерозривно пов’язаний із навиками са-
моконтролю. Користуючись електронною навчальною інформацією, студент може самостійно
оцінити свій прогрес у навчанні, зробити певні кроки для корекції отриманих результатів, якщо
вони не задовольняють його. Актуалізують формування професійних компетенцій також інтер-
активні завдання, які ми використовуємо на заняттях з інформатики [1].

У роботі [3] автор, аналізуючи процес оцінювання результатів професійно орієнтованого
навчання у ВНЗ, зазначає, що при проведенні оцінювання необхідно дотримуватися балансу
між збереженням незалежності та свободи вибору студентом своєї індивідуальної навчальної
траєкторії та відповідальністю ВНЗ за результати навчання. Також автор застерігає від плу-
танини для викладачів і студентів, коли контроль розподіляється між об’єктами навчального
процесу неправильно: він або занадто жорсткий з боку викладача, що не сприяє розвитку са-
моаналізу та самостійності у студентів, або, навпаки, слабо відображає прогалини в знаннях,
що не сприяє розвитку професійних компетенцій майбутнього фахівця. Саме організація зво-
ротного зв’язку між викладачем і студентом на науково обґрунтованому рівні відображає ре-
альну картину стану навчального процесу та забезпечує адекватне сприйняття студентом
критики та зауважень.

При проведенні занять з інформатики у 2-му семестрі у рамках роботи з текстовим процесо-
ром MS Word нами було запропоновано студентам-першокурсникам написати есе, в якому вони
могли б висловити свої зауваження щодо аспектів організації навчального процесу вишу, поба-
жання для проведення тих чи інших змін. На жаль, аналіз показав, що лише 10 % із 200 робіт
дійсно відображали роздуми студентів, уміння проаналізувати ситуацію та виявити проблеми,
інші ж роботи вміщували лише формальні фрази.

Таким чином, актуалізація питання розвитку критичного мислення у студентів сучасного ви-
шу сприятиме формуванню їх професійних компетенцій на високому рівні.
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