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ВСТУП 

 

Ми живемо у світі, насиченому різноманітною інформацією, яка 

швидко збільшується. Це – світ, у якому ідеї постійно піддаються 

структурними змінам, новим перевіркам і переосмисленню, світ, у якому 

власне мислення потребує адаптації до мислення інших, де варто поважати 

прагнення чіткості, точності та ретельності, де навички інтелектуальної праці 

слід постійно підвищувати і удосконалювати. 

Очевидно, що в сучасному інформаційному суспільстві, яке 

характеризують швидкі зміни в усіх його підструктурах, фахівцю будь-якої 

галузі вже недостатньо мати статичний запас знань, навичок та умінь. 

Становлення нової цивілізації вимагає від людини постійного оновлення 

знань, формування нових навичок і навіть розвитку нових видів мислення, 

зокрема критичного. 

На думку багатьох науковців (В.Болотов, М.Вейнстайн, Т.Воропай, 

М.Кларін, Н.Кравченко, М.Ліпман, К.Мередит, Т.Олійник, Р.Пауль, Є.Полат, 

Дж.Стіл, Ч.Темпл, О.Тягло, Д.Халперн та ін.), критичне мислення (КМ) – це 

вміння досліджувати реальні виробничі та життєві ситуації; висувати різні 

варіанти розв’язання поставлених завдань, порівнювати, оцінювати, виявляти 

переваги і недоліки кожного з них, обираючи оптимальний; приймати 

самостійні рішення та прогнозувати їх наслідки. 

Р. Пауль у книзі «Критичне мислення: що потрібно кожній людині, 

щоб вижити у швидкоплинному світі» пропонує розуміти під КМ не лише 

спосіб мислення над мисленням, а й спосіб поступового наближення до 

стандартів та цінностей, які характерні мисленню. Тобто, це – таке мислення, 

що провокує самовдосконалення. 

Д. Халперн розглядає КМ як певний комплекс когнітивних технік та 

стратегій, які підвищують вірогідність досягнення бажаного результату. На її 

думку, для такого мислення характерними є контрольованість, 

цілеспрямованість, обґрунтованість. 
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Необхідність розвитку КМ вперше виникла у західній системі освіти у 

80-их рр. ХХ ст. і була спричинена результатами міжнародного дослідження, 

які показали, що лише 25% школярів та студентів володіють навичками КМ. 

Як наслідок, з’явився педагогічний рух за розвиток у школярів та студентів 

КМ. 

Порівняно із західними країнами, питання розвитку КМ в Україні є 

малодослідженим, адже його аналіз розпочався лише декілька років тому. 

Зокрема, ним займались такі дослідники як В. Кремень, О. Пометун, О.Тягло, 

Т. Хачумян, О. Чуба. 

В. Кремень та О.Тягло у своїх працях наголошують на важливості 

засвоєння КМ, адаптованого до специфіки національного менталітету. 

Незважаючи на визнання науковцями і практиками необхідності 

розвитку в учнів і студентів КМ, в українській педагогіці та психології ця 

проблема досліджується вкрай рідко. Недослідженими також залишаються 

шляхи формування та розвитку КМ у студентів 1 курсу мовних 

спеціальностей на заняттях з домашнього читання. 

Наявні суперечності між потребою сучасного суспільства в 

особистостях, здатних мислити критично, та недостатньою спрямованістю 

системи сучасної освіти на вирішення даної проблеми; між наявністю 

досліджень КМ та недостатньою розробленістю педагогічних аспектів 

розвитку КМ в процесі навчання, зокрема у студентів вищих навчальних 

закладів, робить тему дослідження «Розвиток критичного мислення у 

студентів 1 курсу мовних спеціальностей на заняттях з домашнього читання» 

надзвичайно актуальною. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

практичній розробці методики формування та розвитку КМ у студентів 1 

курсу мовних спеціальностей на заняттях з домашнього читання. 

Об’єкт дослідження – процес формування та розвитку КМ у студентів 

вищих навчальних закладів. 
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Предмет дослідження – технології формування та розвитку КМ у 

студентів 1 курсу мовних спеціальностей на заняттях з домашнього читання. 

Завдання дослідження: 

1. На основі вивчення психолого-педагогічних джерел здійснити 

науковий аналіз сутності КМ в педагогічному аспекті. 

2. Визначити основні компоненти КМ, їх складові. 

3. Теоретично обґрунтувати технології розвитку КМ у студентів 1 

курсу мовних спеціальностей на заняттях з домашнього читання. 

4. Практично розробити методику формування та розвитку КМ у 

студентів 1 курсу на матеріалі книги для домашнього читання. 

5. Перевірити на практиці ефективність застосування запропонованої 

методики розвитку КМ у студентів 1 курсу мовних спеціальностей на 

заняттях з домашнього читання. 

Методи педагогічного дослідження: аналіз науково-методичної 

літератури з психології, педагогіки з метою теоретичного вивчення 

проблеми; аналіз педагогічного досвіду, аналіз контрольних робіт студентів, 

опитування, спостереження для виявлення практичного стану досліджуваної 

проблеми; пробне навчання, кількісний і якісний аналіз його результатів. 

Наукова новизна. Подальшого розвитку набуло теоретичне 

обґрунтування сутності критичного мислення в педагогічному аспекті, а 

також визначення його компонентів та складових. 

Практичне значення: створено та перевірено на практиці технології 

розвитку КМ у студентів 1 курсу на заняттях з домашнього читання; 

розроблено показники рівнів сформованості умінь КМ у студентів; 

розроблений комплекс завдань може використовуватись в навчальному 

процесі вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 

Апробація. Основні положення дослідження обговорювались на 

наступних конференціях: студентській науковій Інтернет-конференції 

«Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання 

мови і літератури» (Вінниця, 2015), XVI міжнародній студентській Інтернет-
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конференції «МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в 

сучасному світі» (Вінниця, 2016), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання 

іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі» (Вінниця, 2016), 

конференції «Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання 

іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі» (Вінниця, 2016). 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дипломна робота 

складається із вступу, двох розділів, стиску використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи – 99 сторінок, основний текст викладено на 69 

сторінках, список використаної літератури – 11 сторінках (90 джерел), 

додатки – 19 сторінках. 
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