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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК  

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

На думку Glaser [1; 25], здатність критично мислити 

вимагає знання методів логічного дослідження та міркування. 

Однак, деякі з них можна набути та реалізувати лише через 

практику, можливо, керуючись освітнім середовищем, з подальшим 
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зворотним зв’язком. Розвиток таких здібностей критичного 

мислення, як розробка експерименту або побудова операційного 

визначення, може мати користь від вивчення їх основної теорії. 

Крім того, чітке знання про особливості людського мислення 

здається корисним як застереження. Людська пам’ять не лише 

піддається помилкам у деталях, оскільки люди вчаться на власному 

досвіді неправильного запам’ятовування, але настільки піддатлива, 

що детальний, чіткий і яскравий спогад про подію може бути 

повною вигадкою.  

Критичне мислення щодо проблеми вимагає глибокого 

знання області, до якої належить проблема. Критично мислячим 

людям потрібен багатий фонд знань з предмету, що стосуються 

різноманітних ситуацій, з якими вони стикаються. Цей факт 

підтверджується включенням до числа здатностей людей, що 

критично мислять, прагнення стати і залишатися в цілому добре 

поінформованим. 

Які освітні методи найбільш ефективні для розвитку 

схильностей, здібностей і знань критичного мислителя? Abrami та 

ін. [2] виявили, що діалог, ситуаційне навчання та наставництво 

підвищують ефективність освітнього втручання, і вони найбільш 

ефективні в поєднанні. Поєднання окремих інструкцій з критичного 

мислення з вивченням предмета, під час якого студентів 

заохочують до критичного мислення, було ефективнішим, ніж 

будь-яке окремо.  
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Сучасні дослідники оцінювали кожне освітнє втручання 

відповідно до ступеня, в якому воно включало діалог, ситуаційне 

навчання та наставництво. Вони виявили, що кожен з цих факторів 

підвищував ефективність освітнього втручання, і що вони були 

найбільш ефективними в поєднанні. Вони пояснили ці три фактори 

наступним чином. 

Діалог: У критичному діалозі, який історично сходить 

до Сократа, люди разом обговорюють проблему. Діалог може 

бути усним або письмовим, а також спільним або змагальним, 

у дистанційному навчанні – синхронним або асинхронним. Це 

може бути у формі запитання, обговорення чи дебатів. Деякі 

навчальні програми, розроблені для розвитку критичного мис- 

лення, створюють «дослідницькі спільноти» серед студентів.  

Важливим аспектом цього процесу - сформувати звичку 

думати, перш ніж діяти у всіх своїх різноманітних справах. Таким 

чином, кожен курсант придбає звичку спостерігати, критикувати та 

інтегрувати цінності в думки, щоб керувати діями, які б інтегрували 

їх насправді. Соціальний підтекст очевидний. Свідоме спрямування 

його дій до суспільних цілей стало незмінним показником прогресу.  

Ситуаційне навчання: у навчанні, історія якого сягає Руссо  

(1762) і Dewey (1910), намагаються представити курсантам 

проблеми, які мають для них сенс, залучити їх і стимулювати до 

розпитування. Симуляції, рольові ігри та презентація етичних чи 

інших дилем є методами закріплення. Це можк бути як у синхрон- 
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ному, так і асинхронному режимі. 

Наставництво: – це стосунки один на один, у яких хтось із 

більш відповідним досвідом (наставник) взаємодіє з кимось із 

меншим (підопічний). Наставник виступає як взірець і як критик, 

виправляючи помилки підопічного. Abrami та ін. [2] визначили три 

види наставництва в дослідженнях, які вони аналізували: 

індивідуальна взаємодія ввикладача та курсанта, діади під 

керівництвом однолітків і стажування. 

Експерименти показали, що освітні заходи можуть 

покращити здібності та схильності до критичного мислення, 

виміряні стандартизованими тестами. Glaser [1] розробив навчальні 

матеріали, придатні для курсантів. Щоб перевірити їх ефективність, 

він разом зі своїм спонсором Гудвіном Вотсоном розробив тести 

критичного мислення Уотсона-Глейзера, які широко викорис-

товуються у всьому світі під назвою «Оцінка критичного мислення 

Уотсона-Глейзера». Зовсім недавно Abrami та ін. [2] підсумував у 

метааналізі найкращі наявні докази ефективності різних стратегій 

для навчання студентів критично мислити. Цей методологічно 

ретельний мета-аналіз надає вагомі статистичні докази того, що 

чіткі вказівки щодо критичного мислення можуть покращити 

здібності та схильності до критичного мислення, виміряні 

стандартизованими тестами. 
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК  

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

В роботі пропонується для формування критичного 

мислення у майбутніх офіцерів використовувати інтерактивні 

методи діалог, ситуативне навчання та наставництво. Ці методи 

можуть бути реалізовані у дистанційному навчанні та забепечують 

результативність.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 

БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В работе предлагается для формирования критического 

мышления у будущих офицеров использовать интерактивные 

методы диалога, ситуативное обучение и наставничество. Эти 

методы могут быть реализованы в дистанционном обучении и 

обеспечивают результативность. 

 

Ключевые слова: критическое мышление, диалог, 

ситуативное обучение, наставничество, дистанционное обучение. 
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FORMATION OF CRITICAL THINKING IN FUTURE OFFICERS 

BY INTERACTIVE METHODS OF DISTANCE LEARNING  

AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

The paper proposes to use interactive methods of dialogue, 

situational learning and mentoring to form critical thinking in future  



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

113 

 

officers. These methods can be implemented in distance learning and 

ensure effectiveness. 

 

Key words: critical thinking, dialogue, situational learning, 

mentoring, distance learning. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ ЗАСОБАМИ ІКТ У ВВНЗ 

 

Концепція навчання, заснованого на компетенціях, проста: 

навчання найкраще вимірюється курсантами, які демонструють 

майстерність навчання, а не кількість годин, проведених у класі. 

Змінюючи систему освіти з урахуванням фактичного навчання 

курсантів, ми більш ефективно підготуємо кожного з них до 

майбутнього у все більш глобальному світі. 

Освіта на основі компетенцій (competency based education 

CBE) – це система, в якій [1]: 

• Курсанти щодня отримують можливість приймати 

важливі рішення щодо свого досвіду навчання, про те, як вони 

будуть застосовувати знання та демонструвати своє навчання. 


