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С-учасне суспільство характе
ризується значною інформатизацією, 
яка торкнулася всіх галузей життя лю
дини, тому необхідно навчитися жити в 
такому суспільстві, адекватно підходи
ти до сприйняття й аналізу різної ін
формації. Цьому сприяє розвиток кри
тичного мислення (КМ). Крім того, КМ 
є необхідною навичкою для професій
ного зростання. Отже, формування КМ 
майбутніх фахівців стає провідним зав
данням закладу вищої освіти, зокрема 
це стосується й підготовки майбутніх 
учителів початкової школи, які не тільки 
самі повинні володіти цією навичкою, 
але й навчити неї майбутнє покоління.

Проблемою формування й роз
витку КМ цікавляться науковці всього 
світу з різних галузей досліджень: педа
гогіки, психології, предметних методик 
тощо (В. Біблер, Дж. Браус, Т. Воропай, 
Д. Вуд, Л. Григорович, Дж. Дьюї, Л. Ки- 
єнко-Романюк, К. Костюченко, П. Крав
чук, А. Кроуфорд, М. Ліпман, Д. Мак- 
ністер, С. Метьюз, Т. Ноєль-Цигульська, 
Є. Полат, О. Пометун, Р. Поул, В. Саулія, 
С. Терно, О. Тягло, Д. Халперн та ін.).

Проте аналіз наукових досліджень з 
окресленої проблеми доводить, що пе
реважна більшість праць присвячена

проблемі розвитку КМ учнів 
шкіл та студентів коледжів, 
зокрема, в Україні проблема 
розвитку критичного мислен
ня майбутніх учителів по
чаткової школи майже не 
розглядалася. Тому необхід
ним є розробка науково 
підтвердженої та практично 
перевіреної системи з фор
мування КМ у процесі 
професійної підготовки май
бутніх учителів початкової 
школи. Така система має 
ґрунтуватися на методоло
гічних засадах, які дозволять 
зробити об’ єктивні й наукові 
висновки з проведеного 
дослідження.

Мета статті -  роз
крити особливості системного 
та синергетичного підходу у 
формуванні критичного
мислення майбутніх учителів 
початкової школи в процесі 
професійної підготовки.

Під час роботи нами 
було використано теоретичні 
загальнонаукові методи: ме
тод аналізу й синтезу -  для 
визначення понять «систем-
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ний» та «синергетичний підхід» з ме
тою їх детального вивчення, а також 
розкриття сутності понять «педагогічна 
система», «синергетика»; метод порів
няння -  для порівняння досліджуваних 
визначень у науковому педагогічному 
дискурсі; метод узагальнення -  для те
оретичного обґрунтування вибору сис
темного й синергетичного підходів до 
формування КМ у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів почат
кової школи; метод дедукції -  для тео
ретичного обґрунтування висновків щодо 
використання системного й синерге
тичного підходу у формуванні критич
ного мислення майбутніх учителів по
чаткової школи.

Методологія має чотири рівні мето
дологічних знань, виокремлених Е. Юді- 
ним (Юдин, 1978, с. 64): філософський, 
загальнонауковий, конкретно-науковий, 
технологічний. Філософський рівень ме
тодологічних розвідок уже був предметом 
дослідження наших попередніх публіка
цій, тому розглянемо наступний рівень -  
загальнонауковий.

Загальнонауковий рівень (рівень 
загальнонаукових принципів і форм до
слідження, за Е. Юдіним) містить і зміс
тові загальнонаукові концепції, що вико
нують методологічні функції і вплива
ють на всі чи на певну сукупність фун
даментальних наукових дисциплін одно
часно, хоча й необов’язково однаковою 
мірою, і формальні розробки й теорії, 
пов’язані з вирішенням достатньо широ
кого кола методологічних завдань 
(Юдин, 1978, с. 66).

На загальнонауковому рівні при 
розкритті процесу формування КМ у 
майбутніх учителів початкової школи ми 
спиралися на системний, синергетич
ний, парадигмальний підходи. Оскільки 
ми обмежені обсягом статті, то в нашо
му дослідженні розкриємо системний і 
синергетичний підходи.

Системний підхід є одним із най
більш поширених у психолого-педа- 
гогічній літературі. Дослідження різних 
аспектів системного підходу репрезенто
вано в студіях П. Анохіна, В. Афанасьє-

ва, В. Беспалька, І. Блауберга, С. Гонча
ренка, К. Іващенко, О. Караман, Т. Кочу
бей, Н. Кузьміної, В. Кушніра, В. Садов- 
ського, П. Щедровицького, Е. Юдіна та ін.

Особливості та закономірності 
розвитку педагогічних систем висвітле
но в працях А. Алексюка, С. Архангель
ського, Ю. Бабанського, В. Беспалька, 
Б. Гершунського, В. Давидова, А. Зото
ва, Т. Ільїної, І. Ільясова, О. Караман, 
Н. Кузьміної та ін.

Під системним підходом розумі
ють напрям методології досліджень, 
який полягає в дослідженні об’єкта як 
цілісної множини елементів у сукуп
ності відношень і зв’язків між ними, 
тобто розгляд об’єкта як системи (Ша
банова, 2014, с. 15).

За твердженням К. Іващенко, 
«специфіка системного підходу полягає 
в тому, що вона орієнтує дослідження 
на розкриття цілісності об’єкта і меха
нізмів, що його забезпечують, акцен
туючи не особливості складових його 
елементів, а характеристику різноманіт
них типів зв’язків складного об’єкта 
(системи) і відношень між визначеними 
елементами; відношення з навколишнім 
середовищем, для того щоб віднайти 
спосіб упорядкування, ієрархії відно
шень, а також визначити основні зако
номірності цього об’ єкта. Тому в загаль
ному та широкому значенні слова під 
системним дослідженням розуміють 
метод, за якого предмети та явища на
вколишнього світу розглядаються як 
частини або елементи певного цілісного 
утворення (у нашому випадку системи), 
де під час взаємодії ці частини або еле
менти визначають нові, цілісні власти
вості системи, які відсутні в окремих її 
елементах» (Іващенко, 2011).

О. Черкасова визначила причини 
доцільності застосування системного 
підходу в гуманістичних освітніх пара
дигмах: особистість студента має «роз
виватися в цілісному інтегрованому пе
дагогічному процесі, у якому всі ком
поненти (цільовий, змістовий, організа- 
ційно-діяльнісний, оцінно-результатив
ний) максимально взаємопов’язані; від
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бувається об’єднання зусиль суб’єктів 
навчально-виховного процесу; спеціаль
но моделюються умови для самореалі- 
зації та самовираження особистості» 
(Черкасова, 2005).

А. Лігоцький окреслює системний 
підхід як системний аналіз, застосуван
ня якого допомагає «з’ясувати ціліс
ність системи, дослідити її зміни в про
цесі розвитку, вивчити поведінку сис
теми, зануреної в зовнішнє середовище, 
порівняти кілька систем, які виконують 
спільне завдання» (Лігоцький, 1997, 
с. 92 -  93). В. Семиченко інтерпретує 
системний підхід як «засіб розуміння 
складних багатофакторних відношень, 
які виникають усередині системи і в 
міжсистемній взаємодії, орієнтує на ви
окремлення прихованих, візуально й 
емпірично не реєстрованих властивос
тей об’ єктів, які входять до складу сис
теми, на вивчення системних зв’ язків» 
(Семиченко, 1992, с. 9).

Системний підхід нерозривно 
пов’ язаний із поняттям системи. Система 
-  це «структура, що становить єдність 
закономірно розміщених і функціональ
них частин, зв’язаних в ціле (незалежно 
від середовища та інших систем), а також 
сукупність будь-яких елементів, оди
ниць, частин, об’єднаних загальним 
принципом або призначенням» (Грин- 
чишин, 1988, с. 263 -  264); певний поря
док у розташуванні й зв’язку дій; форму 
організації чого-небудь; щось ціле, що 
являє собою єдність закономірно розта
шованих частин, які перебувають у вза
ємному зв’язку (Кочубей, 2014). Спираю
чись на філософське тлумачення системи, 
як зазначає С. Шабанова, сучасна педаго
гіка вищої школи застосовує поняття сис
теми до вищої освіти та осмислює це со- 
ціокультурне явище з позиції системного 
підходу (Шабанова, 2014, с. 17).

У межах поняття «система» про
стежується зв’ язок із поняттями «ціліс
ність», «структура», «зв’язок», «еле
мент», «відношення» та ін.

Системний підхід до організації 
навчання включає: аналіз вихідних
умов (мети навчання, складу студентсь

ких груп, змісту програми курсу тощо); 
розробку системи навчальних матеріа
лів та технологію їх використання з по
дальшою перевіркою і внесенням необ
хідних коректив; заключну перевірку й 
оцінку системи (Шабанова, 2014, с. 91).

У межах системного підходу фор
мування КМ у процесі професійної під
готовки майбутніх учителів початкової 
школи розглядають як цілісну педаго
гічну систему, елементи якої взаємо
пов’язані та взаємозалежні, становлять 
специфічну структуру. Як і будь-яка 
інша система, наша система функцію- 
ватиме лише за умови взаємодії струк
турних компонентів.

Поняття «педагогічна система» 
науковці тлумачать таким чином:

-  динамічно функційний комплекс 
діалектично пов’язаних між собою ком
понентів і елементів, які створюють оп
тимальні умови для розв’язання завдань 
навчання, освіти й виховання людей 
(Т. Жижко);

-  будь-яке об’ єднання людей, у 
якому будуються педагогічні цілі та ви
рішуються педагогічні завдання, але за 
умови, що діяльність цього об’ єднання 
(пізнавальна, навчальна, трудова, мо
ральна, суспільно-політична, художньо- 
естетична, природоохоронна, ігрова, 
вільного спілкування та ін.) постає 
джерелом педагогічних цілей і засобом 
досягнення одночасно (Л. Спірін);

-  полісистемне утворення (ціліс
ність), що складається з багатьох взає
модіючих і взаємодоповнювальних час
тин (В. Кремень);

-  замкнена структура, яка має від
повідну функцію, що задається соціа
льним замовленням, і постає як головна 
підсистема освітньої системи (В. Бес
палько);

-  органічна єдність трьох станів: 
минулого, теперішнього та майбутньо
го, де присутні і елементи минулого, і 
зародки нових (В. Сластьонін);

-  навчально-виховна, науково-пе
дагогічна (дослідницька) й управлінсь
ка діяльність у відповідних соціальних 
умовах (О. Дубасенюк);
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-  процес, поділений на різні еле
менти, рівні та частини, які при взаємо
дії один з одним поєднуються в єдине 
ціле й мають на меті створення сприят
ливих умов для розвитку та формуван
ня, а також вплив на об’єкти виховання 
(К. Іващенко);

-  множина взаємопов’язаних 
структурних і функційних компонентів, 
що підпорядковані меті виховання, 
освіти й навчання людей (Н. Кузьміна).

Н. Кузьміна визначила структурні 
компоненти педагогічної системи: 
1) навчальна інформація; 2) засоби пе
дагогічної комунікації (форми, засоби, 
методи, прийоми); 3) ті, хто навчається; 
4) педагог; 5) мета навчально-виховної 
діяльності (Кузьмина, 1980, с. 111). До 
функційних компонентів, що забезпе
чують зв’ язок між структурними ком
понентами, віднесено: конструктивні, 
комунікаційні, організаційні, прогнос
тичні (Там само).

Ми не можемо обійти увагою по
зицію В. Ортинського щодо визначення 
педагогічної системи закладу вищої 
освіти як сукупності відносно само
стійних елементів, що функційно 
пов’ язані між собою стратегічною ме
тою, зокрема підготовкою студентів до 
професійної діяльності й суспільного 
життя (Ортинський, 2009).

Отже, формування критичного 
мислення в процесі професійної підго
товки майбутніх учителів початкової 
школи визначається як система, компо
ненти якої є взаємозумовленими, взає
мозалежними та взаємопов’ язаними. 
Вибір системного підходу в контексті 
досліджуваної проблеми зумовлено ни
зкою чинників: по-перше, процес фор
мування КМ майбутніх учителів почат
кової школи характеризується систем
ними ознаками; по-друге, система фор
мування КМ у процесі професійної під
готовки майбутніх учителів початкової 
школи має власну структуру, компо
нентами якої є: концептуальний (науко
ві підходи, принципи, ідеї, на яких ґру
нтується означена система); мотивацій
но-цільовий (мета, завдання); суб’єкт-

суб’єктний (суб’єкт -  майбутній учи
тель початкової школи та суб’єкт -  на
уково-педагогічні працівники закладу 
вищої освіти); змістовий (освітня, ви
ховна, психологічна робота з майбутні
ми вчителями початкової школи; підго
товка науково-педагогічних працівни
ків до відповідної діяльності); середо- 
вищний (спеціально створене в закладі 
вищої освіти аксіологічне середовище 
для формування КМ майбутніх учите
лів початкової школи) та технологічний 
(форми, методи й етапи роботи щодо 
формування КМ у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів) компо
ненти; по-третє, особистість майбут
нього вчителя початкової школи є 
складною системою; по-четверте, про
цес підготовки майбутнього спеціаліста 
також можна вважати складною соціа
льно-педагогічною системою.

Головною перевагою системного 
підходу є можливість глибшого осяг
нення проблеми формування КМ. Як 
результат, системний підхід передбачає 
вдосконалення змісту й вибір тактики 
формування КМ у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів почат
кової школи, відповідних форм, методів 
і засобів навчання, що забезпечить їхню 
здатність мислити критично та вико
ристовувати ці навички в процесі про
фесійної діяльності.

Спираючись на сказане вище, ло
гіка нашого дослідження передбачає 
розробку педагогічної системи форму
вання КМ у процесі професійної підго
товки майбутніх учителів початкової 
школи, що потребує моделювання.

Синергетичний підхід. Досліджен
ню цього підходу присвячено роботи 
відомих вітчизняних і зарубіжних нау
ковців -  Л. Бевзенко, В. Беспалька, 
В. Василькової, О. Вознюка, О. Дубасе- 
нюк, Ю. Клімонтовича, В. Корчагіна,
В. Кременя, І. Пригожина, Е. Режабека,
А. Семенова, Г. Хакена та ін.

Розгляд цього підходу почнемо з 
визначення поняття «синергетика». У 
новітньому філософському словнику 
знаходимо таке тлумачення: «Сучасна
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теорія самоорганізації, нове світоба
чення, що пов’язується з дослідженням 
феноменів самоорганізаії, нелінійності, 
неврівноваженості, глобальної еволю
ції, з вивченням процесів становлення 
«порядку через хаос» (І. Пригожин), 
біфуркаційних змін, незворотності часу, 
нестійкості як основної характеристики 
процесів еволюції» (Новейший фило
софский словарь, 1998, с. 618). Великий 
енциклопедичний словник розкриває 
поняття «синергетика» як «науковий 
напрям, що вивчає зв’ язки між елемен
тами структури (підсистемами), що 
утворяться у відкритих системах завдя
ки інтенсивному (потоковому) обмінові 
речовиною й енергією з навколишнім 
середовищем у неврівноважених умо
вах. У таких системах спостерігається 
погоджена поведінка підсистем, у ре
зультаті чого зростає ступінь їх упоряд
кованості, тобто зменшується ентропія» 
(Большой энциклопедический словарь, 
1991, с. 351).

У науковий обіг поняття «синерге
тика» ввів Г. Хакен з метою визначення 
нового об’єднувального напряму в нау
ці (Хакен, 1980, с. 4). Дослідник під си
нергетикою розумів «сукупний колек
тивний ефект взаємодії великої кілько
сті підсистем, що призводить до утво
рення стійких структур і самоорганізації 
в складних системах» (Хакен, 1985, с. 9); 
синергетика (від гр. зупегдіа -  співпраця) 
-  теорія самоорганізації складних систем 
(Шатковська, 2009, с. 331); синергетика 
аналізує матеріальний світ у контексті 
безлічі локалізованих процесів різної 
складності і ставить завдання відшука
ти єдину основу організації світу і для 
найпростіших, і для складних його 
структур (Режабек 2007, с. 8); науковий 
напрям, що досліджує закономірності, 
які лежать в основі процесів самоорга
нізації в системах (структурах) різної 
природи (Синергетика. Словник иА); 
синергетика вивчає перехід систем із не- 
упорядкованого стану в упорядкований 
(Ковшар, 2015, с. 88), складні системи, 
що здатні до самоорганізації та неліній
ного розвитку (Ліннік, 2014, с. 17).

Найбільше нам імпонує визначен
ня поняття «синергетика», надане 
Ю. Клімонтовичем: «Синергетика -  но
вий міждисциплінарний науковий на
прям; мета синергетики -  виявлення 
загальних ідей, загальних методів і за
гальних закономірностей у найрізнома
нітніших галузях природознавства, а 
також соціології і навіть лінгвістики; 
більше того, в рамках синергетики від
бувається кооперація різних спеціаль
них дисциплін» (Климонтович, 1989, 
с. 60). Це визначення найбільш точно 
відображає змістове наповнення окрес
леного поняття, на яке ми будемо спи
ратись у процесі нашого дослідження.

Н. Протасова визначає ключові 
положення синергетичної методології:

-  складноорганізованим системам 
не можна нав’язувати шляхи розвитку, 
а необхідно сприяти їхнім власним тен
денціям розвитку;

-  хаос може бути конструктивним 
джерелом, з нього може народжуватися 
нова організація системи;

-  у певні моменти нестабільності 
малі збурення можуть мати макронас- 
лідки й розвиватися в макроструктури, 
зокрема, дії однієї конкретної особис
тості можуть впливати на макросоці- 
альні процеси;

-  для складних систем існує кіль
ка альтернативних шляхів розвитку, але 
на певних етапах еволюції виявляє себе 
певна переддетермінованість розгор
тання процесів і сучасний стан системи 
визначається не лише її минулим, а й 
майбутнім;

-  складноорганізована система вби
рає в себе не лише простіші структури й 
не є звичайною сумою частин, а породжує 
структури різного віку у єдиному темпо- 
світі (Протасова 2000, с. 281 -  282).

До цього переліку положень доціль
но додати позиції О. Князєвої та
С. Курдюмова: «з урахуванням законо
мірностей та умов перебіг швидких, ла
виноподібних процесів і процесів нелі
нійного саморозвитку систем можливо 
ініціювати ці процеси шляхом управлін
ських дій людини» (Князева 1992, с. 10).
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Спираючись на дослідження О. Воз- 
нюка, зазначимо, що синергетичний 
підхід у педагогіці є результатом реалі
зації нового освітнього напряму -  педа
гогічної синергетики, яка вивчає освітні 
процеси під кутом зору методології си
нергетики (Вознюк, 2012, с. 178).

Поняття «педагогічна синергети
ка» сьогодні активно розглядають у 
сфері філософії освіти. Так, В. Кремень 
визначає педагогічну синергетику як 
сферу педагогічного знання, яка ґрун
тується на законах і закономірностях 
синергетики, тобто законах і законо
мірностях самоорганізації та самороз
витку педагогічної, тобто освітньо- 
виховної, системи. Він стверджує, що 
педагогічна синергетика дає можли
вість по-новому підійти до розроблення 
проблем розвитку педагогічних систем 
і педагогічного процесу, розглядаючи 
їх насамперед з позиції відкритості, 
співтворчості й орієнтації на самороз
виток (Кремень, 2013, с. 3 -  4). Як вид
но з визначення, ключовими парамет
рами педагогічної синергетики є меха
нізми саморозвитку та самоорганізації.

Для повного розкриття системно
го підходу необхідно розглянути його 
принципи, зміст і центральні поняття. 
Відомий український дослідник О. Воз
нюк визначає такі «основні принципи 
та зміст синергізації освітніх систем»: 
суб’єкт-суб’єктний характер взаємин у 
навчально-виховному процесі; гумані
зація; фасилітація; природовідповід- 
ність; міжпредметність; утвердження 
учнівського та студентського самовря
дування; обмін педагогічної системи 
інформацією і енергією з навколишнім 
середовищем; відкритість педагогічної 
системи до педагогічних новацій, до 
інших предметних галузей сучасної на
уки, глобалізаційних процесів; відкри
тість світу на особистісному рівні кож
ного учасника навчально-виховного 
процесу, його самоорганізація, само
розвиток, креативність і нелінійність 
мислення; активність, самодетерміно- 
ваність педагогічної системи; єдність 
навчання та виховання; «відкритий»,

дистанційний тип освіти впродовж 
життя; формування в системі освіти ак
тивного, багатогранного навчально- 
педагогічного середовища; широта та 
різнобічність психолого-педагогічних
впливів на вихованця, спрямованість 
виховних впливів на цілісну людину у 
всьому розмаїтті її соціально-психоло
гічного, соматичного, духовного аспек
тів; кооперативні дії великої кількості 
числа елементів та чинників навчально- 
виховного середовища; багатогранність 
шляхів розвитку людини; можливість 
педагогічної системи обирати шляхи 
своєї еволюції, виявляючи такі її си
нергетичні особливості, як резонанси, 
невизначеність, імовірність, випадко
вість, хаос тощо (Вознюк, 2012, с. 673).

Основними поняттями синергети
ки є системність, відкритість системи, 
нелінійність, неврівноваженість, «кри
тичні точки» («точки біфуркації»), ат- 
рактор, зв’язок, саморозвиток, структу
ра, відкриті (дисипативні) структури.

Розкриємо зміст цих понять за 
О. Вознюком:

-  системність постає централь
ним поняттям синергетики. Система 
може розумітися як ціле, як сукупність 
елементів, що перебувають у певних 
відношеннях, зв’язках та утворюють 
цілісність, єдність;

-  відкритість системи як переду
мова її самоорганізації випливає із її 
здатності обмінюватися із середовищем 
енергією, речовиною й інформацією, її 
неврівноваженості. Як результат систе
ма виявляє кооперативні процеси, вза
ємний перехід станів нестійкості та 
стійкості, взаємодію випадковості й не
обхідності, що має місце у площині 
природних і соціальних явищ;

-  нелінійність розуміється як 
багатоваріантність і непередбачуваність 
переходу системи з одного стану в 
інший, що на рівні аналізу освітніх 
систем допомагає зрозуміти наявність 
та необхідність великої кількості на
вчально-виховних моделей у рамках 
освітніх традицій та парадигм;
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-  неврівноваженість -  стан від
критої системи, за якого відбувається 
зміна її макроскопічних параметрів, 
тобто її складу, структури й поведінки;

-  «критичні точки», чи «точки 
біфуркації» -  зони «розгалуження», де 
система зустрічається із безліччю по
дальших шляхів розвитку, які виявля
ють стан неврівноваженості, нестійкос
ті, флуктації, що зумовлює можливість 
переходу системи в іншу якість, до но
вого рівня розвитку;

-  атрактор -  відносно стійкий 
стан системи, що немовби притягує до 
себе всю безліч «траєкторій» системи, 
зумовлених її різними початковими 
умовами, коли неврівноважена система 
під впливом певного атрактора немину
че еволюціонує до стійкого стану й мо
же перебувати в ньому до того часу, 
поки в силу певних причин система 
знову не прийде у неврівноважений, 
хитливий стан;

-  зв язок у системних досліджен
нях також постає фундаментальною ха
рактеристикою і повноправним об’ єк- 
том аналізу явищ Всесвіту;

-  саморозвиток системи -  процес 
її самоорганізації й самодетермінації, що 
відбувається через порушення системою 
свого інтегрального, упорядкованого, 
ієрархічного стану в точці біфуркації, де 
має місце дезінтеграція системи й її вихід 
на нову траєкторію розвитку;

-  структура -  це системний 
об’єкт, якому властива певна сталість. 
Структура має властивість до певної 
межі «чинити опір» зовнішнім і внут
рішнім змінам, залишаючись стабіль
ною і не змінюючись на макрорівнях;

-  відкриті (дисипативні) струк
тури (до яких належать освітні систе
ми) характеризуються такими парамет
рами: погодженість; наростаюча мінли
вість; конструктивізм; пам’ ять структу
ри; взаємозв’язок необхідності й випад
ковості; неврівноваженість; час (Воз- 
нюк, 2012, с. 88 -91).

Певний час синергетичний підхід 
розглядали як опозиційний до системно
го, однак ми бачимо, що синергетичний

підхід доповнює його, дозволяє вивчати 
педагогічні системи з іншого боку.

Отже, аналіз досліджень, присвя
чених різним аспектам синергетичного 
підходу крізь призму системи роботи з 
формування КМ у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів почат
кової школи, дозволяє зробити такі уза
гальнення:

-  формування КМ у процесі про
фесійної підготовки майбутніх учителів 
є цілісною системою, у якій особистість 
майбутнього фахівця розглядається як 
така, що саморозвивається та самови- 
ховується;

-  професійний і особистісний роз
виток майбутніх учителів початкової 
школи можна вважати нелінійним проце
сом, що супроводжується кризами, які 
потребують негайного втручання з боку 
викладача з метою уникнення негатив
них наслідків через аналіз ситуацій;

-  процеси самоорганізації під час 
формування КМ у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів почат
кової школи здійснюється під впливом 
викладача в межах розумного обме
ження свободи вибору й має управлін
ський характер;

-  формування критичного мислення 
має відкриту (дисипативну) структуру.

Отже, аналіз наукової літератури 
дозволяє дійти таких висновків: сис
темний підхід розглядається як напрям 
методології, що досліджує об’єкт як 
цілісну множину елементів у сукупнос
ті відношень і зв’язків між ними, тобто 
розгляд об’єкта як системи (за Ю. Ша- 
бановою), тісно пов’язаний із поняттям 
система. Формування критичного ми
слення у процесі професійної підготов
ки майбутніх учителів початкової шко
ли є педагогічною системою, компо
ненти якої взаємозумовлені, взаємоза
лежні та взаємопов’язані. Синергетич
ний підхід тісно пов’язаний із систем
ним і полягає у взаємодії двох проти
лежностей -  створення структур і їхньої 
руйнації. У ньому закладено можливос
ті діалогу, творчості, індивідуального 
шляху розвитку. Таким чином, систем-
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ний і синергетичний підходи є осново
положними на загальнонауковому ме
тодологічному рівні для дослідження 
формування критичного мислення у 
процесі професійної підготовки май
бутніх учителів початкової школи.

Перспективи подальших наукових 
розвідок убачаємо в розкритті парадиг- 
мального підходу на загальнонауково- 
му рівні методології, а також конкрет
но-наукового та технологічного мето
дологічних рівнів дослідження пробле
ми формування критичного мислення 
майбутніх учителів початкової школи.
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Починкова М . М . Системний та 
синергетичний підходи у формуванні 
критичного мислення майбутніх 
учителів початкової школи

Статтю присвячено актуальній 
проблемі формування критичного мис
лення у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи.

У статті обґрунтовано застосуван
ня системного та синергетичного рівнів 
наукового пізнання на загальнонауко- 
вому рівні дослідження. Щодо систем
ного підходу, то відзначено, що він 
найбільш поширений у психолого-педа- 
гогічній літературі, розкрито зв’ язок 
між поняттями «системний підхід», «си
стема», «педагогічна система», наголо
шено на тому, що формування критично
го мислення у процесі професійної підго
товки майбутніх учителів початкової 
школи розглядається як цілісна багато
компонентна різнорівнева система.

Синергетичний підхід представ
лено як такий, що доповнює систем
ний, а не виступає опозиційним до ньо
го. У цьому підході закладено можли
вості діалогу, творчості, індивідуально
го шляху розвитку й породження по
рядку з хаосу як поштовх до нового 
розвитку. Доведено, що застосування 
такого підходу в дослідженні форму
вання критичного мислення майбутніх 
учителів початкової школи є необхід
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ним для проведення об’єктивного до
слідження.

Ключові слова: критичне мислен
ня, майбутні вчителі початкової школи, 
професійна підготовка майбутніх учи
телів початкової школи, методологія, 
загальнонауковий рівень, системний 
підхід, синергетичний підхід.

Починкова М. Н. Системный и 
синергетический подходы в форми
ровании критического мышления 
будущих учителей начальной школы

Статья посвящена актуальной 
проблеме формирования критического 
мышления в процессе профессиональ
ной подготовки будущих учителей на
чальной школы.

В статье обосновано применение 
системного и синергетического уровней 
научного познания на общенаучном 
уровне исследования. Относительно сис
темного подхода отмечено, что он наи
более распространен в психолого
педагогической литературе, раскрыта 
связь между понятиями «системный под
ход», «система», «педагогическая систе
ма», сделан акцент на том, что формиро
вание критического мышления в процес
се профессиональной подготовки буду
щих учителей начальной школы рас
сматривается как целостная многоком
понентная разноуровневая система.

Синергетический подход пред
ставлен как дополняющий системный, а 
не выступающий оппозиционным к не
му. В этом подходе заложены возмож
ности диалога, творчества, индивиду
ального пути развития и порождения 
порядка из хаоса как толчок к новому 
развитию. Доказано, что применение 
такого подхода в исследовании форми
рования критического мышления бу
дущих учителей начальной школы не
обходимо для проведения объективного 
исследования.

Ключевые слова: критическое
мышление, будущие учителя начальной 
школы, профессиональная подготовка 
будущих учителей начальной школы, 
методология, общенаучный уровень,

системный подход, синергетический 
подход.

Pochynkova M. M. T he Systemic 
and Synergetic A pproaches to th e  For
mation of Critical Thinking of F u ture  
Teachers of Prim ary School

The article is devoted to a  topical 
problem of forming critical thinking in the 
process of professional training of future 
teachers of pri mary school.

The use of the systemi c and synergeti c 
levels of the scientific cognition at the gen
eral scientific level of research has been sub
stantiated in the article. In the context of the 
systemic approach, it has been noted that it 
is the most widespread in psychological and 
pedagogical literature; the connection of 
such concepts as the systemic approach, a 
system, the pedagogical system has been 
exposed. The research work emphasizes that 
the formation of critical thinking in the 
process of professional training of future 
teachers of primary school is considered as 
an integral multicomponent system with a 
number of levels.

The synergetic approach is regarded 
as the one that complements the systemic 
approach but is not in opposition to it. 
This approach presupposes dialogue, crea
tive work, the individual way of develop
ment, and generating order from chaos as 
a  stimulus to further development. It has 
been proved that the use of such an ap
proach in the survey of the formation of 
critical thinking of future teachers of pri
mary school is necessary in order to carry 
out objective research.

Key words, critical thinking, future 
teachers of primary school, professional 
training of future teachers of primary 
school, methodology, general scientific 
level, the systemic approach, the syner
getic approach.
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