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Висновки. Загалом слід зазначити, що історико-педагогічні аспекти 

військового виховання у Польщі були сконцентровані ще на початках польської 

державності у символах. Зокрема, орел, який був гербом правителів 

П’ястівських. Його малюнок був розміщений на частинах озброєння й 

прапорах, на печатках і викарбуваних монетах. Окрім цього державного 

символу, в середньовічній Польщі був орел військовий, якого використовували в 

лицарському і солдатському вихованні як знак виконання почесного 

громадянського й оборонного обов’язків, як розпізнавальна військова емблема. 

Виховні цінності охоплювали й інші символи, які мали свої витоки в часи 

династії П’ястів. Належали до них прапорці, лицарські щити з гербами і 

прапори. Особливе значення для формування військової свідомості відігравав 

королівських прапор. 
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Сучасні глобалізаційні процеси й стрімкий розвиток інформаційних 

технологій в полікультурному світі призвели до  негативних наслідків для 

людства, що також не могло не вплинути на місію закладів вищої освіти. Отже, 

місія сучасних університетів, на сьогодні, полягає у формуванні інформаційної 

культури студентів, які ю були спроможні критично оцінювати події 

навколишнього світу та адекватно на них реагувати. Відповідно  критично 

мислячий студент спроможний адекватно проаналізувати інформацію, 

перевірити її достовірність, суперечливість даних, обрати та оцінити аргументи 

для доведення.  
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Обґрунтовуючи формування критичного мислення студентів на Сході 

України як педагогічну умову, зазначимо, що тлумачення поняття «критичне 

мислення» – це один з видів інтелектуальної діяльності людини, який 

характеризується високим рівнем сприйняття, розуміння, об’єктивності підходу 

до оточуючої її інформаційного поля. 

Слід зазначити, що поняття «критичне мислення» доволі часто  

зустрічається не тільки у психолого-педагогічних публікаціях, а і у публікаціях 

технічного напрямку. Більш того,  не існує єдиного трактування поняття 

«критичне мислення», оскільки воно багатьогранне, тому кожний дослідник 

зосереджується на певному аспекті цього поняття. Активне дослідження цього 

поняття можна знайти в контексті вивчення іноземних мов. Пояснення досить 

просте цьому феномену, така активна зацікавленність методистів з іноземної 

мови пояснюється тим, що перші наукові дослідження цього поняття були в 

роботах зарубіжних вчених і дослідників. Визначення різних авторів мають 

деякі розбіжності та залежать від власних підходів до формування і розвитку 

критичного мислення (Д.Дьюї, А.Фішер, Б.Блум, Р.Маєр, П.Фрайре). 

Незважаючи на поширене вживання поняття «критичне мислення» в 

науці, поки ще не існує також загальноприйнятої технології формування 

критичного мислення у студентів закладів вищої освіти. Нарізі виникає 

необхідність систематизувати й узагальнити накопичений досвід учених 

стосовно цього поняття. 

К. Костюченко пропонує декілька етапів формування критичного 

мислення студентів, зокрема, на першому етапі зосереджується увага студентів 

на проблемі, викликається інтерес до обговорюваної теми; другий етап 

передбачає постановку мети та завдання заняття, здійснюється перевірка 

раніше засвоєного навчального матеріалу; третій етап забезпечує практичне 

опанування навчального матеріалу, досягнення поставленої мети заняття; і, 

останній, рефлексія передбачає аналіз студентами та викладачем проведеного 

заняття, визначення переваг та недоліків у роботі, усунення можливих помилок 

у майбутній навчальній діяльності. 
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На думку В. Ягоднікова, найчастіше під критичним мисленням розуміють 

здатність людини самостійно мислити, аналізувати інформацію; вміння бачити 

помилки або логічні порушення у твердженнях партнерів; аргументувати свої 

думки, змінювати їх, якщо вони неправильні; наявність розумової частки 

скепсису і сумнівів; прагнення до пошуку оптимальних рішень; мужність, 

принциповість, сміливість у обстоюванні своїх позицій; відкритість до 

сприймання інших поглядів. 

В процесі здійснення наукового дослідження багато науковців 

намагаються визначити ключові чинники формування критичного мислення у 

студентів закладів вищої освіти. Зокрема, дослідники вважають, що головною 

умовою є ненадання в повному обсязі інформації або створення суперечливих 

та проблемних ситуацій з певних дисциплін, що призводить до активізації 

критичного мислення. Тобто така стратегія мотивує студентів до пошуку нової 

необхідної інформації якої недостатньо для їх самозадоволення.  

Додатково, виникає необхідність у толерантному відношенні до будь-якої 

позиції студента, оскільки така позиція є особистісною і найбільш вразливою 

для подальшого особистісного розвитку студента.  Доброзичливе ставлення до 

іншої думки як з боку викладача, так і з боку студентів є провідною умовою 

формування критичного мислення студентів.  

В основі критичного мислення полягає, на наш погляд, педагогічна 

навчальна діяльність  студентів та формування таких умінь як: аналіз, синтез, 

оцінка, порівняння, співставлення тощо.  
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