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СТУДЕНТРОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 

 

Починкова Марія Миколаївна, 

к. п. н., доцент 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

м. Старобільськ, Україна 

 

Вступ. Сучасна вища освіта перебуває в стані реформ, зокрема і 

педагогічна. Це зумовлено цілою низкою різних умов: суцільною 

інформатизацією суспільства, зміною вимог роботодавців до працівників, 

суттєві реформи в системі дошкільної і початкової освіти України та ін. Тож, 

професійна підготовка сучасного учителя потребує використання сучасних 

освітніх технологій і підходів, які б дозволили майбутньому фахівці бути 

конкурентоспроможним на ринку праці й висококваліфікованим працівником 

на робочому місці. Однією з таких технологій, яка задовольняє вимогам часу є 

технологія розвитку критичного мислення. Впровадження цієї технології в 

процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи вимагає 

використання цілої низки методологічних підходів, один з яких ‒ 

студентоцентрований. 

Мета роботи ‒ здійснити теоретичний аналіз наукових поглядів на 

студентоцентрований підхід у контексті формування критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи. 

Матеріали і методи. У процесі дослідження автор використовував 

науково-педагогічні, філософські дослідження з проблеми застосування 

студентоцентрованого підходу в освіті. Використовувався метод аналізу і 

синтезу для виявлення основних рис студентоцентрованого підходу та 

особливості його використання в процесі формування критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи. 
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Результати і обговорення. Одним із поштовхів, що сприяв більш 

активному впровадженню студентоценторваного підходу в процес навчання в 

Україні, стало її входження в європейський освітній простір. 

Під студентоцентрованим підходом розуміють підхід до навчання, який 

передбачає розширення прав і можливостей тих, хто навчається, розробку 

нових підходів до викладання і навчання, навчальних програм, що відбивають 

практичний бік реалізації компетентнісного підходу у вищій школі [5, с. 108]. 

Цей підхід передбачає розміщення студента в центрі навчального 

процесу. В. Кіпень визначає особливості західної системи навчання, що 

базується на студентоцентрованому підході: кардинально інший стиль 

викладання; модель університетської освіти є в більшій мірі зорієнтованою на 

інтереси особистості, а не системи; система освіти є більш інтерактивною, 

побудованою на активній взаємодії викладача та студентів (ігри, групові 

дискусії, робота в команді на проєктом, написання письмових робіт творчого 

характеру тощо); стиль навчальної діяльності студентів відзначається більшою 

активністю, самостійністю у процесі оволодіння знаннями, та водночас, 

більшою відповідальністю самих студентів за результати власної навчальної 

діяльності [2]. 

Важливим для нашого дослідження є також зауваження С. Кожушко про 

основи суб’єктного підходу, що закладені в змісті студентоцентрованого 

підходу. „Суб’єктний підхід розглядає педагога та студента як рівноправних 

суб’єктів освітнього процесу, орієнтованих на творчий, духовний розвиток 

особистості, міжособистісну взаємодію, діалог, допомогу і підтримку в 

самоосвіті та самовдосконалення [3, с. 181]. 

Студентоцентроване навчання і викладання передбачає: 

‒ повагу й увагу до розмаїтості студентів та їхніх потреб, уможливлюючи 

гнучкі навчальні траєкторії; 

‒ застосування різних способів подачі матеріалу, де це доречно; 

‒ гнучке використання різноманітних педагогічних методів; 
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‒ регулярне оцінювання і коригування способів подачі матеріалу та 

педагогічних методів; 

‒ заохочення в студента почуття незалежності водночас із забезпеченням 

належного; 

‒ наставництва і підтримки з боку викладача; 

‒ розвиток взаємоповаги у стосунках учня і викладача; 

‒ наявність належних процедур реагування на студентські скарги [1]. 

Саме при студентоцентрованому навчанні акцентується увага на 

критичному і аналітичному навчанні та розумінні. І це відповідає дійсності, 

адже критичне мислення вимагає від людини відповідальності, самостійності, 

опори на людські цінності, а технологія розвитку критичного мислення 

базується на інтерактивних методах навчання: ігри, дискусії, диспути, роботи в 

парах, малих і великих групах тощо. Підтвердження нашої думки знаходимо в 

роботі В. Кіпеня, який зазначає, що використання західної моделі навчання з 

використанням активних методів ставить на меті формування у студентів 

навичок аналітичного, незалежного, критичного і самостійного мислення, а не 

просто трансляцію певної суми знань від викладача до студенти [2]. 

Цілком розділяємо думку, Т. Кудярвцевої, яка робить наступні 

узагальнення щодо можливості, які надає запровадження студентоцентрованого 

навчання: 

‒ урахування потреб студентів; 

‒ взаємоповага у стосунках „студент-викладач”; 

‒ автономність особистості студента, з одночасним відповідним 

супроводом і підтримкою з боку викладача; 

‒ гнучка навчальна траєкторія; 

‒ використання різних способів надання освітніх послуг; 

‒ доцільне використання різноманітних технологій, методів, засобів, 

прийомів;  

‒ систематичний моніторинг якості освітніх послуг тощо [4]. 
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Висновки. Отже, вважаємо, що саме студентоцентрований підхід має 

стати підґрунтям проєктування освітнього середовища у процесі формування 

критичного мислення майбутніх учителів початкової школи. Такий підхід 

сприятиме забезпеченню умов для розвитку критичного мислення, 

самоорганізації та самореалізації студентської особистості, саморозвитку та ін. 
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