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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
НЕМОВНИХ СПЕЦІАОТНОСТЕЙ
Мотивація є важливим фактором при вивченні іноземної мови. Вищий
навчальний заклад повинен готувати не тільки висококваліфікованого
спеціаліста у певній сфері діяльності, але також виховувати і особистість, яка
має власну точку зору, а також уміння відстоювати її, уміння орієнтуватися і
пристосовуватися до динаміки ситуації у світі.
Що ж є критичним мисленням? Критичне мислення - це мислення вищого
порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної
інтелектуальної діяльності та діяльності інших [2]. Критичне мислення сприяє
розвитку уяви, точності сприйняття, розширює кругозір студента.
При формуванні критичного мислення під час вивчення іноземної мови
головною метою не є запам'ятовування матеріалу, а застосування вже вивчених
граматичних, лексичних, фонетичних знань, які осмислюються, аналізуються,
перевіряються та підлягають творчій обробці.
Мозковий штурм та рольові ігри є найкращими методами, які сприяють
розвитку критичного мислення.
Мозковий штурм – метод, основною особливістю якого є підсилення
творчої діяльності студента. Цей метод передбачає складання переліку способів
вирішення проблеми студентами. Валідність запропонованих студентами
способів є вторинною відносно власне активності студентів на уроці. В кінці
даного заняття проводиться відбір найкращих рішень.
Мозковий штурм передбачає наступні етапи:
 формування та опис проблеми;
 пропонування студентами рішень проблеми;
 обробка та аналіз запропонованих рішень.

Ще одним методом формування критичного мислення є рольова гра.
Поняття «гра» налаштовує студентів на позитивні емоції: сміх, веселощі,
спілкування і дружба. Використовуючи цю методику викладач спонукає
студентів до задіяння не тільки емоцій, уяви при вирішенні проблеми, а і
розумових механізмів. Ця методика допомагає студентам нейтралізувати страх
та невпевненість перед вирішення нового завдання, а також сприяє
формуванню позитивного ставлення до вивчення іноземної мови.
Правильне застосування методики рольової гри дає можливість розвивати
мовні навички та вміння, вибирати і підбирати мовні засоби, дає широкий ряд
можливостей прогнозувати і моделювати діалоги в різних мовних ситуаціях.
Також для студентів старших курсів рольову гру можна провести у вигляді
процедури захисту дипломних робіт або проектів . Тут тематика буде
обумовлена

професійною

спрямованістю

їхніх

робіт

і

матиме

вузькоспеціалізований характер [1].
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