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Наростання динамізму соціальних процесів, складність завдань, що вирішуються 

сучасним суспільством, загострення глобальних проблем людства змушують нас знову 

звертатися до проблеми духовності та моральності, розглядати різні аспекти її сутності, зміст 

і структуру духовно-морального становлення особистості. Саме з духовно-моральною 

освітою пов'язують сьогодні можливість збереження, як самої особистості, так і всього 

суспільства. 

Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується численними негативними 

явищами, які відображають різні аспекти пережитого суспільством кризи духовності. 

Відбувається інтенсивна примітивізація свідомості студента, зростання цинізму, 

брутальності, жорстокості, агресивності. А за цими зовнішніми проявами криються 

внутрішні глибинні переживання: невпевненість, самотність, страх, і в той же час - 

інфантилізм, егоїзм, духовна спустошеність. У зв'язку з цим особливого значення набуває 

робота з духовно - морального виховання в вузах. Є всі підстави вважати, що в непростій 

ситуації соціально-економічних, політичних змін, міжнаціональних потрясінь, кризи 

духовності і культури, переходу людства в нову епоху свого існування - постіндустріальну, 

система освіти відіграє роль стабілізуючого фактора. Сучасна реальність орієнтує 

суспільство на серйозне і глибоке переосмислення ролі і значення людини, на визнання 

людської особистості як найважливішої суспільної цінності. 

Саме освіта на гуманістичній основі розглядається як феномен культури, що 

передбачає розвиток системи ціннісних ставлень особистості до світу і до себе в цьому світі, 

в зв'язку з чим особливого значення набувають соціокультурні проблеми професійної 

підготовки фахівців. В умовах зміненої парадигми освіти актуалізується проблема 

підготовки фахівця нового типу, яка органічно поєднувала б у собі особистісні та професійні 

якості, проявляла потребу в безперервному саморозвитку. Особливе місце в цьому контексті 

належить питанням, пов'язаним з розвитком духовно-моральної культури майбутнього 

фахівця в період професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що чітка спрямованість на 

освоєння теоретичних і методологічних основ духовно-моральної культури обумовлена 

включенням викладачами університету в зміст програмного матеріалу соціально-

філософських і психолого-педагогічних дисциплін, знань про духовно-моральному 

вихованню молодого покоління, його базових засобів і способів впливу на людину, а також 

достатнім технологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, основу якого 

складають педагогічні детермінанти. 

 

Список використаних джерел 

1. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. 

Ростов-на-Дону: Наука, 2000. 358 с. 

Науковий керівник: Ісакова О.І., к.ф.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук, 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. 

 

 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА SOFT SKILLS НАВИЧКА  

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Савельєва Н.В., savelyeva2003@ukr.net 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Сучасність поставила людину перед особливими викликами – можливість занурення в 

безкінечний простір інформації, що її завжди і всюди оточує, яка є не лише доступною, а й 

неперевіреною, сумнівною, такою, що потребує осмислення та аналізу, яка дуже швидко 

застаріває тощо. У зв’язку із цим ще у далекому 2005 році у всесвітній доповіді міжнародної 

організації ЮНЕСКО було  зазначено, що «у суспільстві знання кожна людина повинна буде 
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вміти вільно орієнтуватися в потоці інформації, розвивати когнітивні здібності і критичний 

розум, щоб відрізняти «корисну» інформацію від непотрібної» [1].  

У зв’язку із цим особливої актуальності набуває потреба особистості в умінні швидко і 

правильно працювати з потоком інформації, вміти її критично оцінювати. Сьогодні важливо 

не тільки вчитися, отримувати конкретні прикладні знання, а й вчитися самостійно критично 

і ефективно отримувати, обробляти, систематизувати і використовувати інформацію. Перед 

особистістю постає новий виклик у вигляді високої «культури мислення», що включає 

навички логічного мислення, правильного висновування, аргументації, ідентифікації 

протиріччя, систематизації і класифікації наявного знання, виокремлення істинного знання 

тощо.  

Розвиток критичного мислення як важливого складника логічної культури особистості 

не є хаотичним процесом, а потребує цілеспрямованого формування, яке забезпечується 

організованою пізнавальною діяльністю в межах спеціалізованих соціальних інститутів, 

перш за все, інституту освіти [2; 3]. Сучасний освітній простір пропонує чимало 

інноваційних освітніх проектів («критичне мислення», «проблемне навчання», «дослідна 

освіта», «сократичний метод навчання», «інтерактивне навчання», «рефлексивна освіта», 

«медіаграмотність» тощо), кожен з яких має свою специфіку. Така активізація інноваційних 

проектів на розвиток критичного мислення є вкрай важливою, що, безперечно, пов’язано з 

необхідністю сформувати вміння особистості вибудовувати коректну аргументацію, вести 

аргументовану суперечку, послідовно аналізувати свої та чужі міркування, адже саме 

завдяки критичному мисленню уможливлює здатність орієнтуватися в інформаційних 

потоках.  

Проте, на нашу думку, використання одних лише інновацій є недостатньо. Вкрай 

важливим має  стати «відродження» й навчального курсу, в основі якого міститися класичної 

формальна логіка. І це особливо стає важливим саме сьогодні, коли сучасна людина потребує 

таких важливих soft skills навичок як прийняття нестандартних рішень, творче мислення, 

орієнтування у транскультурному світі, особистісне та професійне самозростання тощо, що 

не формується самостійно, автоматично і спонтанно, а є досить складним і тривалим 

процесом, до якого мають бути залучені усі освітні інноваційні освітні проекти, гарно 

підготовлені фахівці тощо.  
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Підприємство як соціально-економічна система включає в себе взаємовідносини 

суб’єктів, що беруть участь в процесі господарської діяльності. Процес управління 


