
г) расширить кругозор, стимулиро
вать творческую работу, приобрести опыт 
самостоятельного мышления. 

Кроме того, учащиеся приобретут та
кие знания и умения, которые будут дос
таточны для преподавания предмета "Ло
гика", который включен в школьные 
избирательные дисциплины. 

Однако таким образом проблема все 
еще не получает комплексное решение, 
так как большинство учителей математи
ки общеобразовательных школ получили 
высшее образование десятилетия назад, 
когда основы логики не имели достаточ
ного распространения в курсах. Поэтому 
первоочередной задачей становится 
улучшение системы переподготовки учи
телей. Следует отметить, что в системе 
образования Армении в этом направле
нии проделана большая работа: разрабо
таны концепции курсов переподготовки, 
изготовлены необходимые руководства и 
пособия, при создании которых было 
осуществлено серьезное сотрудничество 
также с международными организация
ми. 

Таким образом, другим, пожалуй, 
наиболее практичным способом улучше
ния ситуации логической подготовки яв
ляется усиление компонента основ логики 
в процессе переподготовки учителей. За 
последнее десятилетие были разработаны 
пособия и руководства, которые служат 
этой цели [3], [4]. Тем не менее, следует 
отметить, что содержание вышеуказан
ных тем значительно емкое, в то время 
как по программе переподготовки им 
предоставлено всего лишь 5 часов (соо
тветственно по темам 3 часа и 2 часа), 
что составляет около 6% от общего коли
чества часов курса. Проблема увеличения 
количества часов возможно связана с 
организационными и другими вопросами, 
но важность повышения уровня логиче
ской подготовленности учителей требует 
найти альтернативные способы ее реше
ния. Мы считаем, что таким путем может 
служить: 

а) проведение семинаров по темам, 
посвященных логике в школьных цент
рах, в педагогических вузах, 

б) публикация научно-методических 
и учебно-вспомогательных пособий по 
логике, освещение вопросов, связанных с 
логикой в педагогической прессе, испо
льзуя также возможности ИКТ. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В АВСТРАЛІЇ: 

АКТУАЛІТЕТИ XXI СТОЛІТТЯ 

Реформування освіти є пріоритетом 
політики австралійського уряду впродовж 
останніх тридцяти років. Про це свідчать 
провідні документи національної освіт
ньої політики (Hobart Déclaration (1989), 
Adelaide Déclaration (1999), Melbourne 
Déclaration (2008)), в яких підкреслюється 
важливість забезпечення якісної освіти 
для всіх і, насамперед, поліпшення якості 
професійної підготовки і розвитку вчите
лів [1, 423]. Досягнення цієї амбітної мети 
на загальнонаціональному рівні передба
чає запровадження низки урядових захо
дів, спрямованих, зокрема на стандарти
зацію педагогічної освіти. В межах нашо
го дослідження на основі структурно-
функціонального аналізу основних урядо
вих ініціатив з'ясуємо їх роль у поліпшен
ні результатів навчання австралійських 
учнів та забезпечення високих показних 
їх успішності на міжнародному рівні. 

Вивчення автентичних джерел з 
окресленої проблеми засвідчило наявність 
чотирьох інституцій, створених урядом 
країни з метою підвищення якості освіти, 
а саме: Агентства з якості та стандартів 
вищої освіти (Tertiary Education Quality 
and Standards Agency), Австралійського 
Інституту викладання та шкільного лідер
ства (Australian Institute for Teaching and 
School Leadership), Управління з розроб
лення курікулуму, оцінювання та звітнос
ті Австралії (Australian Curriculum, 
Assessment and Reporting Authority) та 
Освітні послуги Австралії (Education 
Services Australia). 

Зауважимо, що ключовою спонукою 
у загостренні уваги до проблеми поліп
шенні якості педагогічної освіти і профе
сійної діяльності вчителів стало оприлюд-
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нення результатів дослідження учнівської 
успішності з читання, проведеного авст
ралійськими науковцями (С. Томсон, 
Л. ДеБортолі, М. Ніколас, К. Гіллман, 
С. Баклі) упродовж трьох років у межах 
Міжнародної програми з оцінювання 
освітніх досягнень учнів - PISA. Вони за
свідчили суттєву різницю між уміннями 
учнів з найвищої та найнижчої соціаль
них верств населення [2]. Вирішення за
значеної проблеми педагоги вбачають у 
забезпеченні всім учням країни рівного 
доступу до якісної освіти, яку мають на
давати якісно підготовлені педагогічні 
працівники. 

У свою чергу наголосимо, що нині в 
Україні відбуваються позитивні зрушення 
щодо забезпечення якості вищої освіти, 
зокрема її педагогічної ланки (оновлення 
закон од авчо- н орматив них документів, 
створення Національного агентства за
безпечення якості вищої освіти, співпра
ця з міжнародними організаціями в сфері 
забезпечення якості освіти, створення 
Національної рамки кваліфікацій, запро
вадження закладами вищої освіти внут
рішньої системи забезпечення якості). 
Проте наша країна займає досить низькі 
позиції у світових рейтингах якості освіти 
(63 місце зі 140 країн за параметром яко
сті вищої професійної освіти "The Global 
Competitiveness Report" (2018)) [3, 577]. 
Ураховуючи схожість змін, які відбува
ються у вітчизняній системі педагогічної 
освіти останніми роками, упровадження 
конструктивних ідей австралійського 
досвіду може бути цінним для України. 
Наш дослідницький інтерес зосереджено 
на аналізі специфіки діяльності Агентства 
з якості та стандартів вищої освіти Авст
ралії (далі - Агентство). 

Агентство створене австралійським 
урядом у 2009 р. у відповідь на зафіксо
ваний низький рівень якості вищої освіти 
Австралії, порівняно з іншими соціально й 
економічно розвиненими країнами [4]. 
Воно є одним з чотирьох нових регулято
рних заходів керівництва країни, спря
мованих на підвищення якості вищої 
освіти, а саме: створення Агентства з 
якості та стандартів вищої освіти; Націо
нального реєстру провайдерів вищої осві
ти; Рамки стандартів вищої освіти; веб-
сайту «Мій університет». 

Перегляд нормативних документів 
Міністерства освіти Австралії засвідчує, 
що Агентство є незалежним регуляторним 
органом, мета якого полягає у забезпе
ченні студентам високої якості освітніх 

послуг у будь-якому закладі вищої освіти 
Австралії. Діяльність цієї інституції з регу
лювання якості вищої освіти передбачає 
реалізацію таких механізмів: реєстрація 
провайдерів, інституційна акредитація, 
забезпечення якості міжнародної освіти. 

Натомість, у Реєстрі вищої освіти, 
який офіційно називається Реєстром Авс
тралійської рамки кваліфікацій, ліцензо
ваних закладів освіти та акредитаційних 
органів Австралії (Australian Qualifications 
Framework Register of Recognised 
Education Institutions and Authorised 
Accreditation Authorities in Australia), за
фіксовано чинні кваліфікації та провай
дери освітніх послуг, що акредитовані для 
присвоєння зареєстрованих кваліфікацій. 
Зазначимо, що усі заклади вищої освіти, 
які хочуть отримати державні гранти або 
студенти яких розраховують на державну 
допомогу, повинні отримати урядову лі
цензію, схвалену Міністром освіти 
Австралії. 

Типи провайдерів вищої освіти у Ре
єстрі поділяються на три категорії: 
1) університет, 2) провайдер, що сам ак
редитується; 3) провайдер, що акредиту
ється іншими інституціями. Університет 
визначається як інституція, що створена 
або визнана університетом шляхом ліцен
зування Австралійським Урядом. Провай
дер освітніх послуг, що самостійно акре
дитується, - це інституція вищої освіти, 
яка відрізняється від університету, але 
включена до Реєстру як навчальний за
клад, уповноважений присвоювати свої 
кваліфікації. В Австралії налічується 39 
закладів вищої освіти університетського 
типу та 5 неуніверситетського типу, що 
само-акредитуються. До категорії про
вайдерів вищої освіти, що не само-
акредитуються, належать навчальні за
клади, визнані законодавством штату або 
території, які пропонують щонайменше 
один акредитований курс з присуджен
ням диплому про вищу освіту. Вони вно
сяться до відповідного списку не-само-
акредитованих закладів вищої освіти та 
розміщуються в загальнонаціональному 
Реєстрі. В Австралії налічується близько 
120 не-само-акредитованих провайдерів 
освітніх послуг. 

Уся інформація про провайдерів ви
щої освіти розміщується на спеціальному 
сайті «Мій університет», за допомогою 
якого студенти можуть обрати навчаль
ний заклад на основі таких даних: спів
відношення студентів до педагогічного 
персоналу; результати опитувань студен-
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тів щодо якості освіти; перелік сформо
ваних компетентностей у випускників; 
рівень навчальної успішності випускни
ків; інформація про оплату за навчання; 
доступ студентів до освітніх послуг; якість 
викладання та навчання 
(https: / / www.uni versitiesau stralia. edu .an I) 

У цілому, австралійське суспільство 
переконане, що зазначені урядові ініціа
тиви, зокрема створення Агентства з яко
сті та стандартів вищої освіти Австралії, 
сприяють усуненню обмежень на доступ 
до закладів вищої освіти молоді з різних 
соціальних верств населення, а також 
трансформації австралійських універси
тетів, ураховуючи запит сучасного ринку 
освітніх послуг і ринку праці. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

Входження України до європейсько
го освітнього простору супроводжується 
зростанням вимог до рівня професійної 
компетентності майбутніх вихователів та 
в цілому фахівців як гарантів конкурен
тоспроможності на ринку праці. 

Сьогодення потребує від майбутніх 
фахівців вміння розв'язувати складні 
проблеми, приймати зважені та важливі 
рішення, критично ставитися до обста
вин, порівнювати альтернативні точки 
зору, постійно само розвиватися та само-
вдосконалювати свої знання. 

Із зростанням вимог до професійної 
підготовки педагогів постає гостра необ
хідність у пошуку нових підходів до під
готовки майбутніх вихователів, які б во
лоділи не лише комплексом знань і про
фесійними вміннями та навичками, але й 
здатними швидко орієнтуватися в нових 
педагогічних досягненнях. Тому великого 
значення набуває підвищення ефектив
ності навчання й якості знань, форму
вання професійної компетентності, засо
бами інноваційних технологій та актив
них методів навчання, до яких і належить 
технологія розвитку критичного мислення 
(ТРКМ). [1, 21-22] 

Американський філософ і педагог 
Джон Дьюї вважав, що критичне мислен
ня виникає тоді, коли студенти почина
ють займатися конкретною проблемою: 
«Тільки борючись із конкретною пробле
мою, відшукуючи власний вихід зі сфор
мованої ситуації, вони дійсно думають» 
[21-

На думку С. Терно, критичне мис
лення - це здатність використовувати 
певні прийоми обробки інформації, що 
дозволяють отримати бажаний результат. 
Це вміння робити логічні умово виводи, 
приймати обґрунтовані рішення, оціню
вати позитивні й негативні риси як 
отриманої інформації, так і самого розу
мового процесу [4]. 

У працях В. Сухомлинського зверта
ється увага на те, що критичне мислення 
- це активне ставлення до явищ навко
лишнього життя, прагнення пізнавати і 
знати, системність, тобто цілеспрямова
ний добір об'єктів пізнання, понять, ви
сновків, гнучкість, самостійність, крити
чність. [З, 109]. 

Отже, критичне мислення - це здат
ність виділити проблему, яку необхідно 
розв'язати, самостійно знайти, обробити і 
проаналізувати інформацію, логічно по
будувати свої думки, навести переконли
ву аргументацію, здатність мислити мобі
льно, обирати єдино вірне розв'язання 
проблем, бути відкритим для сприйняття 
думок інших, і одночасно принциповим у 
відстоюванні своєї позиції. 

Метою технології розвитку критично
го мислення є навчити такому сприйнят
тю навчального матеріалу, у процесі якого 
інформація, що дістає студент, розумілася 
би, сприймалася би з власним досвідом, і 
на її ґрунті формувалося би власне аналі
тичне судження. 
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