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Технологія  критичного мислення як складова формування професійних вмінь у майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю 

Враховуючи докорінні зміни, обумовлені створенням глобального інформаційного простору сучасне інформаційне суспільство вимагає від майбутнього молодшого спеціаліста економічного профілю високого рівня умінь роботи з інформацією. При цьому здатність знаходити, накопичувати знання та використовувати їх для розв’язання поставлених завдань набуває особливого значення та вимагає від майбутнього спеціаліста економічного профілю відповідних вмінь. 
Критичне мислення містить у собі оцінку самого розумового процесу – ходу міркувань, які привели до певних висновків, або тим факторам, які враховувалися при ухваленні рішення. Ядром, центром аргументації є твердження - теза, основне положення або ідея, що підкріплюється при осмисленні низкою доводів, підкріплених доказами. Нарешті, «...під усіма названими елементами аргументації - ствердженнями, доводами й доказами, лежить елемент четвертий - підстава. Підстава - це якесь загальне посилання, точка відліку, що ... дає обґрунтування всієї аргументації». Процес аргументації виражається в умінні приймати самостійне рішення, ґрунтуючись на власній думці.
Як зазначає Т.І. Хачумян, ефективність формування критичного мислення студентів тісно пов’язано із динамікою технологічного і соціального прогресу, що потребує від студентів вищих навчальних закладів не лише умінь швидкої адаптації до різних видів навчальної діяльності, а й набуття досвіду щодо аналізу нестандартних ситуацій, які можуть виникнути в майбутній професійній діяльності.
Крім того, науковець стверджує, що на підвищення якості розвитку критичного мислення і, як наслідок, інформаційних та аналітичних вмінь, суттєво впливає рівень застосування сучасних інформаційних технологій, які зумовлені  тим, що: за їх допомогою створюються умови для функціонування інформаційно-педагогічного середовища, в якому реалізуються конструктивістські моделі навчання; забезпечується організація таких видів діяльності студентів, як моделювання реальних ситуацій, процесів і явищ, що вивчаються; проводиться експериментальне дослідження аналітичних, графічних, об'єктних моделей;  розробляються і перевіряються гіпотези, на основі яких генерується декілька варіантів розв’язування завдань та вибирається оптимальний; інтерпретуються отримані результати; формулюються висновки щодо прийнятого рішення; потужні інструментальні засоби сучасних інформаційних технологій дозволяють підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності студентів, збільшити частку її інтелектуальної складової за рахунок автоматизації рутинних операцій введення, опрацювання, зберігання інформації, виконання технологічних операцій з об’єктами, що вивчаються; засоби візуалізації інформації підвищують рівень її розуміння та емоційного сприйняття, сприяють посиленню зацікавленості, мотивації навчання, активізують процес отримання нових знань;специфічний вбудований інструментарій дозволяє пропонувати студентам завдання, які традиційними засобами неможливо або складного розв’язати у навчальний час.
Отже, педагогічна технологія критичного мислення сприяє розвитку у студентів раціональних підходів до формування базових вмінь та  їх у майбутніх економістів щодо одержаних знань, особливої уваги набувають вміння добору найбільш важливої у даний момент часу інформації. 

