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Особливості актуалізації установок в процесі мисленнєвої діяльності студентів професійної освіти

Удосконалення всієї системи освіти в нашій країні спрямоване на формування творчої особистості, яка здатна вирішувати завдання у нестандартних умовах, гнучко і самостійно використовувати знання в різних життєвих обставинах. 
Широкий спектр теоретичних та практичних аспектів мисленнєвої діяльності має досить фундаментальну базу досліджень, що свідчить про необхідність комплексного дослідження сутності та особливостей розвитку мисленнєвої діяльності у сучасних умовах як основи наукового обґрунтування щодо визначення напрямів її оптимізації.
Одним із перспективних шляхів розвитку даної проблематики виступає впровадження педагогічних настанов спрямованих на активізацію установки, що сприяє розвитку структурних компонентів мисленнєвої діяльності та зміцнення зв’язків між ними.
Дана заява пояснюється тим, що поза попередньої настроєності людини розумова діяльність може викликати не відповідні емоції, думки і прагнення, на які розраховує викладач в ході проведення заняття. Відповідно до цього, як наслідок, у студентів відмічається байдуже ставлення до матеріалу, його не розуміння, формується звичка до пасивного слухання, не зачіпаючи особистості, не викликаючи думок не ставлять перед ними ніяких запитань [5].
Отже, будь-яка діяльність дитини, зокрема мислительна,  ґрунтується  на попередній готовності та настроєності до неї.
Тому, у нашому дослідженні установка виступає як інтегративна і системна якість вираження музичних знань, умінь та навичок, яка виникає як факт значущості суб’єктивно-об’єктивного змісту та цінності і забезпечує перехід суб’єкта (інформації) в об’єкт (досвід), виділяючи в ньому домінанти.
 В такому разі, мисленнєва діяльність студента не буде виступати простою рефлекторною реакцією на зовнішній подразник (інформацію). Вона стане переходом суб’єкта в об’єкт. Між якими встановлюється зв’язок не лише  між суб’єктом (інформацією), а й між діяльністю (розумінням) та її продуктом (дією). Через перехід в об’єкт в ньому формується суб’єкт діяльності (установка). Отже, мислительні дії особистості фіксують перцептивні, соціальні, та особистісні установки. 
Формування установок, актуалізація яких здійснюється під впливом педагогічних настанов, спрямовані на: забезпечення актуалізації усвідомлення значущості мислення; оптимізацію мисленнєвої діяльності через осмислення власних мисленнєво-образних уявлень; стимулювання потреби у виявленні мислення через готовність до відображення на основі отриманих знань, умінь та навичок; актуалізацію потреб і набуття досвіду активного його включення в практичну діяльність студентів; оптимізацію здійснення самостійних зусиль щодо створення мисленнєвого образу; розвиток теоретичних знань; активізацію порівняльно-оцінного ставлення до предмета, явища тощо, в ході якого здійснюється набуття нового особистісного досвіду в процесі переструктурування вже набутих знань, умінь та навичок мислення.
Тому,  установки виникають в спеціально організованих умовах, під впливом яких спрямування установок буде змістовним, суттєвим і систематичним. Це підвищить ефективність сприйняття, аналітично-синтетичного опрацювання окремих видів і особливостей уявлень, цілісність образів їх запам’ятовування і використання.
Погляд на дану проблему у такому ракурсі говорить про те, що установка формуються через систему настанов, які дає викладач в процесі навчально-виховної діяльності.




