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Метою викладання дисципліни “Техніки критичного мислення” є 
оволодіння системним мисленням та функціональною моделлю критичного 
мислення, що базується на ґрунті цінностей, усвідомленості, самостійності, 
рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості, самоорганізованості 
когнітивних дій. 
 
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Техніки критичного 
мислення” є  

 формування у студентів системи метакогнітивних умінь працювати з 
інформацією і бути джерелом її творення, взаємодіяти з носіями 
інформації;  

 формування у студентів досвіду системного мислення; 
 ознайомлення з технологіями критичного мислення;  
 застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної 

діяльності. 
Студенти повинні: знати: 
–  сутність понять «системне мислення», «лінійна логіка», «нелінійне 
мислення», «імпліцитне мислення», «експліцитне мислення», «інтуїтивне 
мислення»;   
– пізнавальні психічні процеси та їх особливості;   
– основні техніки критичного, креативного, конструктивного мислення; 
загальну парадигму нелінійного мислення;  
– характерні ознаки наявності та відсутності розвиненого критичного мислення 
у людини;  
 – особливості розвитку критичного та креативного мислення;  
– ціннісні, мотиваційні, функціональні, цілові техніки фіксування  пріоритетів у 
процедурі мисленнєвої дії; 
 вміти :  
– застосовувати знання про техніку критичного мислення до професійно- 
соціально- та особистісно орієнтованих ситуацій;  
– розвивати власні метакогнітивні вміння; 
– зіставляти  переваги критичного та некритичного мислення у ситуаціях різної 
спрямованості з врахуванням її мотиваційно-емоційного фону;  
– розвивати взасний досвід нелінійного мислення, аналітичні і прогностичні 
вміння; вміння складати логіко-понятійні структури;  
– аналізувати когнітивні матриці та когнітивні процедури у виконанні людей 
різного віку і рівня розвитку;  
– використовувати знання про техніки мислення для виконання навчально-
професійних завдань; 
– доводити, добирати прийнятні, відповідні та несуперечливі аргументи, 
знаходити контраргументи, спростовувати;  
– обґрунтовувати свою думку і  помічати факти, що суперечать власній думці;  
– співвідносити факт з певною системою цінностей, визначати альтернативу;  
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– усвідомлювати обмеження власного мислення, використовувати для аналізу 
реальних чи штучних систем різні критерії та контексти. 
     

Витяг з семестрового плану 
 

Лекційні заняття Практичні (семінарські) 
заняття 

СР 
год. 

ІР 
год.)

Контроль 
поточної 
успіш-
ності 

Ти
жн
і 

(Д
ні) 

 
Номер, назва і зміст теми 

К-
сть
год

 
Номер, назва і зміст 

теми 

К-
сть 
год. 

        

1 
3.0
9 
 

 Т.1. Поняття критичного 
мислення у контексті 
пізнавальних процесів 

2 Т.1. Поняття 
критичного мислення   

2    ІЗ 1 

2 
10.
09 
  
 

   Т.1. Поняття 
критичного мислення   
 

 2 4    

3 
17.
09 
 

Тема 2.  Основні стратегії 
мислення 

2 Тема 2.  Основні стратегії 
мислення 

2 4   ІЗ 2 

4 
24.
09 
  

  Тема 2.  Основні стратегії 
мислення 

2  4    

5 
1.1
0 
 

 Тема 3. Поняття системних 
змін. Зміна 
самоорганізовуваних систем 

2 Тема 3. Поняття 
системних змін. Зміна 
самоорганізовуваних 
систем 

2 4    ІЗ 3 

6 
8.1
0 
  

  Тема 3. Поняття 
системних змін. Зміна 
самоорганізовуваних 
систем 

2  4    

7 
15.
10 
 

Тема 4.  Системні зміни. 
Техніки цільового 
фіксування. 

2 Тема 4.  Системні зміни. 
Техніки цільового 
фіксування. 

2 4   ІЗ 4 

8 
22.
10 
  
  

  Тема 4.  Системні зміни. 
Техніки цільового 
фіксування. 

2  4    

9 
29.
11 

 Тема 5. Системні зміни. 
Техніки функціонального 
фіксування. 

2 Тема 5. Системні зміни. 
Техніки функціонального 
фіксування. 

2 4   ІЗ 5 
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10 
8.1
1 
  

  Тема 5. Системні зміни. 
Техніки функціонального 
фіксування. 

2  4     

11 
5.1
1 
 
 

 Тема 6. Системні зміни. 
Техніки мотиваційного 
фіксування. 

2 Тема 6. Системні зміни. 
Техніки мотиваційного 
фіксування. 

2 4   ІЗ 6 

12 
12.
11 
  

.   Тема 6. Системні зміни. 
Техніки мотиваційного 
фіксування. 

2  4     

13 
19.
11 
 

 Тема 7. Мислення в умовах 
невизначеності. Техніки 
паралельного мислення 

2 Тема 7. Мислення в 
умовах невизначеності. 
Техніки паралельного 
мислення 

2 4   ІЗ 7 

14 
26.
11 
  

  Тема 7. Мислення в 
умовах невизначеності. 
Техніки паралельного 
мислення 

2  4     

15 
3.1
2 
 

Тема 8.  Мислення в умовах 
невизначеності. Техніки 
креативного пошуку 

2 Тема 8.  Мислення в 
умовах невизначеності. 
Техніки креативного 
пошуку 

2 4   ІЗ 8 

16 
10.
12 
  

  Тема 8.  Мислення в 
умовах невизначеності. 
Техніки креативного 
пошуку 

2  8     ПМК  
залік 

 Усього годин  16  32 58    

 

 
                                                       
 

 Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота МК№1 
  

Сума 
Змістовий модуль №1 

(теми змістових модулів 1- 8) 
  

Модуль 
Самостійна 
робота 

Т1   Т2 Т3 
  

Т4  Т5 
 

Т6 Т7 Т8 
 
  

ІЗ  + САР 
  

30 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 
  

 15+15 
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Т1, Т2 ... Т 9 – номери тем семінарських занять. МК – модульний контроль ; ПЗ 
–практичне завдання; ІЗ- індивідуальне завдання,САР  - самостійна аудиторна 
робота на лекціях. 
 
 
Критерії оцінювання  та оцінка навчальної діяльності на заняттях 

4-5 б. – активна участь студента у тренінговому занятті,  готовність до 
осмислення, тренування навичок, самостійні змістовні судження. 
1-3 б. –      участь у певних видах пізнавальної діяльності, обговореннях, 
висловлення  обгрунтованої позиції;   діяльна участь у занятті, групових видах 
діяльності. 
 
Шкала оцінки модульного контролю. Максимальна кількість балів за 
модульний контроль – 25 балів. 
0-12 балів  – «не зараховано»; 13 -25  балів – «зараховано» 
 
Протягом семестру студент може набрати за поточну успішність максимально 

50, мінімально 31 бал. 
   
Залікові модульні контролі є обов’язковою складовою залікової 

оцінки.  
 
 
  

                                 Теми, питання і завдання  семінарських занять  
Семінарське заняття №1.    Поняття критичного мислення  у контесті 

пізнавальних процесів 
Питання для обговорення 

1. Поняття «критичного мислення» і його співвідношення з поняттями 
«критичний аналіз», «критика» 
2. Поняття «системне мислення» та його обумовленість 
специфікоюдосліджуваних систем. 

    ТРЕНІНГ «СПЕКТР МОЖЛИВОГО/неможливого» 
Навчальне завдання: вивчити особливості і спрямованість власного мислення 
з опорою на таблицю:  
 
Високий рівень критичного 
мислення 

 Низький   рівень критичного 
мислення 

 
Наявна логіка  

   Міркування нелогічні, висновки 
необґрунтовані, аргументи слабкі, або 
відсутні, не можуть аргументовано 
дискутувати 

Освоєні індукція, дедукція    Процедури індукції і дедукції 
недоступні для самостійного 
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застосування 
Практикують рефлексію  Не практикують самоаналіз  
Контроль над емоціями, 
особливо такими, що 
спотворюють прийняття рішень

 Відсутній контроль за власними 
емоціями, у процесі мислення рішення 
приймаються під  впливом актуального 
емоційного стану, гедоністичних 
мотивів  

Проводять аналіз інформації на 
достовірність 

 Не здатні фільтрувати недостовірну 
інформацію, не вміють аналізувати її 
на об'єктивність, істинність 

Здатні розпізнавати свої ілюзії, 
помилкові ідеї, рішення під 
впливом настрою блокуються 
до розгляду аргументів 

 Не бачать власних ілюзії, розцінюють 
їх як достовірні міркування, не бачать 
помилок у власних ідеях 

Здатні розпізнавати маніпуляції 
з боку оточуючих, реклами, 
пропаганди 

 Не бачать маніпуляцій, погано 
ставлять фільтри довіри 

Здатність відокремлювати 
оцінки і допущення від фактів 

 Не беруть до уваги факти, якщо вони 
суперечать їх оцінці судженню, чи 
стереотипу 

Здатні виявляти причинно-
наслідкові зв'язки, або 
приймати їх відсутність 

  Не бачать логіки розвитку процесів, не 
розрізняють випадкових та 
закономірних результатів 

Здатні визнавати обмеженість 
власних розумових процесів  

  Не усвідомлюють своєї упередженості 
чи необ'єктивності, не завжди 
враховують наявність цього у інших 

Здатні виробляти найбільш 
оптимальні рішення в умовах 
невизначеності і ризику 

  Приймають невиважені рішення, 
спонтанно реагуючи під впливом 
обставин 

Вміють ставити реалістичні цілі 
і знаходити адекватні шляхи їх 
досягнення 

 Ставлять неоптимальні, нереалістичні, 
або недосяжні цілі 

  
   

Семінарське заняття №2.   Основні стратегії мислення  
Питання для обговорення на занятті 

1. Аналітичне мислення 
2. Інтуїтивне мислення 
3. Системне мислення 

           
ТРЕНІНГ «ВРЯТУЙТЕ ПЛЕМ»Я МОРО» 

Навчальне завдання: усвідомити основні напрями мислення  у напрямі 
досягнення розуміння складної системи: виділити її головні зв’язки; знайти 
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залежності її підсисвтем; изначити характерні особливості функціонування 
цілогов; визначити інтегральні якості (єдині, наскрізні) 

 
 Семінарське заняття № 3. Поняття системних змін. Зміна 
самоорганізовуваних систем     

  
      ТРЕНІНГ «АДАПТАЦІЯ «ЧУЖИХ» У «СВОЄМУ» ВИМІРІ. 
Навчальне завдання: усвідомити основні помилки мислення у роботі з 
невизначеністю і складністю; етапи організації змін; особливості 
функціонування нелінійних самоорганізовуваних систем. Зміст завдання: 
регульована адаптація ромів у соціально-економічному просторі великого 
міста. Критерії виконання: системність, комплексність. Функціональність, 
декомпозиція цілей, адаптивне управління.   

                                         
Семінарське заняття № 4. Системні зміни. Техніки цільового фіксування.  

  
          ТРЕНІНГ «ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ СИСТЕМИ  
Навчальне завдання: вивчення техніки декомпозиції цілей; недоліки 
недостатньої конкретизації цілей, неповна композиція комплексної цілі. 
Інкапсулювання. Особливості співвідношення системи «своїх-чужих»  
  

 Семінарське заняття № 5.  Системні зміни. Техніки функціонального 
фіксування.  

  
              ТРЕНІНГ  «ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА СТРУКТУРА «Я» 
Навчальне завдання: Усвідомлення звязку елементів просторово-часової 
структури «Я», вияв базових структурних елементів, елементів 
передадаптивних структур – якості «на виріст». Формування уявлень про 
структурно-функціональну цілісність особистості. Система цінностей. 

  
 

 
Семінарське заняття № 6 Системні зміни. Техніки мотиваційного 
фіксування. 
 

ТРЕНІНГ «ОСОБЛИВОСТІ БЛОКУВАННЯ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ» 

Навчальне завдання: Вияв і розуміння індивідуальних особливостей 
блокування критичного мислення. Тренування вмінь: проводити аналіз 
інформації на достовірність; здатність розпізнавати свої ілюзії, помилкові ідеї, 
рішення під впливом настрою; розпізнавати маніпуляції з боку оточуючих, 
реклами, пропаганди; відокремлювати оцінки і допущення від фактів; 
визнавати обмеженість власних розумових процесів. Зміст завдання: аналіз 
текстів «лист до редактора», «ДДТ». 
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Семінарське заняття №7 Мислення в умовах невизначеності. Техніки 
паралельного мислення 
    ТРЕНІНГ «ТОЧКУ ЗОРУ ЗАДАЄ ПОЗИЦІЯ» 
Навчальне завдання. Формування навиків альтернативного мислення. Аналіз 
з установкою на: фіксуванні фактів, точних знань, верифікованих суджень; 
вияв позитивних результатів функціонування системи, її підструктур, та їх 
взаємовпливів різного порядку; вияв тенденцій росту і розвитку, точок 
експонентного потенціалу; вияв тенденцій руйнування, точок стагнації, 
пригнічення взаємодії підсистем, негативний вплив на зовнішні системи; 
акцентування на емоційно-мотиваційних аспектах функціонування системи; 
несення відповідальності за прийняття рішення.  Форма проведення: «шість 
капелюхів»     
 
Семінарське заняття №8 Мислення в умовах невизначеності. Техніки 
креативного пошуку 

ТРЕНІНГ «ТВОРИМО ВСЕСВІТ» 
Навчальне завдання: Тренування навиків фіксування и декомпозиції 
ціннісних пріоритетів. Усвідомлення суті і структури функціональної моделі 
критичного мислення, що базується на ґрунті цінностей, усвідомленості, 
самостійності, рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості, 
самоорганізованості когнітивних дій. 

                                ТРЕНІНГ  КРЕАТИВНОСТІ         
Навчальне завдання: Актуалізація індивідуальногодосвіду креативного 
мислення. Стимулювання асоціативного мислення. Метафоричні методики 
пошуку. Віршовані та зображальні форми спрямування креативного пошуку.  
Тренінг          

2.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ   РОБОТИ  

№ Тема  Завдання для самостійної роботи Бали 
1.  Поняття 

критичного 
мислення у 
контесті 
пізнавальних 
процесів 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2. Виокремлення однієї із проблем теми і 

проведення рефлексивного аналізу 
3. Формулювання рекомендації з 

особливостей подальшого розвитку власних 
пізнавальних процесів   

5 

2. Основні 
стратегії 
мислення 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2. Виокремлення однієї із проблем теми і 

проведення рефлексивного аналізу 
3. Формулювання  рекомендації з 

особливостей подальшого розвитку власних 
пізнавальних процесів   

5 

4. Особливості 
зміни 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2. Виокремлення однієї із проблем теми і 

5 
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самоорганізов
уваних систем   
 

проведення рефлексивного аналізу 
3. Формулювання рекомендації з 

особливостей  особистісного розвитку     
4. Техніки 

цільового 
фіксування. 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2. Виокремлення однієї із проблем теми і 

проведення рефлексивного аналізу 
3. Формулювання рекомендації з 

особливостей подальшого розвитку техніки 
цільового фіксування.   

5 

4. Техніки 
функціональн
ого 
фіксування.  
 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2. Виокремлення однієї із проблем теми і 

проведення рефлексивного аналізу 
3.  Формулювання рекомендації з 

особливостей подальшого розвитку техніки 
функціонального фіксування.   

5 

4. Техніки 
мотиваційного 
фіксування. 
 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2. Виокремлення однієї із проблем теми і 

проведення рефлексивного аналізу 
3.  Формулювання рекомендації з 

особливостей подальшого розвитку техніки 
мотиваційного фіксування.   

5 

4. Техніки 
паралельного 
мислення 

 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2. Виокремлення однієї із проблем теми і 

проведення рефлексивного аналізу 
3.  Формулювання рекомендації з 

особливостей подальшого розвитку досвіду 
альтернативного мислення   

5 

4.  Техніки 
креативного 
пошуку 
 

1. Реферування літератури з теми заняття. 
2.  Виокремлення однієї із проблем теми і 

проведення рефлексивного аналізу 
3.  Формулювання рекомендації з 

особливостей подальшого розвитку техніки 
креативного пошуку.   

5 

 
       
 
Рекомендована література:  

 Обов’язкова 
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник 

/ І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.  
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2. Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських 
компетенцій. - Харків. : Вид. група "Основа", 2010. - 95 с. 

3. Савчин, М. В. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ 
М. В. Савчин.- К.: Академвидав, 2011.- 464 с. 

4. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., 
Метьюз С., Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. — К.: Вид_во 
«Плеяди», 2006. — 220 с. 

5. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. - Харків : 
Основа, 2008. – 187 с.  

6. Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех / Штернберг Р. Дж. ; 
[пер. с англ.]. — Минск : Попурри, 2000. — 368 с. 

7. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти 
/ С. О. Терно. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 268 с 

8. Фрейре П. Формування критичної свідомості / Фрейре П. ; [з англ. пер. О. 
Дем’янчук]. — К. : Юніверс, 2003. — 176 с 

 
9. https://www.litmir.me/br/?b=429435&p=1 Говард Гарднер Великолепная 

пятерка. Мыслительные стратегии, ведущие к успеху 
10.  https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman 

Деніел Канеман. Мислення швидке й повільне 
11.   https://bookap.info/book/derner_logika_neudachi_1997/load/djvu.shtm Дитрих 

Дернер Логика неудачи. 
 

12. https://www.litmir.me/br/?b=138731   Халперн Дайана. Психология 
критического мышления  

 
Допоміжна 

1.  Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і 
педагог. спеціальностей. - Львів: Край, 2005. 
2.  Загальна психологія : Підручн. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. 
акад. С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2000. 
3. Луценко Е. Л. Адаптация теста критического мышления Л. Старки / 
Е. Л. Луценко // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. 
– 2014. – № 1110. – С. 65-70 
4.  Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. — СПб.: 
Питер, 2000.— 512 c. 
6. Starkey L. Critical thinking skills success / L. Starkey. - NY: 
LearningExpress,LLC., 2004. – 169 p. 
7. Сritical Thinking. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 
8. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational 
Assessment and Instruction. Executive Summary // Dr. Peter A. Facione (Dean of the 
College of Arts and Sciences, Santa Clara University). – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html 
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9. Ennis R. H. Critical Thinking Assessment / R. H. Ennis / Fasko D. Critical 
Thinking and Reasoning: Current Research, Theory, and Practice. Hampton Press, 
2003. 
10.Starkey L. Critical thinking skills success / L. Starkey. - NY: 
LearningExpress,LLC., 2004. – 169 p. 
 
11. Посттест критичного мислення. : сайт. — URL: 
http://evolkov.net/critic.think/tests/posttest.01.html 
12. Претест критичного мислення. : сайт. — URL: 
http://evolkov.net/critic.think/tests/pretest.01.quest.html 
13.Тест оцінки критичного мислення для 9-тикласників: 
http://psyhoinfo.ru/obrabotka-i-interpretaciya-0 
14. Тест-опитувальних критичного мислення для 9-тикласників 
http://psyhoinfo.ru/test-oprosnik-kriticheskogo-myshleniya-km-0 
15. Тест-есе Энниса-Віера для оцінювання и навчання критичного мислення. : 
сайт. — URL: http://evolkov.net/critic.think/tests/Ennis-
Weir.critic.think.essay.test.html 
16. Сайт  –  criticalthinking.org 
17. Сайт. – game.uchoose.info/ 
18. Сайт  –  http:// psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/ru/diagnostika/testirovanie-
on-lajn Лабораторія психодіагностики кафедри прикладної психології 
факультету психології Харківського національного  університету імені 
В.Каразіна. 


