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ВСТУП 
Програма вивчення   дисципліни вільного вибору студента “Техніки критичного 
мислення” складена відповідно до освітнього рівня «Бакалавр»    
Предметом вивчення навчальної дисципліни є цілеспрямованість, системність і 
комплексність процедури мисленнєвої дії, як основи людської поведінки і 
діяльності.     
Міждисциплінарні зв’язки: соціогуманітарні, природничі та математичні науки. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля: 

1.  Техніки критичного мислення. 
  

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

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;  
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– 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;  
– усвідомлювати обмеження власного мислення, використовувати для аналізу 
реальних чи штучних систем різні критерії та контексти. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 32 ауд. год.,  58 год. 
самостійної роботи, всього 90 год, 3 кредити ECTS 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
    

                              ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Техніки критичного мислення   

Тема 1.    Поняття критичного мислення у контексті пізнавальних процесів.  
Поняття «критичного мислення» і його співвідношення з поняттями 

«критичний аналіз», «критика». Поняття «системне  мислення» та його 
обумовленість специфікою досліджуваних систем. Лінійні та нелінійні системи. 
Особливості,  спрямованість, фактори і напрями розвитку  власного мислення. 
Формальні і постформальна логіка. Індукція і дедукція як вихідна основа розвитку 
критичного мислення і його обмеження. Теорія інтелекту. Види інтелекту. Г. 
Гарднер - основні стратегії мислення.  
 

Тема 2.   Основні стратегії мислення. Складові критичного  мислення. 
 Асиміляція. Акомодація, Проблематизація. Рефлексія. Аналітичне мислення – 
характерні ознаки. Інтуїтивне мислення – критерії, що відрізняють інтуїтивний 
умовивід від випадкового судження. Інтуїція як упізнавання. Експертні знання та 
евристика. Системне мислення – ознаки, характеристики. Системне наукове і 
системне професійне мислення. Системне експертне мислення. Проведення аналізу 
інформації на достовірність. Здатність виявляти обмеження власних розумових 
процесів. Вміння шукати оптимальні рішення. Здатність виявляти причинно-
наслідкові звязки. Тренінг. 
 
  Тема 3. Поняття системних змін. Зміна самоорганізовуваних систем 

   Лінійні і нелінійні системи. Основні напрями мислення у напрямі досягнення 
розуміння складної системи: виділити її головні зв’язки; знайти залежності її 
підсистем; визначити характерні особливості функціонування цілого; визначити 
інтегральні якості (єдині, наскрізні) Основні помилки мислення у роботі з 
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невизначеністю і складністю; етапи організації змін; особливості функціонування 
нелінійних самоорганізовуваних систем. Тренінг. 

 
Тема 4. Системні зміни. Техніки цільового фіксування.  

 Ціннісна основна критичного мислення. Особливості побудови системи 
цінностей і сенсів. Особливості співвідношення системи «своїх-чужих» цінностей і 
цілей. Вивчення техніки декомпозиції цілей; недоліки недостатньої конкретизації 
цілей, неповна композиція комплексної цілі. Інкапсулювання. Конфлікт цінностей 
у цілепокладенні.  Тренінг. 
        

   Тема 5.   Системні зміни. Техніки функціонального фіксування.  
 Фіксування функціональних зв’язків. Цільова змінна. Змінні з позитивним 
зворотнім зв’язком. Змінні з негативним зворотнім зв’зком. Критичні змінні. 
Індикаторні змінні.  Формування уявлень про структурно-функціональну цілісність 
суб’єкта. Техніки фіксування індивідуальних цілей. «Просторово-часова структура 
«Я» Усвідомлення звязку елементів просторово-часової структури «Я», вияв 
базових структурних елементів, елементів предалдаптивних структур – «на 
виріст». Тренінг.   

 
Тема 6. Системні зміни. Техніки мотиваційного фіксування. 

Особливості блокування критичного мислення. «Мислення швидке й 
повільне». Індивідуальні особливості блокування критичного мислення. Аналіз 
інформації під впливом стереотипів, установок, системи особистісних 
пріоритетів; 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. Тренінг. 

 
Тема 7 Мислення в умовах невизначеності. Техніки паралельного мислення 

Спрямованість критичного мислення – створення нового на підставі 
обмеження нежиттєздатного і нефункціонального, збереження функціонального. 
Техніки паралельного 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.     Тренінг. 
 
Тема 8 Мислення в умовах невизначеності. Техніки креативного пошуку 

Суть і загальна структура цілісної функціональної моделі критичного 
мислення, що базується на ґрунті цінностей, усвідомленості, самостійності, 
рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості, самоорганізованості 
когнітивних дій. Поняття креативності і креативне мислення. Техніки креативного 
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пошуку. Стимулювання асоціативного мислення. Метафоричні методики пошуку. 
Віршовані та зображальні форми спрямування креативного пошуку.  Тренінг. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання : залік 
5. Засоби діагностики успішності навчання:  
поточне оцінювання; модульні  тестування; оцінювання практичних завдань; 
оцінювання самостійної роботи з курсу; оцінювання індивідуальних-науково 
дослідних завдань 


