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ВСТУП 

Програму вивчення вибіркової дисципліни «Формування нелінійного 

мислення» складено відповідно до освітньої програми підготовки другого 

(магістерського) рівня спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, кваліфікації: 

магістр освітніх, педагогічних наук; професіонал з управління та експертизи 

освітнього простору. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання про форми та техніки 

мислення як пізнавального процесу спрямовані на формування у студентів 

досвіду нелінійного, критичного, креативного, системного мислення. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Формування нелінійного мислення 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Формування нелінійного 

мислення» є: оволодіння студентами нелінійним системним мисленням та 

функціональною моделлю мислення, що базується на ґрунті цінностей, 

усвідомленості, самостійності, рефлексивності, цілеспрямованості, 

контрольованості, самоорганізованості когнітивних дій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування нелінійного 

мислення» є: оволодіння студентами досвідом: 

 нелінійного, системного мислення й основними технологіями критичного та 

креативного мислення;  

 проектування управління нелінійними системами, їх цільового, 

мотиваційного і функціонального фіксування; 

 застосування метакогнітивних умінь працювати з інформацією і бути 

джерелом її творення, взаємодіяти з носіями інформації.  

 

 У процесі вивчення студентами навчальної дисципліни «Формування 

нелінійного мислення», опанування ними теоретичними,  методичними і 

практичними засадами курсу формуються такі програмні компетентності: 

Знати:  

- відмінності між лінійними і нелінійними системами в освіті, поняття 

самоорганізовуваної системи і особливості її розвитку та шляхи впливу на 

розвиток нелінійних систем (ЗК 1, ФК 1, ПРН 1) 

- поняття «лінійна логіка», «нелінійне мислення», «системне мислення», 

«імпліцитне мислення», «експліцитне мислення», «інтуїтивне мислення» (ЗК 3, 

ФК 4, ПРН 3) 

-  результати та особливості функціонування пізнавальних психічних процесів 

(ЗК 1, ФК 5; ПРН 3)  

- відмінності між  лінійним і нелінійним, критичним і некритичним  системним і 

несистемним мисленням у ситуаціях різної спрямованості з врахуванням її 

мотиваційно-емоційного фону (ЗК 3; ФК 5, ПРН 3) 
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- розуміння  загальної парадигми нелінійного мислення у мисленнєвих 

процедурах (ЗК 3; ФК 4, ПРН 6) 

вміти:  
- розрізняти лінійні і нелінійні структури освітнього простору (ЗК 6;ФК 4, ПРН 

6) 

- використовувати техніки нелінійного, критичного, креативного, мислення для 

для виконання навчально-професійних завдань, вирішення індивідуально та 

соціально значимих проблем  - декомпозиції цілей, фіксування 

функціональних зв’язків, побудови асоціативного куща тощо (ЗК 6, ФК 4; ПРН 

3)  

- розвивати власні метакогнітивні вміння, зокрема вміння складати логіко-

понятійні структури, інтелект-карти, кластери тощо (ЗК 3, ФК 5, ПРН 3) 

комунікація: 

- порівнювати ціннісні орієнтації і характерні ознаки  нелінійного мислення у 

людини у процесі взаємодії (ЗК 2,  ФК 16, ПРН 17)  

- обґрунтовувати свою думку і  помічати факти, що суперечать власній думці, 

доводити, добирати прийнятні, відповідні та несуперечливі аргументи, 

знаходити контраргументи, спростовувати (ЗК 6,  ФК17, ПРН 19) 

автономія і відповідальність 

- встановлювати ціннісні, мотиваційні, функціональні, цільові техніки 

фіксування  пріоритетів у процедурі мисленнєвої дії та професійній діяльності 

(ЗК 1, ФК 16, ПРН 19) 

- застосовувати   техніки нелінійного мислення до професійно, соціально та 

особистісно орієнтованих ситуацій (ЗК 2, ФК 16, ПРН 25) 

- оцінювати досвід нелінійного мислення, аналітичні і прогностичні вміння, 

усвідомлювати обмеження власного мислення, використовувати для аналізу 

реальних чи штучних систем різні критерії та контексти ( ЗК 9, ФК 17, ПРН 6)   

- враховувати особливості  мислення різних учасників    професійної  взаємодії у 

організації соціально орієнтованих дій (ЗК 1, ФК 9, ПРН 3)   

-  

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Формування нелінійного мислення 

 

Тема 1. Поняття нелінійного мислення у контексті пізнавальних процесів 

Особливості,  спрямованість, фактори і напрями  конгітивного розвитку. Стадії 

когнітивного розвитку Ж. Піаже.    Формальна і постформальна логіка. Індукція і 

дедукція як вихідна основа розвитку критичного мислення і його обмеження. 

Теорія інтелекту. Види інтелекту.  

Суть і загальна структура цілісної функціональної моделі нелінійного 

мислення, що базується на ґрунті цінностей, усвідомленості, самостійності, 

рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості, самоорганізованості 

когнітивних дій. Системне мислення – ознаки, характеристики.  Проведення 

аналізу інформації на достовірність. Здатність виявляти обмеження власних 

розумових процесів. Вміння шукати оптимальні рішення. Здатність виявляти 

причинно-наслідкові звязки.  
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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. Г. Гарднер - основні стратегії мислення. Поняття «критичного 

мислення» і його співвідношення з поняттями «критичний аналіз», «критика». 

 

Тема 3. Нелінійні самоорганізовувані системи в освітньому просторі. 

Поняття системних змін. 

Лінійні і нелінійні системи в освітньому просторі. 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 невизначеністю і складністю; етапи організації змін; особливості 

функціонування нелінійних самоорганізовуваних систем. 

 

Тема 4 Системні зміни. Техніки цільового фіксування. Техніки 

мотиваційного 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.   

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. 

 

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». 

 

Тема 6. Мислення в умовах невизначеності. Техніки паралельного мислення. 

Спрямованість нелінійного мислення – створення нового на підставі 

обмеження нежиттєздатного і нефункціонального, збереження функціонального. 

Техніки паралельного мислення. Аналіз з установкою на: фіксуванні фактів, 
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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.    

 

Тема 7.  Мислення в умовах невизначеності. Техніки креативного пошуку 

Поняття креативності і креативне мислення. Техніки креативного пошуку. 

Стимулювання асоціативного мислення. Метафоричні методики пошуку. 

Віршовані та зображальні форми спрямування креативного пошуку.  

  

Тема 8. Розвиток основних метакогнітивних вмінь.  

 Метапізнання. Метакогнітивні вміння. Навчальні завдання спрямовані на 

індивідуальний когнітивний розвиток. Навчальні завдання та ситуації, спрямовані 

на розвиток досвіду інтелектуального співробітництва. Навчальні завдання 

спрямовані на розвиток   досвіду нелінійного мислення, креативного потенціалу 

учнів. Когнітивні матриці і когнітивні процедури. Научіння орієнтувальної основи 

дії. Методика формування поняття. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Гончаренко С.У. Формування нелінійного (синергетичного) мислення учнів 

// С.У. Гончаренко / Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 

2012. – № 2. Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/.pdf  

2. Гуменюк М. Нелінійне мислення: сутність і потенційні можливості для 

освіти Режим доступу:  

file:///C:/Users/Svitlana/Downloads/aprfc_2015_6_15.pdf 
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file:///C:/Users/Svitlana/Downloads/aprfc_2015_6_15.pdf
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3. Претест критичного мислення. : сайт. — URL: 

http://evolkov.net/critic.think/tests/pretest.01.quest.html 

4. Тест оцінки критичного мислення для 9-тикласників: 

http://psyhoinfo.ru/obrabotka-i-interpretaciya-0 

5. Тест-опитувальних критичного мислення для 9-тикласників 

http://psyhoinfo.ru/test-oprosnik-kriticheskogo-myshleniya-km-0 

6. Тест-есе Энниса-Віера для оцінювання і навчання критичного мислення. : сайт. 

— URL: http://evolkov.net/critic.think/tests/Ennis-Weir.critic.think.essay.test.html 

7. Сайт  –  criticalthinking.org 

8. Сайт. – game.uchoose.info/ 

9. 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. 

 

https://bookap.info/book/derner_logika_neudachi_1997/load/djvu.shtm
http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html
https://zno.osvita.ua/master/tznpk/
http://evolkov.net/critic.think/tests/Ennis-Weir.critic.think.essay.test.html
http://www.criticalthinking.org/
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4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  

Навчальною програмою передбачається: 

 поточний контроль під час лекційних занять (доповідь, повідомлення, 

розв’язання проблемних завдань, участь у дискусіях тощо);   

 тести (діагностичні); 

 наскрізні індивідуальні навчально-дослідні завдання - кейси;   

 перевірка виконання завдань самостійної роботи;  

 підсумковий контроль (залік). 

 

 

                  Автор _____________________/  Цюра С.Б.  / 
                                            (підпис)                                   (прізвище та ініціали)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                              3 

 



9 

 

  

 
10. Методи навчання: 

  

 проведення навчальних лекцій із застосуванням наочних методів навчання 

(структурно-логічних схем, рисунків, тощо); 

 застосування у час семінарських занять інтерактивних методів навчання, 

технік і методик    розвитку критичного мислення, індивідуальної і 

колективної роботи,  роботи у групах постійного і змінного складу; 

 проведення семінарських занять із застосуванням імітаційно-рольових ігор 

у формі  фрагментів освітнього процесу.                                 

11. Методи контролю: 

 

 поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів у час 

практично-семінарських занять (доповідь, повідомлення, розв’язання 

проблемних завдань, участь у дискусіях тощо);   

 пфдсумковий контроль (модульний контроль);   

 тести (укладено відповідно до тем і завдань самостійної роботи);    

 перевірка виконання завдань  самостійної роботи  

 підсумковий контроль (залік) 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК 

 

Т1 

  

Т2 

  

Т3 

   

Т4 Т5 Т6 СР М1  СР М2  

   

40 

5 5 5 5 5 5 10 20  

   

 
 

Т1, Т2 ... Т 8 – теми змістових модулів. СР М1, СРМ2 – самостійна робота за 

модулями МК – модульний контроль 
 

 Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка  

в балах 
Оцінка  ECTS 

 

 

Визначення 

90–100 А 
зараховано   

  

  

81-89 В 

71-80 С 

61-70 D 
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51-60 Е  
  

  

Менше 50  незараховано  

 

13. Методичне забезпечення:  

 посібники й інші види науково-педагогічної літератури, наведені у списку 

рекомендованої літератури; 

 нормативні документи, що регламентують освітню діяльність в Україні; 

 ілюстративні матеріали до курсу (структурно-логічні схеми, рисунки тощо); 

 інструктивно-методичні матеріали до проведення практично-семінарських 

занять; 

 інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи.  

 

12. Рекомендована література 

 

Основна 
7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / 

І.М. Дичківська. – 3-тє вид., випр. – К., 2015. – 448 с. 

8. Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських 

компетенцій. - Харків. : Вид. група "Основа", 2010. - 95 с. 

9. 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. 

10. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. - Харків : 

Основа, 2008. – 187 с.  

11. Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех / Штернберг Р. Дж. ; [пер. 

с англ.]. — Минск : Попурри, 2000. — 368 с. 

12. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / 

С. О. Терно. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 268 с 

13.    Фрейре П. Формування критичної свідомості / Фрейре П. ; [з англ. пер. О.  

Дем’янчук]. — К. : Юніверс, 2003. — 176 с 

 8. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: 

Академвидав, 2012. – 224 с. 

9. Говард Гарднер Великолепная пятерка. Мыслительные стратегии, ведущие к 

успеху – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.litmir.me/br/?b=429435&p=1  

10. Деніел Канеман. Мислення швидке й повільне – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-

kahneman  

11.   Дитрих Дернер Логика неудачи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bookap.info/book/derner_logika_neudachi_1997/load/djvu.shtm  

 

Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Говард%20Гарднер%20Великолепная%20пятерка.%20Мыслительные%20стратегии,%20ведущие%20к%20успеху%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=429435&p=1%20Деніел%20Канеман.%20Мислення%20швидке%20й%20повільне%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman
Халперн%20Дайана.%20Психология%20критического%20мышления%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=138731
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12.  Халперн Дайана. Психология критического мышления – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=138731    

 

Додаткова 

1. Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник / О.В. Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 400 с. 

2. 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 

3. Малафіїк I.B. Дидактика новітньої школи : Навчальний посібник / І.В. 

Малафіїк. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2015. — 632 с. 

4. Партико Т. Б. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

Т.Б.Партико. – К., 2008. – 416 с. 

5. Психологія / За ред. Трофімова Ю.Л. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  

http://westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html 

6. Савчин М.В. Вікова психологія: Навчальний посіб. – 2-ге вид., стереотип. / 

М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – К.: Академвидав, 2009. – 360 с.  

7.  Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-

pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html 

8. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. — СПб.: Питер, 

2000.— 512 c. 

9. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник / М.М. Фіцула. – Вид. 3-тє, 

перероб., доп. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 230 с.  

10. Посттест критичного мислення. : – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    
http://evolkov.net/critic.think/tests/posttest.01.html 

11. Претест критичного мислення. : – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    
http://evolkov.net/critic.think/tests/pretest.01.quest.html 

12. Тест-есе Енніса-Вієра для оцінювання и навчання критичного мислення. : – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:    
http://evolkov.net/critic.think/tests/Ennis-Weir.critic.think.essay.test.html 

13.  Сritical Thinking. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 

14. 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 

 
   

  

Державні законодавчі і нормативно-правові документи  

з питань освіти в Україні 

 

Халперн%20Дайана.%20Психология%20критического%20мышления%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=138731
Халперн%20Дайана.%20Психология%20критического%20мышления%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.litmir.me/br/?b=138731
http://westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html
http://westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html
http://evolkov.net/critic.think/tests/posttest.01.html
http://evolkov.net/critic.think/tests/pretest.01.quest.html
http://evolkov.net/critic.think/tests/Ennis-Weir.critic.think.essay.test.html
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html
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1. Державний стандарт початкової освіти.  – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-

pochatkovoyi-osviti 

2. Закон України "Про загальну середню освіту". – К., 2020. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:   

3. Закон України «Про освіту» : прийнятий 05.09.2017 р. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу:  http://osvita.ua/legislation/law/2231/ 

4.   Концепція “Нова українська школа” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf 

5. Навчальні програми  для 1-4 кл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli    

6.  Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/20180815.pdf 
 

Додаткова література з методик викладання  у початкові школі  

1. Біденко В.В. Аналіз тексту твору на основі його багаторазового перечитування 

/ В.В. Біденко // Рідна школа. – 2000. – № 12. – С. 39–40.  

2. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах / 

М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2001. – 368 с. 

3. Всеукраїнський природознавчий науково – популярний  журнал  «Колосок» [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://kolosok.org.ua/vseukrajinskyj-pryrodnychyj-naukovo-

populyarnyj-zhurnal/ 

4. Ємець А. Проблеми вивчення сучасної дитячої літератури А. Ємець // 

Початкова школа. – 2010.– № 6.– С. 35–38. 

5. Коваль Л.В. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для 

студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. І переробл.] / Л.В.Коваль, 

С.О.Скворцова. – Харків: ЧП «Принт-Лідер»,  2011. – 416 с. 

6. Куцоконь Н.  Словниково-логічні завдання на уроках читання / Н. Куцоконь // 

Початкова школа. – 2012.– № 6.– С.11–15. 

7. Лінник О.О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»: Навч. 

посібник / О.О. Лінник. - К. : Слово, 2010. - 248 с. 
8. Луцан Н.І. "Людина і світ" в інноваційних технологіях навчання: Навчальний 

посібник  / Н. І. Луцан. – К.: ВД "Слово", 2012. – 184 с. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
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https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
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9. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. 

М.С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 364 с.  

10. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства: Навчальний посібник  / 

Л. К. Нарочна,  Г. В. Ковальчук,  К. Д. Гончарова. – К.: Вища школа. 1990 – 302 с. 

11. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студ. пед. факульт. 

/ О. Я. Савченко.–К.: Генеза, 2002.– 368 с. 

12. Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у 

початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за 

спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». – Частина І – Методика 

формування в молодших школярів загального уміння розв’язувати сюжетні 

задачі / С.О.Скворцова.  – Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011. – 268 с. 

13. Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у 

початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за 

спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». – Частина ІІ – Методика 

формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів / 

С.О.Скворцова.  – Одеса : Фенікс, 2011. – 156 с. 

 

        Інформаційні ресурси  

     –    освітні сайти Інтернет; 

Бібліотека Освітнього порталу «Педагогічна преса» [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.pedpresa.ua 

Освіта. UA: Освіта в Україні та за кордоном [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/ 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  –  http:// criticalthinking.org 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  – http:// game.uchoose.info/ 

Лабораторія психодіагностики кафедри прикладної психології факультету 

психології Харківського національного  університету імені В.Каразіна [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http:// 

psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/ru/diagnostika/testirovanie-on-lajn  

 

 

– фонди бібліотек: 

- бібліотека кафедри загальної та соціальної педагогіки  

(вул. Туган-Барановського, 7); 

- Львівська обласна педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24); 

- Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка (вул. Драгоманова, 5, 17); 

- Львівська наукова бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України 

(вул. Стефаника, 2). 
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