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1.  Коротка анотація до курсу  

Найважливішим завданням сьогодення є навчити студента критично мислити, щоб він легко орієнтувався в потоці 

інформації, обсяг якої нестримно зростає, і яка швидко застаріває. Фахівець має вміти усвідомлено вникати в суть проблеми, 

зважувати аргументи, приймати обдумані рішення і нести за них відповідальність. Вивчення дисципліни «Критичне 

мислення» спонукає студента до розвитку саме усвідомленого, зваженого, логічного мислення, яке вважають базовою 

компетенцією сучасного фахівця. Саме здатність людини критично мислити забезпечує її здатність адаптуватись до умов 

швидкозмінного світу. У сучасному світі все менше цінується здатність просто знати, запам’ятовувати, бо ми маємо вільний 

доступ до найрізноманітнішої інформації. Цінується насамперед вміння оперувати знаннями, тобто критично мислити. В ході 

вивчення дисципліни студенти матимуть змогу висловлювати сумнів щодо прочитаного чи почутого, обговорювати, 

дискутувати, заглиблюватись в суть питання, формувати власну думку, за потреби змінювати її, ставити запитання, публічно 

висловлюватись. Слухачі курсу навчатимуться мистецтву переконувати, а також протистояти маніпуляціям.  

 

Вивчення навчальної дисципліни «Управлінський аналіз» сприяє здобуттю таких загальних і спеціальних 

компетентностей:  
 

Загальні: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні: 

СК4. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК5. Здатність використовувати  прийоми та методи самоменеджменту. 

СК6. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.  

СК8. Здатність підтримувати ефективні комунікації в процесі управління. 

СК10. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 



2.  Мета та цілі курсу ‒ формування та розвиток критичного мислення здобувачів освіти шляхом засвоєння ними 

основних принципів аналітичної та критичної роботи з інформацією та вироблення здатності аргументовано висловлювати 

свою позицію, використовуючи евристичні прийоми і стратегії.. 

Завдання ‒ опанування сучасними знаннями у сфері критичного мислення та компетенціями їх практичного 

застосування, а саме: чітко орієнтуватися у різноманітній і різноплановій інформації; засвоїти навички критичного мислення, 

вміння розрізняти істинне, правдоподібне і хибне знання, вміння виявляти помилки у власних і чужих міркуваннях; 

навчитися аргументувати власну позицію, використовуючи логічне і рефлексивне мислення 

3.  Формат навчальної дисципліни -:змішаний (blended) – очний, що має супровід в системі дистанційної освіти;  

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

 
Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПРН8. Демонструвати навички 

взаємодії, лідерства, командної роботи 

ПРН8.1: здатність  розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми шляхом 

взаємодії і в умовах командної роботи; 

ПРН8.2: спроможність згуртовувати колектив для виконання відповідальних завдань на засадах 

лідерства і  в умовах невизначеності.  

ПРН11. Спілкуватись в усній та 

письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

ПРН11.1: спроможність спілкуватися в усній та письмовій формі державною мовою при виконанні 

посадових обов’язків; 

ПРН11.2: спроможність спілкуватися  в усній та письмовій формі іноземною мовою при 

встановленні зв’язків з іноземними партнерами. 

ПРН12. Ідентифікувати причини 

стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, 

знаходити засоби до її нейтралізації.. 

ПРН12.1: здатність ідентифікувати причини стресу в конфліктній ситуації; 

ПРН12.2: уміння адаптуватися до стресової ситуації та створювати умови для відповідної адаптації 

членів команди;  

ПРН12.3: здатність орієнтуватися в ситуації стресу та знаходити засоби її нейтралізації 

ПРН13. Демонструвати здатність діяти 

соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань 

(мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності 

ПРН13.1: здатність до критичного аналізу соціального середовища для забезпечення 

відповідальних управлінських дій на основі громадської свідомості та етичних міркувань в умовах 

здійснення самоменеджменту та менеджменту організації. 

ПРН13.2: здатність проявляти толерантність в професійному спілкуванні та встановлювати 

міжкультурні зв’язки із зовнішніми партнерами при виконанні інноваційних проєктів. 



Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

 

ПРН14. Демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, 

бути критичним і самокритичним. 

ПРН14.1: спроможність самостійно знаходити інформацію., здійснювати її аналіз, формувати 

гнучке мислення для опанування новими знаннями; 

ПРН14.2: здатність розвивати критичне мислення, встановлювати рівноважні зв’язки при 

вирішенні спірних питань на основі самокритичного ставлення до себе.. 

 

5. Обсяг курсу 
 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 20 Опитування, колоквіум або експрес-контроль. 

Практичні заняття 20 Опитування, (комп’ютерне) тестування, письмова контрольна робота. 

Лабораторні заняття − − 

Самостійна робота 50 Тестування/реферат/есе. 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: Залік  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

 

Навчальний рік 
Курс 

(рік навчання) 
Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма (за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 2 4 (весна) 073 Менеджмент 

ОПП «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

вибіркова (ВБ) 

 

7. Пререквізити – Загальна та вікова психологія, Організаційна поведінка, Самовиховання та саморегуляція 

особистості, Управління конфліктами, Соціалізація особистості. 



 

8. Постреквізити – Основи менеджменту і адміністрування, Переговори, Управління персоналом, Філософсько-

українознавчі студії. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – Вказується забезпечення та обладнання,  яке 

використовується. Бажано дати посилання на сайті кафедри, де містяться фото та/або більш детальний опис (новітнього) 

обладнання. 

При викладанні дисципліни використовується комп’ютерна та мультимедійна техніка, Інтернет, смартфони. Програмне 

забезпечення для дистанційної освіти, сторінки ДО (do.uipa.edu.ua), де розташовані навчально-методичні матеріали 

дисципліни «Критичне мислення». Внутрішній стандарт вищої освіти для молодших бакалаврів УІПА, ОПП за спеціальністю 

073 Менеджмент, навчальний план підготовки молодших бакалаврів у галузі менеджменту, робоча програма навчальної 

дисципліни «Критичне мислення», цей силабус, тексти лекцій, методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи 

студентів, тести модульного контролю, питання до заліку. 

 

10. Політики курсу  

У процесі освітньої взаємодії приймається певна політика курсу, що вивчається. Складовими політики є: 

− викладання ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За 

порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть проходити повторне оцінювання (контрольна робота, іспит, 

залік тощо), повторне вивчення певного освітнього компоненту програми, позбавлятися стипендії, пільг, бути відрахованими 

із закладу освіти; 

− для зручності оцінювання встановлюються умовні бали: за відвідування й активну участь в лекційних заняттях – 1 

бал ‒ 10 балів, виконання практичної роботи – 2 бали ‒ 20 балів модульний контроль − 20 балів, виконання самостійної 

роботи в повному обсязі – 30 балів, складання заліку  – 20 балів. Усього 100 балів. Некоректна поведінка в аудиторії 

штрафується від 1 до 10 балів. При пропущенні занять без поважних причин знімається кількість балів, якими оцінюється 

пропущений вид занять. 



11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. 

Основи критичного мислення. 

1 

Лекція 1 Тема 1. Поняття «критичне мислення». Зміст дисципліни. 2 
Практичне 
заняття 1 Прийоми раціонального читання і логічного мислення 2 

Самостійна 
робота 1 

Написати дайджест за темою «Як переконливо представляти і відстоювати свою точку 
зору» 

5 

Лекція 2 Тема 2. Характеристика мозкової діяльності. 2 
Практичне 
заняття 2 Практичне використання Інтерактивного і логічного мислення 2 

 Самостійна 
робота 2 

Есе  "Як я думаю?" 5 

2 

Лекція 3 Тема 3. Критичне мислення і форми аргументації. 2 
Практичне 
заняття 3 Вправи на поєднання критичного та логічного мислення 2 

Самостійна 
робота 3 Скласти тези до лекції 3 5 

Лекція 4 Тема 4. Переконуй і перемагай: секрети аргументації. 2 
Практичне 
заняття 4 Технологія доведення на основі структурованої аргументації 2 

 Самостійна 
робота 4 

Написати реферат за темою лекції 4 5 

3 

Лекція 5. Тема 5. Мислення та мисленнєві операції. 2 
Практичне 
заняття 5 

Дебати по темі: «Навчатися в системі дистанційної освіти краще, ніж в системі 
традиційної освіти» 

2 

Самостійна 
робота 5 Відповісти на тести з метою самоконтролю засвоєння теми 5 5 

Модульний 
контроль 1 

 поза 
сіткою 
годин 

Всього за змістовим модулем 1 – 45 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 10 год., СР – 25 год.)  



Змістовий модуль № 2. 

Практика критичного мислення. 

4 

Лекція 6 Тема 6. Логіка і критичне мислення. Парадокси критичного мислення. 2 
Практичне 
заняття 6 

Вправи на застосування критичного мислення 
2 

Самостійна 
робота 6 

Продивіться відео та по кожному з них запишіть, про що саме йдеться в тексті 
повідомлень. 

5 

Лекція 7 Тема 7. Дієві прийоми розвитку критичного мислення. 2 
Практичне 
заняття 7 

Вправи на розвиток рефлексії 
2 

Самостійна 
робота 7 

Подивіться запропоноване відео, складіть тезовий план. 5 

5 

Лекція 8 Тема 8. Стилі та технології переконання. 2 
Практичне 
заняття 8 

Способи і прийоми розвитку критичного мислення 
2 

Самостійна 
робота 8 

Знайдіть новину, що була поширена/спотворена. Дослідіть шлях новини в соцмережах 
або в ЗМІ. Чи можна сліпо довіряти поширеній інформації? Відповідь аргументуйте.  

5 

Лекція 9 Тема 9. Маніпуляції та гострі питання. 2 
Практичне 
заняття 9 

Способи протидії маніпуляціям 
2 

Самостійна 
робота 9 

Напишіть есе за темою 9 5 

6 

Лекція 10 Тема 10. Критичне мислення як навичка XXI століття. 2 
Практичне 
заняття 10 

Структурування опанованих умінь використання критичного мислення в життєвій 
практиці 

2 

Самостійна 
робота 6  

Складіть дайджест за темою 10. 7 

 Модульний 
контроль 2 

 поза 
сіткою 
годин 

Всього за змістовим модулем 2 – 45 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 10 год., СР – 25 год.)  
Всього з навчальної дисципліни – 90 год. (лекцій – 20 год., ПЗ – 20год., СР – 50год.)  

 



 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/залік - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях (конспект лекцій) 0-10 

2. Виконання практичних завдань 0-20 

3. Самостійна робота в повному обсязі (написання реферату, есе, складання тезових планів тощо) 0-30 

4. Модульний контроль 0-20 

5. Залік 0-20 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 
 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 



2) Оцінка за реферат (есе, глосарій і т.п.) не менше, ніж 6 балів з 10 можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 60 балів. 
 

13. Питання до заліку з дисципліни «Критичне мислення» 
 

1. Сутність, компоненти, та функції критичного мислення; 

2. Поясніть на прикладах  методи критичного мислення. 

3. Що означає ефективно мислити? Наведіть приклади ефективного мислення. 

4. Сутність,  прийоми та методи аргументації; 

5. Сутнісна характеристика доказовості та заперечення в сфері наукової, професійної та повсякденної діяльності. 

6. Розкрийте на конкретних прикладах сутність критичного аналізу інформації. 

7. Чи обізнані Ви в існуванні паралельних світів? Аргументуйте свою точку зору.  

8. Чи володієте Ви евристичними пізнавальними прийомами? Доведіть свою відповідь. 

9. Критичне мислення як інструмент професійного успіху. Відповідь аргументуйте. 

10. Перелічте та покажіть на практиці особливості критичного мислення. 

11. На конкретних прикладах розкрийте логічні основи мислення. 

12. Що таке критичний аналіз пізнання? Поясніть на прикладах. 

13. Умовиводи та методи виявлення причинно-наслідкового зв’язку. 

14. Охарактеризуйте логічні помилки і когнітивні спотворення, їх випадковість чи закономірність. 

15. Дайте сутнісну характеристику аргументації. 

16. Правила і помилки в аргументації. 

17. Аргументація та критика аргументованого міркування. 

18. Аргументуйте будь-яке судження і здійсніть критичний аналіз аргументації. 

19. Раціоналізм та критичний аналіз пізнання. 

20. Розкрийте форми раціонального пізнання. 

21. Яку роль відіграє критичне мислення у науковому пізнанні? 

22. Чи є складовими критичного мислення запам’ятовування, збереження та відтворення інформації? Відповідь 

аргументуйте. 

23. Науковий метод та казуальний аналіз в критичному мисленні. 

24. Правила комунікації в критичному мисленні: запитання та відповіді. 

25. Поясніть на конкретному прикладі суть критичного розуміння інформації. 



26. Медіаграмотність як елемент критичного мислення. 

27. Чи є критичним творче мислення особистості? Відповідь аргументуйте. 

28. Охарактеризуйте технології критичного мислення. 

29. Поясніть вірогідність та похибки вірогідних суджень. 

30. Яку роль відіграє критичне мислення в процесі прийняття рішень? 

31. Дайте сутнісну характеристику поняттям: Мислення, Інтелект, Пам’ять. Яку роль вони відіграють у критичному 

мисленні? 

32. Поясніть на конкретних прикладах в’язок між мисленням і мовою. 

33. Моделі і технічні прийоми критичного мислення. Наведіть приклади. 

34.. Який зв'язок між  аргументацією і логічними судженнями? Поясніть на прикладах. 

35. Судження та умовиводи. Дедукція та індукція в пізнанні. Відповідь аргументуйте. 

36. Розкрийте соціально-психологічні закономірності мислення. 

37. Логіка як інструмент протидії фейкам та маніпуляціям. Доберіть життєві приклади. 

38. Критичне мислення підприємця та логічні операції над поняттями.  

Приклади.  

39. Критичне мислення підприємця і логічні характеристики судження. Приклади. 

40. Критичне мислення підприємця та теорія умовиводу. Приклади. 

41. Поняття про аргументацію. Структура аргументації. Поясніть на прикладах. 

42. Форма і види аргументації. Наведіть конкретні приклади. 

43. Поняття про критику. Види критики. Відповідь аргументуйте. 

44. Правила і помилки в аргументації та критиці. Поясніть на прикладах. 

45. Поняття про аргументацію. Структура аргументації. 

46. Форма і види аргументації. Наведіть конкретні приклади. 

47. Аргументативні хитрощі та помилки: виведення точки зору з-під удару; 

перешкоджання викладу; дискредитація опонента, ін. 

48. Критичне мислення як основа діяльності адекватної особистості. 

49. Методи встановлення причинних зв’язків. Метод єдиної подібності. Метод єдиної відмінності. Об’єднаний метод 

подібностей і відмінностей. 

50. Структура аргументації: теза, аргументи, форма. Антитеза. 

51. Полеміка, дискусія, суперечка. Принципи полеміки. 



52. Види полеміки: пізнавальна, змагальна, навчальна, змішана. Регламентована і вільна полеміка. 

 
 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Брокман Джон (ред.) Эта книга сделает вас умнее. Новые научные концепции эффективности мышления / Перевод с 

англ. – М.: АСТ, 2016. — 512 с. 

2. Ивин А.А. Теория и практика аргументации. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 300 с.  

3. Комаха Л.Г. Логічні засоби аргументації у філософському знанні: монографія. - К.: Центр навчальної літератури, 

2015. - 360 с. 

4. Конверський А. Є. Критичне мислення. Підручник для студентів навчальних закладів вищої освіти усіх 

спеціальностей. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 344 с. 

5. Конверський А.Є. Логіка. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. ‒ 391 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 
 

6. Берн Е. Ігри, у які грають люди /пер. з англ. Карини Меншикової. Х.: 2017. 254 с. 

7. Джуган, Т..Розвиток критичного мислення в учнів ПТНЗ. З досвіду роботи викладача загальноосвітніх предметів/ Т. 

Джуган //Профтехосвіта. - Київ: ФОП Голубенко М. К., 2016. - N 8. - С. 7-11. 

8. Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей / Стівен Р. Кові ; пер. з англ. О. Любенко. – 2-е стер. – Харків: 

Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 384 с. 

9. Кові С. Р. Восьма звичка. Від ефективності до величі / Стівен Р. Кові – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2017. – 496 с. 

10. Критичне мислення: ключові характеристики та вправи для його розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://etwinning.com.ua/content/files/659841.pdf 

11. Поль Р.У. Критическое мышление: Что необходимо каждому для выживания в быстро меняющемся мире 

[Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://evolkov.net/critic.think/Paul.R/index.html 

12.  Терно С. О. Критичне мислення: динаміка та сфера застосування // Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. - 2016. - Вип. 46. - С. 310-315. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2016_46_58. 

13. Шмідт В.Р. Мистецтво задавати питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://megasite.in.ua/52433-

http://evolkov.net/critic.think/Paul.R/index.html


mistectvo-zadavati-pitannyamini-trening-mislennya.html 
 

Інформаційні ресурси 

 

14. Бібліотека Міжнародного центру Критичного мисленні (корисні матеріали англійською): 

http://www.criticalthinking.org/pages/index-of-articles/1021/ 

15. Критическое мышление: библиография. URL: https://evolkov.net/critic.think/bibliography/bibliogr.crit.think.html 

16. Критическое мышление: тексты, онтокарты, тесты, упражнения, инструменты, тренинги и мастерские. URL: 

https://evolkov.net/critic.think/ 

17. Матеріали та вправи для розвитку критичного мислення:  

‒ https://sites.google.com/site/nacalnyeklnizneudinsk/picasa-veb-albomy/animoto   

‒ http://festival.1september.ru/articles/573737/  

‒ http://www.mozliceum.na.by/mr_proekt_critic.php  

‒ http://www.kmspb.narod.ru./posobie/priem.htm  

‒ http://ppt4web.ru/pedagogika/ispolzovanie-tekhnologii-kriticheskogo-myshlenija-vnachalnojj-shkole.html  

‒ http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/137-preschool-literature/3669-2013-10-20-03- 35-23.html  

18. Медіаграмотність: корисні матеріали. URL: https://msu.edu.ua/library/mediahramotnist-korysni-materialy/ 

19. Освітня платформа «Критичне мислення». URL: https://www.criticalthinking.expert/ 

20. Підбірка актуальних ресурсів з медіаграмотності. URL: https://gurt.org.ua/articles/42722/ 

21. Ямщикова Л. Критичне мислення як вид розумової діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

spc.ks.ua/file_download/42. 

 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________ К.Є. Бабенко 
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