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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ЛОГІКИ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» 

  
Мета курсу — є розвиток когнітивних компетенцій студентів, 

формування інтелектуальної мобільності шляхом опанування навичок 
адекватного сприймання, об’єктивного оцінювання та грамотного опрацювання 
інформації, шляхом формування навичок формулювати аргументовані 
судження і генерувати нове. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Українська мова (за проф. спрям.)», «Іноземна мова», «Історія 
України», «Історія української культури», «Філософія», «Правове регулювання 
в галузі культури і мистецтв», «Історія мистецтв», «Аналіз музичних творів», 
«Арт-менеджмент», «Педагогіка і психологія», «Методика викладання фахових 
дисциплін», «Сценічна мова» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; визначеність і 
наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; знання та 
розуміння предметної області і розуміння професійної діяльності; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність працювати в команді; 
здатність спілкуватись з представниками інших професійних груп різного 
рівня.  здатність діяти соціально відповідально і свідомо; здатність аналізувати 
поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: зміст поняття «критичне мислення»; принципові засади роботи 

головного мозку; методи опрацювання інформації; прийоми критичного 
мислення; типологію питань; характеристику індуктивних, дедуктивних і 
сілогістичних суджень; структуру процесу прийняття рішень; зміст поняття 
«творче мислення»; 

 вміти: будувати системний погляд на об’єкт і предмет дослідження, 
використовуючи міждисциплінарні методи і підходи; відрізняти факти від 
припущень, об’єктивну інформацію від суб’єктивної, виявляти ідеологічні 
мотиви та спрямованість отриманої інформації; знаходити і оцінювати 
аргументацію в чужих висловлюваннях; викладати результати своєї діяльності; 
будувати діалог з використанням контраргументації та спростування; 
висловлювати власні думки; давати оцінку судженням; мотивувати себе до 
подальшого розвитку; виконувати комунікативні завдання різного ступеня 
складності;  

володіти: культурою мислення, дослідницькими навичками; 
теоретичними засадами самоаналізу; знаннями; навичками оцінки суджень; 
стратегіями ефективного розв’язання конфліктних ситуацій, навичками 
соціальної взаємодії; способами формування інтелектуально і комунікативно 
комфортних умов життєдіяльності.  
Зміст навчальної дисципліни 
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Мислення, Інтелект, Пам’ять. Біологія мислення. Психологія мислення. 
Види мислення: діалектичне, логічне, абстрактне, узагальнююче, категоріальне, 
теоретичне, індуктивне, дедуктивне, алгоритмічне, технічне, репродуктивне, 
продуктивне, системне. Інтелект та навички мислення.  Метапізнання. Пам’ять 
як посередник когнітивних процесів. Техніки сприйняття інформації. 
Мнемоніка. Ключі пригадування. Помилки пам’яті. Метапам’ять. 

Зв’язок між мисленням і мовою. Прототипне мислення. Глубинне 
уявлення і  поверхнева структура. Емоційність слів й візуальні об’єкти і 
формують мислення і відображають його. Багатозначність слів. Уловки 
софістів. Етимологія і реіфікація ( матеріалізація абстрактного поняття). 
Бюрократичний жаргон і ефемізми (заміна небажаного слова більш приємним). 
Фреймінг (питання, що наштовхує на відповідь). Властивості частки «не». 
Протиставлення і контекст. Визначення і контроль думок. Ярлики і категорії. 
Барометри мислення. Розуміння як завдання мови. Вміння формулювати 
питання. Типи запитань. Лінійна послідовність для лінійних подій. Ієрархія, 
мережа. Блок-схеми. 

Моделі і технічні прийоми критичного мислення. Поняття про 
критичне мислення у М. Ліпмана, Д. Клустера, Р. Пауля, Д. Халперн. 
Відмінність точок зору і відмінність змісту понять про критичне мислення. 
Прийоми критичного мислення. Майєвтика. Діалектика. Метод кошику ідей. 
Метод записника Хефеле. Мозковий штурм. Метод фокальних об’єктів. Метод 
синетики. Аргументація.  

Логічні судження. Логічне і психологічне. Прагматизм и логіка. 
Індуктивні і дедуктивні судження. Лінійне упорядкування. Відмінність між 
істинністю і валідністю. Умовні судження. Комбінаторні судження. 
Сілогістичні судження. Судження в повсякденному житті. Оцінка сили 
аргументації. Мислення як перевірка гіпотез. Прийнятні і непротирічні 
посилки. Судження і раціоналізація. Переконання і пропаганда. Психологія 
доводів. Відмінність між власною думкою, обґрунтованим судженням і фактом. 
Візуальна орієнтація. Як змінювати переконання. Пояснення, прогнозування, 
контроль. Самопрограмування. Інтуїція. 

Вірогідність і невизначеність. Вірогіднісна природа світу. Шанс, закони 
випадку. Надмірна впевненість. Вираховування подій з декількома можливими 
наслідками. Помилка при кон’юнкції – застосування правила «і». Сукупний 
ризик застосування правила «або». Оцінка ризиків. Помилки при використанні 
статистики. Статистичні містифікації. 

Процес прийняття рішення. Прийняття розумних рішень. Структура 
прийняття рішення. Дескриптивні і прескриптивні процеси.  Евристика 
наочності. Евристика репрезентативності. Тенденція приймати бажане за 
дійсне. Капкан. Психологічна реактивність. Легкодумність. Схематизація 
прийняття рішення. Напрацювання альтернативних варіантів. Розрахунок 
рішення. Обов’язки і оцінки після прийняття рішення. Когнітивний дисонанс. 
Оцінка минувшим числом і передбачуваність. 

Розвиток навичок рішення задач. Структура задачі. Стадії рішення задачі. 
Інкубація. Інсайт здогадки. Наполегливість і планування. Аналіз мети і засобів. 
Рішення з кінця. Спрощення. Узагальнення і спеціалізація. Випадковий пошук, 
метод проб і помилок. Правила. Підказки. Метод ділення навпіл. Мозковий 
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штурм. Протиріччя. Переформулювання задачі. Аналогії і метафори. Труднощі 
при рішенні задач: функціональна прив’язаність і трафаретне мислення. 
Введення в оману і не релевантна інформація. Механізація.  

Феномен творчого мислення. Визначення творчості. Латеральне і 
вертикальне мислення. Чуттєвість, синергія і інтуїція. Інсайт і Інкубація. 
Мислення по аналогії. Стратегії творчого мислення. Перехід кількості в якість. 
Активізація пасивного знання. Проглядання візуального мислення. 
 

Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредитів ЄКТС (120 
годин), у тому числі 60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


