КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
Кафедра фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін
Факультет лісового і садово-паркового господарства
Анотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) є створення умов для
системного розвитку розумової діяльності та формування критичного типу
мислення як такого, що спонукає студента до ефективного навчання шляхом
адекватного сприймання, об’єктивного оцінювання та грамотного
опрацьовування інформації задля отримання необхідних знань, формулювання
особистих аргументованих суджень і генерування прогресивних ідей.
Цілі курсу (програмні компетентності):
 базові загальні знання сфери навчання, уміння застосовувати надбані знання
в повсякденні, в процесі подальшого навчання та роботи;
 навички пошуку та опрацювання інформації;
 здатність вирішувати нетипові завдання;
 уміння вирішувати задачі нестандартними способами;
 здатність обирати найраціональніші способи вирішення поставлених задач;
 уміння аргументовано висловлювати свою думку;
 здатність генерувати нові ідеї;
 здатність адаптуватися до нових ситуацій
 здатність здобувати необхідну інформацію щодо вирішення конкретної
проблеми та уміння оцінити ступінь її достовірності та актуальності;
 здатність формулювати постановку прикладних та наукових задач;
 здатність критично оцінювати креативні ідеї як власні, так і запропоновані
іншими;
 здатність прогнозувати наслідки своїх рішень і дій і нести відповідальність за
них;
 уміння формулювати і аргументовано відстоювати власну позицію, а також
коректно відхиляти позицію опонента.
Програмні результати навчання:
 володіння прийомами ефективної методології опрацювання інформації;
 здатність використання методики критичного аналізу задля формування
власних суджень;
 вміння ставити правильні запитання, уточнюючі запитання з метою
володіння усім спектром наявної інформації;

 володіння прийомами ведення дискусії, полеміки, навиками публічних
виступів і письмового аргументованого висловлювання;
 здатність до комунікації, відповідальності та адаптативності;
 здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних
інновацій;
 здатність видобувати знання на основі комунікативних та текстологічних
методів, вміти їх формалізувати;
 здатність до інтегрування та розуміння змісту та логіки системи знань з
напряму підготовки протягом навчання та подальшої професійної діяльності;
 здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій;
 здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
 здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з
метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Короткий зміст курсу:
Поняття критичного мислення у контексті пізнавальних процесів. Мислення,
Інтелект, Пам’ять. Зв’язок між мисленням і мовою. Моделі і технічні прийоми
критичного мислення. Аргументація. Логічні судження. Вірогідність і
невизначеність. Процес прийняття рішення. Розвиток навичок рішення задач.
Феномен творчого мислення.

