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1. Анотація дисципліни. 

В структурі професійної підготовки майбутніх фахівців дана дисципліна вирішує 

розв’язання наступних завдань: 

 Розкрити сутність критичного мислення як логічної саморефлексії;  

 розкрити закономірності розвитку логічних знань та їх обумовленість суспільними 

процесами; 

 показати роль логічної культури у функціонуванні та розвитку інших наук; 

 формування у студентів системи мета когнітивних 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. 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Технологія розвитку критичного мислення 

молодших школярів» – оволодіння системним мисленням та функціональною моделлю 

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

рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості, самоорганізованості когнітивних дій, 

підготовка студентів до використання методичного інструментарії технології критичного 

мислення у практичній діяльності в початковій школі. 

3. Пререквізити. Ефективність засвоєння даного курсу підвищує вивчення наступних 

дисциплін: «Основи педагогіки, «Дидактика», «Інноваційні технології навчання», 

 

4. Результати навчання  

Компетентності  з освітньо-професійної програма -  Початкова освіта  

ЗК-8 Здатність до критичного аналізу, генерування нових ідеї, мотивування до 

досягнення спільної мети. 

СК7 Здатність до соціалізації і розвитку  Я-концепції молодшого школяра як суб’єкта 

освітнього процесу, з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей, використовувати 

стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої мотивації пізнавальної діяльності, 

критичного мислення та  формуванню позитивної самооцінки, я-ідентичності. 

СК12 Здатність самостійно організовувати та виконувати психолого-педагогічні 

дослідження, що сприяє розвитку наукового мислення. 

Програмні результати навчання 

 

ПР-03 Вміти класифікувати та знати особливості традиційних та інноваційних моделей 

освіти, аргументувати їх продуктивність в навчання і вихованні учнів молодшого шкільного 

віку. 

ПР-07 Формувати в учнів розуміння природних зв’язків різних процесів, уміння 

вирішувати практичні завдання, що вимагають синтезу знань з різних освітніх галузей; 

розвивати в учнів системне та критичне мислення. 



ПР-13 Знати основні стратегії та умови  формування позитивної мотивації до навчання 

і самооцінки учнів, застосовувати технології розвитку критичного мислення (розуміння себе, 

своїх цінностей та потреб, здатності до осмислення власних рішень та їх наслідків, навичок 

рефлексії). 

 

Конкретизовані результати навчання з курсу «Технологія розвитку критичного 

мислення молодших школярів» 

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами знань: 

 -про структуру міркувань, правильні та неправильні міркування; 

 -поняття логічної форми та логічного закону;  

-сутність мови як знакової системи та особливості формалізованої мови;  

-виникнення логіки та закономірності її становлення;  

-значення логічного аналізу;  

-особливості судження як форми мислення, види суджень та їх будова;  

-роль запитань і відповідей в процесі пізнання і комунікації, правильність їх будови;  

-функції основних логічних законів та їх значення для мислитель них та 

комунікативних процесів;  

-сутність умовиводу, його види та правила побудови; 

 -логічний аналіз аргументації, види її, правила доведення і спростування;  

-вміння чітко визначати зміст понять професійної галузі; 

 -вести діалог. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

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 техніки фіксування пріоритетів у процедурі 

мисленнєвої дії;  

 

вміти : 

– застосовувати знання про техніку критичного мислення до професійносоціально- та 

особистісно орієнтованих ситуацій;  

– розвивати власні мета когнітивні вміння;  

– зіставляти переваги критичного та некритичного мислення у ситуаціях різної 

спрямованості з врахуванням її мотиваційно-емоційного фону;   

– розвивати власний досвід нелінійного мислення, аналітичні і прогностичні вміння; 

вміння складати логіко-понятійні структури;  

– аналізувати когнітивні матриці та когнітивні процедури у виконанні дітей різного віку 

і рівня розвитку;  

– 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. 

– використовувати знання про техніки мислення для виконання навчальнопрофесійних 

завдань.  

 

 



5. Опис навчальної дисципліни 
 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 5-й 10 
3 90 

9  18  63  залік 

Заочна 5-й    10 
3 90 

8    82  залік 

 

 

 

.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л С П с.р.  л п л

а

б 

с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 1

1 

13 

Змістовий модуль 1. Основи технології критичного мислення 

Тема 1. Технологія 

розвитку критичного 

мислення. Сутність 

та зміст 

11 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 8 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 

Тема2. Мислиннєві 

процеси як основа 

технології КМ. Види 

мислення. Піраміда 

Блума. 

18 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 10 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 



Разом за змістовим 

модулем 1 

29 

год. 

2 

год. 

4 

год. 

 18 

год

. 

22 

год. 

2 год.   20 год. 

Змістовий модуль 2. Методичний інструментарій технології критичного мислення  

Тема 3. Структура 

та зміст уроку за 

технології КМ 

 

16 

год. 

2 

год. 

4 

год. 

 10 

год

. 

24 

год. 

2 год.   12 год. 

Тема 4. 

Майстерність 

ставити запитання 

 

13 

год. 

1 

год. 

 2год.  10 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 

Тема 5.  

Методи 

опрацювання 

текстової інформації 

 

16 

год. 

2 

год. 

4 год.  10 

год

. 

16 

год. 

1 год.   15 год. 

Тема 6. Графічні 

організатори 

технології КМ 

16 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 10 

год

. 

17 

год. 

1 год.   15 год. 

Тема 7. Критичне 

мислення та 

інфомедійна 

грамотність 

8 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 5 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 

Разом за змістовим 

модулем 2 

61 

год. 

7 

год. 

12 

год. 

 45 

год

. 

68 

год. 

6 

год. 

  62год. 

Усього годин  90 

год. 

9 

год 

18 

год. 

 63 

год. 

90 

год. 

8 год.   82 

год. 

 

Зміст завдань для самостійної роботи  

 

н/п Тема Форма здачі 

 Змістовий модуль 1. Основи технології критичного мислення (23 год.) 

1 Тема 1. Технологія розвитку 

критичного мислення. Сутність та 

зміст 

 Порівняльна таблиця шкіл розвитку 

критичного мислення, що діють в Україні 

(Пометун О. 

 та Тягло С). 



 Сертифікат про прослухання курсу 

«Розвиток критичного мислення» на 

платформі «Прометеус». 

2 Тема2. Мислиннєві процеси як основа 

технології КМ. Види мислення. 

Піраміда Блума. 

 Порівняльна таблиця сутності видів 

мислення. 

 Створення піраміди мислення на основі 

сучасного компетентнісного підходу до 

навчання. 
 Змістовий модуль 2.   Методичний інструментарій технології критичного 

мислення (40 год.) 

3 Тема 3. Структура та зміст уроку за 

технології КМ 

 

Розробка уроків з різних предметів та для 

різних класів за технології критичного 

мислення. 

4 Тема 4. Майстерність ставити 

запитання 

 

Розробка методичного портфоліо. 

5 Тема 5.  

Методи опрацювання текстової 

інформації 

 

Розробка методичного портфоліо. 

6 Тема 6. Графічні організатори 

технології КМ 

Розробка методичного портфоліо. 

7 Тема 7.  Критичне мислення та 

інфомедійна грамотність. 

Розробка методичного портфоліо. 

 

Самостійна робота є основою самонавчання, вона сприяє формуванню готовності 

студента до самонавчання. До самостійної роботи відносять роботу, яку студент виконує без 

безпосередньої участі викладача, але за його завданням і в спеціально виділений час. Це 

різноманітні види індивідуальної та групової пізнавальної діяльності студентів, що 

здійснюється ними на аудиторних заняттях та у поза навчальний час. 

Під час організації самостійної роботи студентів з курсу «Технологія розвитку 

критичного мислення молодших школярів» задіяно чотири рівні самостійної діяльності 

студента:  

1) копіювальні дії студента за заданим зразком;  

2) репродуктивна діяльність із відтворенням інформації;  

3) продуктивна діяльність самостійного використання знань для вирішення завдань, що 

виходять за рамки зразка;  

4) самостійна діяльність із використанням знань для вирішення неординарних завдань.  

Слід зазначити, що самостійна робота з курсу «Технологія розвитку критичного 

мислення молодших школярів» зосереджена на застосуванні наступних теоретичних і 

практичних умінь: 



 уміння працювати з науково-популярною, методичною, психолого-

педагогічною та художньою літературою; 

 аналізувати нормативно-правову базу початкової освіти; 

 здійснювати методичний та дидактичний аналіз підручників початкової школи; 

 вивчати передовий педагогічний досвід вчителів-практиків в галузі методики 

викладання природознавства в початкових класах; 

 добирати відповідний методичний інструментарій. 

 

 

Тематика індивідуальних завдань 

 

Тематика індивідуальних завдань 

Розкрити сутність та практичне застосування наступних методів критичного мислення: 

1. Кластер 

2. Асоціативний кущ 

3. Таблиця ЗХД 

4. Кола Вена 

5. Методи рефлексії 

6. Читання з передбаченням 

7. Читання з маркуванням 

8. Кубик Блума 

9. Шість кольорових капелюхів 

10. Виділення опорних слів тексту 

11. Т-таблиця 

2. Метод Джигсоу 

13. Письмо в малюнках 

14. Стратегія – доповідач – респондент 

15. Стратегія «Порушення послідовності» 

16. Метод «Пресс» 

17. Стратегія «Взаємні запитання». 

18.  Сенкан. 

19. Дерево припущень. 

20. Кошик ідей. 

21. Лист по колу. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 

діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 

матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді реферату з курсу «Технологія 

розвитку критичного мислення молодших школярів» - це вид науково-дослідної роботи 

студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 

навчальної компетентності.  

Мета: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  



Зміст: завершена робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі 

знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, занять і охоплює декілька 

тем або весь зміст навчального курсу.  

Критерії оцінювання реферату 

н/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість 

балів за кожним 

критерієм 

 1 . Обґрунтування актуальності, формулювання мети, 

завдань та визначення методів дослідження 

2 бали 

 Складання плану реферату 1 бал 

 3 . Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 

фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 

послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 

проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 

даного питання. 

5 бали 

 Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали 

 5 . Доказовість висновків, обґрунтованість власної 

позиції, пропозиції щодо розв‘язання проблеми, 

визначення перспектив дослідження 

3 бали 

 6 . Дотримання вимог щодо технічного оформлення 

структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, 

вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 

список використаних джерел) 

2 бали 

 Разом 15 балів 

 

Індивідуально-дослідні завдання можуть виконувати ті студенти, які набрали не менше 

ніж 33 бали за кожний модуль, або студенти загальна кількість балів яких за 2 модулі рівна чи 

менша 10. 

Навчально-дослідна робота передбачає відповіді на теоретичне питання та практичне 

завдання. Теоретичне питання передбачає логічне викладення студентом основних положень, 

детальний аналіз точок зору різних авторів щодо конкретного питання, формулювання 

власних висновків та узагальнень. Відповідно розкриття теоретичного питання потребує 

використання основної навчальної та додаткової літератури, аналізу періодичних видань.  

Виконання практичного завдання передбачає вміння студента використовувати 

теоретичні знання з основ педагогіки в практичній діяльності, нестандартних ситуаціях тощо. 

Аналізуючи виконання практичної частини роботи, оцінюватиметься вміння студента творчо 

мислити, орієнтуватися в складних ситуаціях соціальної дійсності, усвідомлення педагогічної 

сутності соціальних явищ. 

Оформлення ІНДЗ може мати вигляд реферату, есе, дайджеста, проекту, таблиці, схеми, 

плану уроку. 

Виконання теоретичної частини ІНДЗ  оцінюється до 10 балів, практичної – до 20.   

 



Критерії оцінювання ІНДЗ 

(теоретична частина дослідження) 

 

№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 

визначення методів дослідження    

1 бали 

2. Складання плану дослідження          1 бал 

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 

ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 

сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 

подальшого розвитку даного питання. 

5 балів 

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 1 бали 

5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 

2 бали 

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 

елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 

висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 

2 бали 

Разом 10 балів 

 

 Практична частина дослідження:  

20-17б. –   завдання виконано  у повному обсязі, без помилок;  

16- 10 б. – завдання виконано  у повному обсязі , але упущені окремі деталі;     

9-6 б.– відповіді на запитання даються не в повному обсязі, мають місце помилки;          

   5-1б. – на запитання студента дає неправильні відповіді. 

 

Шкала оцінювання ІНДЗ  

Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 

Оцінка за 

традиційною системою 

Високий 28-30 Відмінно 

Достатній 22-27 Добре  

Середній 16-21 Задовільно 

Низький 0-15 Незадовільно 

 



Якщо при перевірці в ІНДЗ не виявлено суттєвих фахових помилок, оформлення її 

відповідає вимогам, то така робота може бути прийнята без захисту з оцінкою «відмінно». У 

всіх інших випадках ІНДЗ захищається автором з виставленням відповідної оцінки в межах до 

30 балів. 

ВІДМІННО, що відповідає 28-30 балам, ставиться: при виконанні ІНДЗ у повному 

обсязі, теоретична та практична частини не мають помилок; відповіді на запитання вичерпні 

й аргументовані; оформлення відповідає вимогам. 

ДОБРЕ, що відповідає 22-27 балам, ставиться якщо: ІНДЗ виконано в повному обсязі і вона 

не має помилок, які потребують її переробки; відповіді на запитання даються по суті, але не в 

деталях. 

ЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 16-21 балам, ставиться, якщо ІНДЗ виконана не в повному 

обсязі; мають місце помилки; оформлення не відповідає вимогам; відповіді на запитання 

даються не в повному обсязі. 

НЕЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 0-15 балам, виставляється якщо: ІНДЗ виконана не в 

повному обсязі; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку; оформлення не 

відповідає вимогам; на запитання студента дає неправильні відповіді. 

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів. 

 

 

 

. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна та письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік. 

 

Засоби оцінювання 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах. 

 

 

 

 



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 

Пояснення за  

розширеною 

шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 

              B (80-

89) 

дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 

              D (60-

69) 
задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю 

повторного складання 

 

Критерії поточної модульної оцінки знань студентів 

Письмова 

контрольна 

робота 

або 

тестування 

 

 

 

Критерії оцінки  

12-11  

 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та  аргументовано  його  викладає  під  час  усних  виступів  

та письмових  відповідей,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст 

теоретичних  питань  та  практичних  завдань,  використовуючи  при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання.  



10-8   Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

7-5   В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань.  

4-3   Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань.  

2-1   Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив 

окремі тестові завдання.  

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий модульний контроль знань студентів означає поступове накопичення  

балів  від  одного  поточного  модульного  контролю  до  іншого  в кінцевому рахунку 

отримання загального підсумкового балу.  

 

Критерії оцінки знань з дисципліни  на заліку 

1.  Виконання  першого  завдання  потребує  повної аналітично дії   і   змістовної   

відповіді   (оцінюється  від  0   до 15   балів ) .   

15-12 балів отримують студенти, які повно та ґрунтовно розкрили теоретичне питання,  

використавши  при  цьому  не  лише  обов’язкову,  а  й  додаткову літературу.  



11-9 отримують студенти, які в цілому розкрили теоретичне питання, однак не  повно  

і  допустивши  деякі  неточності.  При  цьому  не  використав  на достатньому рівні обов’язкову 

літературу.  

8-5 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, але розкрили 

його не повністю, допустивши деякі незначні помилки.  

4-3 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, розкривши 

його лише частково і допустивши при цьому окремі помилки, котрі не впливають на загальне 

розуміння питання.  

2-1  бал отримують  студенти,  які  частково  та  поверхово  розкрили  лише окремі  

положення  питання  і  допустили  при  цьому  певні  суттєві  помилки, котрі значно вплинули 

на загальне розуміння питання.  

2.  Друге питання  потребує  короткої  відповіді,  котра  розкриває сутність  того  чи  

іншого  поняття  або  теоретичного положення (оцінюється від 0 до 13 балів).  

13-10 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність поняття, дали його 

чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з конкретного теоретичного 

положення.  

9-6  балів  отримують  студенти,  які  правильно,  але  не  повністю  дали визначення  

поняття  або  поверхово  проаналізували  і  зробили  висновок  з теоретичного положення.  

5-4 балів отримують студенти, які правильно, але лише частково визначили те  чи  інше  

поняття  або  частково  проаналізували  і  зробили  висновок  з теоретичного положення.  

3-1 балів  отримують  студенти,  які  частково  і  поверхово  визначили  те  чи інше  

поняття  або  сформулювали  висновок  з  теоретичного  положення, допустивши неточності 

та помилки.  

3. Третє завдання практичного характеру і оцінюється в і д  0   до  12  балів. 

  



1.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 

Основи технології розвитку критичного 

мислення 

Змістовий модуль № 2 

Методичний інструментарій технології 

критичного мислення 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 Т6 

 

Т7 

 

10 10 10 10 10 5 5 

20 40  

 

 

 

 

 

 

Залік 

Сума 

 

 

40 100 

 

 

 

 

 

  



7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

7.1 Основна література 

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І.М. 

Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 

2. Запитання на уроці: Навіщо? До кого? Як і про що?: Метод. Посібник для вчителів 

загальноосвітніх шкіл / О. Пометун. – Київ, 2019. – 96с. 

3. Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій. - 

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

4. Навчаємо мислити критично:посібник для вчителів/автори-укладачі О.І. Пометун, 

І.М. Сущенко. – Д.:Ліра, 2016. – 144с. 

5. Основи критичного мислення: методичний посібник для вчителів/ автори О.І. 

Пометун, І.М. Сущенко. – Д.:Ліра, 2016. – 156с. 

6. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи: методичний 

посібник для вчителів / автори-укладачі: О.І.Пометун, І.М. Сущенко. – Київ, 2018. – 96с. 

7. Савчин, М. В. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ 

М. В. Савчин.- К.: Академвидав, 2011.- 464 с. 

8. 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. 

9. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. - Харків : Основа, 

2008. – 187 с. 

10. Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех / Штернберг Р. Дж. ; [пер. С англ.]. 

– Минск : Попурри, 2000. — 368 с. 

11. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. 

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

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

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

13. https://www.litmir.me/br/?b=429435&p=1 Говард Гарднер Великолепная пятерка. 

Мыслительные стратегии, ведущие к успеху 

14. https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman Деніел 

Канеман. Мислення швидке й повільне 

15. https://bookap.info/book/derner_logika_neudachi_1997/load/djvu.shtm Дитрих Дернер 

Логика неудачи. 

16.https://www.litmir.me/br/?b=138731 Халперн Дайана. Психология критического 

мышления 
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