
ТЕОРІЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

1. Інтелектуально організований процес, спрямований на активну діяльність 

осмислення, застосування, аналізу, узагальнення чи оцінки інформації, – це 

2. З чого найчастіше починається критичне мислення?  

3. Якої характеристики не має критичне мислення?  

4. Мислення стає критичним, тільки якщо носить  

5. Роздумувати «на порожньому місці» фактично не можливо, тому початок 

розв’язання проблеми – це  

6. Людина живе в соціумі, тому доводити свою позицію людина повинна  

7. Як називаєтьтся здатність прислухатися до думок інших, оцінювати й 

аналізувати їх щодо розв’язання поставленої проблеми 

8. Якість людини, яка виявляє прагнення до аргументації прийнятого нею 

рішення на основі життєвого досвіду, фактів з життя та знання справи 

9. Якість людини, яка виявляє інтелектуальну активність у різних життєвих 

ситуаціях, здатність зайняти активну позицію у конфронтаційних ситуаціях 

10. Якість людини, яка виявляє вміння проникнути в сутність проблеми, глибину 

інформації 

11. Відправним пунктом критичного мислення є 

12. З точки зору нейропсихології, мислення – це 

13. Популярний у даний час підхід до розуміння того, як людина мислить, полягає 

в моделюванні процесів мислення за аналогією з принципами роботи  

14. Як називається здатність засвоювати і оцінювати не просто нову ідею, а новий 

клас ідей, нові концептуальні системи 

15. (Р. Декарт) Не достатньо мати гарний розум, головне – правильно його 

16. (Д.Б. Шоу) Небагато людей розмірковують більше двох-трьох разів на рік; я 

створив собі міжнародну репутацію, розмірковуючи 

17. Мислитель, який  ще  не  усвідомлює недорозвиненість свого мислення 

18. Мислитель, який  усвідомив,  що  має проблеми зі своїм мисленням 

19. Мислитель, який  намагається удосконалюватися, але без регулярної практики 

20. Мислитель, який визнає  необхідність регулярної практики 

21. Мислитель, який  росте  у  процесі  своєї регулярної практики 

22. Мислитель, який усвідомлене  і  проникливе мислення стає візитівкою людини 

23. Найпростішою формою мислення є  

24. Порожніми називаються поняття, в обсязі яких мисляться 

25. Яке з наведених понять є порожнім? 

26. Непорожні – поняття, обсяги яких містять у своєму складі 

27. Яке з наведених понять є непорожнім 

28. Поняття, яке містить у своєму змісті ознаку, яка фіксує відношення одного 

предмета до іншого називається 

29. Яке з наведених понять не є абстрактним? 

30. Поняття, обсяги яких повністю або частково співпадають називають 

31. Поняття А і В тотожні (рівнозначні) одне одному, якщо 



32. Дефініція складається з двох понять – визначуваного (або дефінієндума, який 

позначається Dfd) та 

33. Логічний прийом, яий полягає у відшуканні найближчого роду для 

визначуваного поняття і відмінних (характерних) ознак, які має тільки даний 

вид предметів і не мають інші види предметів, що входять до цього 

найближчого роду 

34. До якого виду дефініцій належить «крадіжка – таємне заволодіння майном»? 

35. Форма мислення, яка фіксує наявність або відсутність деякої ознаки у даного 

предмета думки 

36. Як називається таке судження, в якому стверджується відсутність ознаки у 

множини предметів 

37. Кон'юнкція "А ∧ В" вона істинна, тільки 

38. Яким видом є дане судження «особа вчинила грабіж, то вона є злочинцем» ? 

39. Міркування,  яке  ґрунтується  на  свідомому  порушенні законів  і  принципів  

формальної логіки, називається 

40. Міркування, в якому внаслідок порушення законів  та  правил  логіки  

припускаються  логічні  помилки 

41. Міркування, яке здійснюється відповідно до правил і законів  логіки 

42. Твердження, яке за своїм змістом відповідає дійсності, відображає її такою, 

якою вона є насправді 

43. Поняття,  яке  відображає  властивості, ознаки предмета думки, тобто вказує на 

те, що саме стверджується чи заперечується.  Позначається  латинською 

літерою  Р   

44. Поняття,  яке  відображає  предмет  думки, тобто вказує на те, про кого або про 

що стверджується або заперечується у судженні. Позначається латинською 

літерою S 

45. Які судження з наведених пар не можуть бути одночасно істинними? 

46. Де правильно виконано обернення судження? 

47. Де  правильно  виконано  протиставлення  до  предиката  в  судженні 

48. Яке судження перебуває у відношенні суперечності до наведеного: «Всі 

сподівання на кращу долю виявилися марними»? 

49. У структурі доведення і спростування виділяють 

50. Спростування – це 

  

  

 

  

 

  


