
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
КРИТИЧНОГО І КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ 

Вебінар:



Перевірка зв'язку:

Напишіть в чат «+ +», якщо лектора видно та чутно.
Напишіть в чат «+ -», якщо лектора лише видно або лише чутно.
Напишіть в чат «- -», якщо немає ні зображення ні звуку.

* Якщо трансляція не почалась, перезавантажте сторінку трансляції та натисніть кнопку «Play» на екрані.
** Для того щоб взяти участь у обговоренні (в чаті) потрібно авторизуватися на сайті Facebook.com у
вашому браузері.



Про лектора:

Тетяна Бондар,
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.

• Тренер з медіаграмотності (2015, IREX, АУП), громадянської освіти (2016, DOCCU), 
громадянської компетентності та методики навчання дорослих (2016, DVV International).

• Координаторка Першої регіональної (не)конференції для освітян міні-EdCamp Poltava-
2017 «Нові формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю» (25.03.2017).

• Випускниця програми «Лідери місцевих змін» (2017) «Школи державного управління» 
Інституту суспільно-економічних досліджень та Навчального центру «Громадська
ініціатива» (м. Київ).

• Ініціатор створення мережі «Філософія для дітей» на Полтавщині, координаторка
обласної спеціальної дослідницької групи ПОІППО «Філософія у школі» (2012-2018) та 
освітянських спільнот «Філософія для дітей / Philosophy for Children» і «Міні-EdCamp
Полтава» у мережі Фейсбук.

kfieo.bondar@gmail.com

http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-filosofii-i-ekonomiky-osvity?id=732
https://www.facebook.com/groups/955315897854032
https://www.facebook.com/edcamp.poltava
mailto:kfieo.bondar@gmail.com


Про нас:

більше 1 500 000 користувачів відвідало сайт за останній місяць;
понад 80 000 вчителів вже зареєструвалось;
більше 28 000 підписників на сторінці у Facebook.

* кожен охочий може поділитися з колегами своїми напрацюваннями
та отримати електронний сертифікат про публікацію (користувачі вже
додали понад 26 000 власних розробок).

https://www.facebook.com/naurok.com.ua/


План вебінару:

1. Нейропедагогіка для вчителів і батьків: чому це важливо?

2. Ефективні інструменти і технології для розвитку продуктивного мислення:
тренуємось використовувати!

3. Корисні онлайн-ресурси: дистанційні платформи, спільноти, бібліотеки.

4. Креативна бібліотечка: що варто прочитати в першу чергу



Кафедра філософії і економіки 

освіти ПОІППО ім. М. В. Остроградського

методики розвитку мислення

Філософія для дітей:
https://www.facebook.com/groups/955315897854032

“Міні-ЕдКемп Полтава-2017”:
https://www.facebook.com/edcamp.poltava

http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-filosofii-i-ekonomiky-osvity?id=732Офіційна сторінка:

Спільноти у Фейсбук:

Напрямки 
діяльності

антиманіпулятивні стратегії

ефективні стратегії навчання

https://www.facebook.com/groups/955315897854032
https://www.facebook.com/edcamp.poltava
http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-filosofii-i-ekonomiky-osvity?id=732


Сутність інструменту 
(методики, технології)

ЯК це можна 
використати

+ Те, ЩО можна 
взяти з собою

АЛГОРИТМ:



ТРЕНДИ в освіті: чому КМ і креативність?

Топ-10 навичок від Global Education & Skills Forum (Дубай)

2015 2018

1.Критичне мислення (Critical thinking)
2. Навички співпраці (Collaborate - співпраця; 
ooperate - взаємодія; communicate - комунікація, 
пілкування)
3.Креативне мислення (Creative thinking )
4.Комплексні інновації або навички створення
уявнихінноваційних моделей, винахідливість
(Imaginary innovate)
5. Емпатія (Emphaty)

https://www.facebook.com/edcamp.poltava/posts/2126474030927752

Топ-10 навичок, Всесвітній економічний форум (Давос)

https://www.facebook.com/edcamp.poltava/posts/2126474030927752




ЦІКАВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

https://www.youtube.com/watch?v=1G3Kyu_UbjQ



Мультфільм:





Що потрібно сучасній дитині, щоб бути успішною?

• Вміння мислити нешаблонно і сміливо
• Швидко орієнтуватись у нестабільних ситуаціях і 

знаходити рішення
• Вміння аналізувати інформацію 
• Вміння спілкуватись 
• Вміння ефективно розподіляти час
• Вміння себе презентувати…



НЕЙРО-ПЕДАГОГІКА



НЕЙРОПЕДАГОГІКА (Neuropedagogy) - наука використання знань
когнітивної неврології, психофізіології, даних про мозкову
організацію процесів оволодіння різними видами навчального
матеріалу учнів і викладачів в освітньому процесі.

дослідження  
нейрофізіологів

дослідження 
психологів

НЕЙРОПЕДАГОГІКА





і…

17 x 24



Два типи мислення

 Система 1 спрацьовує автоматично і дуже швидко, не вимагаючи або майже не вимагаючи зусиль і не 
даючи відчуття навмисного контролю.

 Система 2 виділяє увагу, необхідну для свідомих розумових зусиль, в тому числі для складних обчислень. 
Дії Системи 2 часто пов'язані з суб'єктивним відчуттям діяльності, вибору і концентрації.

«Думай медленно... решай быстро» 
Даниэль Канеман



Кілька фактів про наш мозок

 Т. Чернігівська

 Дж. Медіна позитивні ЕМОЦІЇ = ЗАПАМ”ЯТОВУВАННЯ 
(гормон дофамін)

10 хв. – час концентрації уваги мозку. 
Потім – перерва))

СТРЕС (адреналін) – ослаблення імунітету, 
зниження здатності навчатися, депресії



ЦИТАТА

Джон Медіна –
молекулярний біолог, займається проблематикою 
розвитку мозку, а також генетикою психічних розладів. 
Директор Центру вивчення мозку при 
Тихоокеанському університеті Сіетла
(Seattle Pacific University)

КНИГА: Правила мозга /рос.м./ 

“… нова система шкільної освіти повинна 
стати результатом спільних зусиль кращих 

педагогів, психологів та (!) неврологів”



• Не починайте вчити дитину занадто рано

• Розвивайте дрібну моторику

• Слухайте музику і привчайте до цього дітей

• Не дозволяйте мозку лінуватися

• НЕ заточуйте дітей тільки під ЗНО

• Навчайте хлопчиків і дівчаток по-різному

• Робіть перерви

http://www.izbrannoe.com/news/mysli/tatyana-chernigovskaya-
glavnaya-beda-sovremennogo-rebenka-v-tshcheslavnykh-roditelyakh/

http://www.izbrannoe.com/news/mysli/tatyana-chernigovskaya-glavnaya-beda-sovremennogo-rebenka-v-tshcheslavnykh-roditelyakh/


Воспитание с умом. 12 революционных 
стратегий всестороннего развития мозга 
вашего ребенка

Деніел Сігел

Тіна Брайсон



Мисленнєві навички можна розвивати так само, 

як і тренувати тіло – за допомогою тренувань 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15v2hnb_JAhWnj3IKHSx4A8kQjRwIBw&url=http://www.7ya.ru/article/Myshcy-kak-nakachat-bez-vreda-zdorovyu-4-soveta-podrostkam/&bvm=bv.108538919,d.bGQ&psig=AFQjCNHwXGjcDTUXpBBAwPK6Iz7zmv01yQ&ust=1449216200206606
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15v2hnb_JAhWnj3IKHSx4A8kQjRwIBw&url=http://www.7ya.ru/article/Myshcy-kak-nakachat-bez-vreda-zdorovyu-4-soveta-podrostkam/&bvm=bv.108538919,d.bGQ&psig=AFQjCNHwXGjcDTUXpBBAwPK6Iz7zmv01yQ&ust=1449216200206606


Ефективні інструменти і 
технології для розвитку 
продуктивного мислення

Майнд-карти /інтелект-карти, мисленнєві карти/

Філософія для дітей /спільнота дослідників, сократівська бесіда/

Тайм-менеджмент

ТРоВЗ

“Шість шляп” де Боно

Ейдетика



Майнд-карти 
інтелект-карти
мисленнєві карти



Навчання

Запам'ятовування

Презентації
Планування

розробка складних 
проектів: нового 
бізнесу...

Мозковий штурм

колективне рішення 
складних завдань

Прийняття рішень

більш зважене 
і продумане 
рішення

МОЖЛИВОСТІ 
майнд-карт

генерація нових 
ідей, творчість

чітке 
бачення 
всіх «за» і 
«проти»

за менший час даєте 
більше інформації, 
при цьому вас краще 
розуміють і 
запам'ятовують

проведення 
ділових зустрічей і 
переговорів

підготовка до іспитівзапам'ятовування 
списків: 
що зробити / кому 
зателефонувати…

управління 
часом: план 
на день, 
тиждень, 
місяць, рік ...

створення ясних 
і зрозумілих 
конспектів лекцій

максимальна 
віддача від 
прочитання книг 
/ підручників

написання 
рефератів, курсових 
проектів, дипломів





…прочитати з теми:
Что такое карта мыслей и как с ней работать

http://lifehacker.ru/special/mindmap

http://lifehacker.ru/special/mindmap


Інтелект-карта: мистецтво мислити ширше

Універсальний спосіб осмислення інформації

https://naurok.com.ua/post/intelekt-karta-mistectvo-misliti-shirshe

https://naurok.com.ua/post/intelekt-karta-mistectvo-misliti-shirshe




https://www.youtube.com/watch?v=DXV2qTWSRq0&t=2350s

Артскрайбінг як інструмент навчання 

https://www.youtube.com/watch?v=vpQ0NGe785c - з 25 хв.

https://www.youtube.com/watch?v=DXV2qTWSRq0&t=2350s
https://www.youtube.com/watch?v=vpQ0NGe785c


ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 



Філософія для дітей (P4C) /М.Ліпман
“Освіта лише тоді має сенс, коли учень бачить її смисл” 

Особливості P4C:

1) програма навчає філософствуванню, а не інформації про філософію; 

2) проблемна подача філософського знання; 

3) перетворення класу в співтовариство дослідників і організація уроку за принципом сократичного діалогу; 

4) надання учням замість підручників художніх повістей та оповідей, що мають філософське навантаження і 
провокативний характер, що стимулює до розмірковування 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Постметодика, 2013, №6 “Яке 
мислення формує школа?”

Спільнота “Філософія для дітей” 
у мережі Фейсбук

https://www.facebook.com/groups/955315897854032/

Ніна Юліна “ФДД”

36%
66%

https://www.facebook.com/groups/955315897854032/
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc0P2Xmr_JAhUG3SwKHSbAD3AQjRwIBw&url=http://www.livelib.ru/author/1356/latest&psig=AFQjCNF1SGGadj_qpiNAKfHtXhJWiylw5g&ust=1449215360086767
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc0P2Xmr_JAhUG3SwKHSbAD3AQjRwIBw&url=http://www.livelib.ru/author/1356/latest&psig=AFQjCNF1SGGadj_qpiNAKfHtXhJWiylw5g&ust=1449215360086767


Р4С = ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
• Початкова школа (можливість інтегрування)

• Уроки літератури

• Виховні години / години спілкування

http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-filosofii-i-ekonomiky-osvity/sdh-filosofiia-u-shkoli

http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-filosofii-i-ekonomiky-osvity/sdh-filosofiia-u-shkoli


… цікава статистика:
Ірландія: Новий додатковий курс філософії для 12 - 16-річних дітей 

президент Ірландії Майкл Хіггінс - доповідь "Про викладання 
філософії“ – 2016 рік

http://bit.ly/2mGsOk5

Великобританія: дослідження щодо ефективності р4с 

Польща: курси (додаткові) + введення у школах 

• Більше 3000 дітей в 48 школах по всій Англії
• протягом 2 років
• навички читання, збільшилася на 4 місяці, з математики на 3 міс., 
письмо на 2 місяці.
• Вчителі також повідомили благотворний вплив на довіру і вміння 
слухати інших студентів. 

http://bit.ly/2iOYG0m

http://bit.ly/2mGsOk5
http://bit.ly/2iOYG0m


•вивчення досвіду викладання програми «Філософія для дітей» у 
Полтавській області 

•цикл обласних навчальних семінарів із практики викладання 
філософії для дітей для освітян області із залученням фахівців з інших 
регіонів України, що мають досвід викладання даної програми

• круглі столи до Міжнародного Дня філософії «Яке мислення 
формує сучасна школа?» ТА «Інформаційні війни й освіта: як 
протидіяти пропаганді?»

•збірник: «Розвиток критичного й креативного мислення дітей у 
школі» (Полтава : ПОІППО, 2016, 167 с.

СДГ



«ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: 
чи є інструменти для успішності?»

Мотиваційне філософське 
кафе для підлітків

Р4С + менеджмент

http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4445-praktychna-filosofiia-dlia-
poltavskykh-pidlitkiv-motyvatsiine-kafe-vid-treneriv-poippo-zamist-urokiv-i-lektsii

http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4445-praktychna-filosofiia-dlia-poltavskykh-pidlitkiv-motyvatsiine-kafe-vid-treneriv-poippo-zamist-urokiv-i-lektsii


ТРоВЗ



ТРВЗ (рос. “ТРИЗ” теория решения изобретательских задач)

методика творчості в галузі винахідництва, розроблена Генріхом Альтшулером
(офіційний сайт: http://www.altshuller.ru/triz)

Готові алгоритми творчого вирішення завдань!

http://www.eidos.zp.ua https://creatime.me

http://www.altshuller.ru/triz
http://www.eidos.zp.ua/
https://creatime.me/


Відкриті задачі



Урал. 17 ст.

https://www.youtube.com/watch?v=12Do63pe3OE&l
ist=PLJKEfP9PRnx5-7BWTv865XhnKfEASs26F&index=2

«Основные понятия ТРИЗ»
Анатолій Гін

https://www.youtube.com/watch?v=12Do63pe3OE&list=PLJKEfP9PRnx5-7BWTv865XhnKfEASs26F&index=2


ІДЕАЛЬНИЙ КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Ресурси?...





«Эффективное мышление детей: 7 уроков
не выходя из дома»



Едьютеймент: 
навчання через гру (game)



Вправа “Письменник” (5 хвилин)

 Осінь

 Кухня

 Черевик

 Гвіздок 

 Фільм

 Квітка у горщику

 Сонечко



Тайм-менеджмент



Гліб Архангельський (аудіолекції)

ТМ - технологія організації часу і підвищення ефективності 
його використання (“мистецтво управління часом”)

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://gazeta.dt.ua/socium/ukrayinskiy-chas-_.html&psig=AFQjCNGPBpr0xgHjCYdrqRg7nu4xnAfPLA&ust=1449221994873603
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://gazeta.dt.ua/socium/ukrayinskiy-chas-_.html&psig=AFQjCNGPBpr0xgHjCYdrqRg7nu4xnAfPLA&ust=1449221994873603


ЕЙДЕТИКА



Ейдетика - методика розвитку образного мислення, розвиток пам'яті при 
використанні образного та асоціативного мислення.

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM08zwsr_JAhUinnIKHZCgAcwQjRwIBw&url=http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1540063&psig=AFQjCNGFpt6gezxn78esE_Eh6apcm5t9kQ&ust=1449222000856877
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM08zwsr_JAhUinnIKHZCgAcwQjRwIBw&url=http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1540063&psig=AFQjCNGFpt6gezxn78esE_Eh6apcm5t9kQ&ust=1449222000856877


Про пам’ять  



https://naurok.com.ua/post/zapam-yatay-ce-
yak-dopomogti-uchnyam-vporatisya-z-
velikim-ob-emami-informaci

Запам’ятай це: як 
допомогти учням 
впоратися з великим 
об’ємами інформації

https://naurok.com.ua/post/zapam-yatay-ce-yak-dopomogti-uchnyam-vporatisya-z-velikim-ob-emami-informaci


https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7rYDkrL_JAhWHlCwKHQPDDXIQjRwIBw&url=http://spaceglitter2.blogspot.com/2014/10/blog-post_8.html&psig=AFQjCNGSKI0vzseyyQ7OJGa7deRKkeSEmQ&ust=1449220366866443
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7rYDkrL_JAhWHlCwKHQPDDXIQjRwIBw&url=http://spaceglitter2.blogspot.com/2014/10/blog-post_8.html&psig=AFQjCNGSKI0vzseyyQ7OJGa7deRKkeSEmQ&ust=1449220366866443


РЕСУРСИ



http://bit.ly/2jRYMtT

http://bit.ly/2zf9jq2

http://bit.ly/2mSu0hW

http://bit.ly/2jRYMtT
http://bit.ly/2zf9jq2
http://bit.ly/2mSu0hW


Курси, ресурси:

https://www.facebook.com/groups/955315897854032/

“Філософія для дітей” (P4C) М.Ліпмана

«Наука повсякденного
Мислення» - курс від Університету Квінсленда
(на «Прометеус») http://bit.ly/2mSu0hW

https://www.facebook.com/groups/955315897854032/
http://bit.ly/2mSu0hW


НА УРОК! 
Лайфхаки для вчителя: як навчити
школярів критично мислити
https://naurok.com.ua/post/layfhaki-dlya-vchitelya-yak-
navchiti-shkolyariv-kritichno-misliti

Прийом критичного мислення «Читацький театр»
https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-chitackiy-teatr

https://naurok.com.ua/post/layfhaki-dlya-vchitelya-yak-navchiti-shkolyariv-kritichno-misliti
https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-chitackiy-teatr


Курс  на ВУМ - «Вступ до критичного мислення»
http://bit.ly/1rrMkiJ

Курс  на ВУМ – «Креативне мислення»
https://vumonline.ua/course/creative-thinking

http://bit.ly/1rrMkiJ
https://vumonline.ua/course/creative-thinking


http://osvita.mediasapiens.ua

"Мислити критично, щоб бути відповідальними“ –
Оскар Бреніф'є на EdCamp Ukraine-2016 

Сторінка і канал EdCamp Ukraine

http://osvita.mediasapiens.ua/


MBA не потрібен: 10 лекцій TED,
які вчать бути лідерами:

http://ideanomics.ru/articles/4756

http://ideanomics.ru/articles/4756


“Игры со спичками от Жени Кац” 

childrenscience.ru/docs/matches/matches_course/index.html

http://childrenscience.ru/docs/matches/matches_course/index.html


5 упражнений, развивающих креативность

http://spektrnews.in.ua/news/5-uprazhneniy-razvivayuschih-kreativnost/22670

http://spektrnews.in.ua/news/5-uprazhneniy-razvivayuschih-kreativnost/22670


Вебінари ВГ “ОСНОВА”  

“Методики та техніки формування 
ефективного мислення у дітей”

https://www.youtube.com/watch?v=P
c7Ze141L3Y&t=187s

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0mPK2VdJdb8&t=49s

Як навчатись ефективно: 5 сучасних
інструментів для саморозвитку вчителя

https://www.youtube.com/watch?v=Pc7Ze141L3Y&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=0mPK2VdJdb8&t=49s


Ейдетика – методика розвитку образного мислення, розвиток пам'яті при використанні образного та 
асоціативного мислення. 

Критичне мислення – це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене 
сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших /О.Тягло/ (“мислення про якість 
мислення”)

Латеральне мислення – це мислення, зміщене (перенаправлення) щодо традиційного мислення 
(методика де Боно)

Майнд-карти (mind-maps) – це відображення на папері ефективного способу думати, 
запам'ятовувати, згадувати, вирішувати творчі завдання, а також можливість представити і наочно 
висловити свої внутрішні процеси обробки інформації метод Т.Бьюзена (Інтелектуальні або 
мисленнєві карти)

Метод «Шість капелюхів» – один з найпопулярніших креативних методів, розроблений Едвардом де 
Боно і базується на концепції паралельного мислення – можливості концентруватися на одній справі в 
певний час (відокремити емоції від логіки, творчість від інформації і т.д). Кожий капелюх, який уявно 
надягає на себе людина, задає певний спосіб мислення.

Тайм-менеджмент – це технологія організації часу і підвищення ефективності його використання 
(“мистецтво управління часом”)

ТРоВЗ – технологія розв'язання винахідницьких задач

Філософія для дітей – програма навчання філософії в школі, підготовлена в 1970-х рр. в Інституті з 
розвитку філософії для дітей (Монтклер, США) під керівництвом Метью Ліпмана, націлена на 
систематичне навчання за допомогою філософії навичкам розумного міркування - самостійного, 
доказового, контекстуального, критичного - з тим, щоб підготувати інтелект до засвоєння нового 
знання і виховати морально і соціально відповідальну особистість. Замість традиційної інформаційної 
моделі (повідомлення про персоналії, напрямках, дисциплінах і т.п.) в ній використовується 
проблемно-діяльнісний метод трансляції знання 

СЛОВНИЧОК



Бібліотечка креативного педагога 
 Лекція-анімація Кена Робінсона "Новий погляд на систему освіти" -

http://www.youtube.com/watch?v=1G3Kyu_UbjQ

 Лекція В.Громового "Кубатура яйця в освіті" (виступ на ТЕД-конференції) -
http://www.youtube.com/watch?v=wdODuwpG5M8&feature=youtu.be

Книги:

 К.Фопель "Как научить детей сотрудничать?" 

 "Революція в навчанні" Г.Драйдена та Дж.Вос - як продуктивно навчатись і розвивати інтелект дітей 

 Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления

 Говард Гарднер Великолепная пятерка. Мыслительные стратегии, ведущие к успеху [2008] 

 Джон Медіна "Правила мозку" - дайджест книги: http://hub.kyivstar.ua/wp-
content/uploads/2015/05/KBD17_2_page_1.pdf

 Н.Юліна «Філософія для дітей» – книга про ефективну методику М.Ліпмана, спрямовану на розвиток 
критичного мислення

 М.Ліпман "Рефлексивная модель практики образования" 

 Журнал "Постметодика" (2013, №6) "Яке мислення формує школа?" http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-
w/PM6_115.pdf

 стаття психолога Ясько К. "Чому ваші діти погано навчаються?" 
https://life.pravda.com.ua/columns/2015/04/6/192158

http://www.youtube.com/watch?v=1G3Kyu_UbjQ
http://www.youtube.com/watch?v=wdODuwpG5M8&feature=youtu.be
http://hub.kyivstar.ua/wp-content/uploads/2015/05/KBD17_2_page_1.pdf
http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM6_115.pdf
https://life.pravda.com.ua/columns/2015/04/6/192158


Сайти для навчання і розвитку

 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: дистанционный курс -
http://online.vum.org.ua/course/strategichne-mislennya/

 «Шляпный» метод, или 6 шляп мышления
https://www.facebook.com/Kuspehumalenkimishagami/photos/a.431461160261485.9
9519.431406400266961/881475118593418/?type=3

 Проактивное чтение http://interesno.co/mag/f334b1916e7b

 Инструменты критического мышления http://s-kalinin.blogspot.ru/2013/11/blog-
post_16.html

 Технологии развития мышления http://thinkingschool.ru/festival-pedagogicheskih-
tehnologiy/tehnologii/

 ОБУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ –
http://www.school-1.ru/articles/obuchenie_refleksii_kak_sposob.htm

 Мастер-класс Констанции Фортунато (США) #EdCampUkraina
https://www.facebook.com/leila.alieva.12/posts/852748468133844?hc_location=ufi

http://online.vum.org.ua/course/strategichne-mislennya/
https://www.facebook.com/Kuspehumalenkimishagami/photos/a.431461160261485.99519.431406400266961/881475118593418/?type=3
http://interesno.co/mag/f334b1916e7b
http://s-kalinin.blogspot.ru/2013/11/blog-post_16.html
http://thinkingschool.ru/festival-pedagogicheskih-tehnologiy/tehnologii/
http://www.school-1.ru/articles/obuchenie_refleksii_kak_sposob.htm
https://www.facebook.com/hashtag/edcampukraina?source=feed_text&story_id=852748468133844
https://www.facebook.com/leila.alieva.12/posts/852748468133844?hc_location=ufi


Кращі книги про освіту, саморозвитку та виховання

 Кен Робінсон “Школа майбутнього”

 Кен Робінсон “Освіта проти таланту”

 Фредерік Лалу “Компанії майбутнього”

 Стівен Кові “Сім навичок високоефективних людей”

 Джон Медіна “Правила розвитку мозку дитини”

 Деніел Сігел “Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини”

 Януш Корчак “Як любити дитину”

 Пасі Салберґ “Фінські уроки 2.0”

 Аманда Ріплі “Розумники”

 Даніель Канеман “Мислення швидке і повільне”

 Келлі Макгонігал “Сила волі. Шлях до влади над собою”

 Брене Браун “Дари недосконалості”

 Тоні Вагнер, Тед Дінтерсміт “Мистецтво навчати. Як підготувати 
дитину до реального життя”

#книгоНУШ



 Брене Браун “Стань сильнішим”

 Вікторія Горбунова “Виховання без травмування”

 Леоднід Ушкалов “Шевченко від А до Я”

 Тихолоз Богдан “Франко від А до Я”

 Терещук Галина “Шептицький від А до Я”

 Олександра та Даніель Мізелінські “Карти”

 Генрі Марш “Історії про життя, смерть і нейрохірургію”

 Генрі Марш “Ні сонце, ані смерть. Зі щоденників 
нейрохірурга”

 Шон Кові “Сім звичок високоефетивних підлітків”

 Валерій Пекар “Різнобарвний менеджмент”

 Мері Шіді Курсінка “Виховання надзвичайної дитини”

Кращі книги про освіту, саморозвитку та виховання

#книгоНУШ



 Джулі Літкотт-Гаймс “Як виховати дорослого”

 Пітер Браун “Дикий робот”

 Марк Лівін “Ріки та дороги”

 Девід Брукс “ДНК особистості”

 Міхий Чиксентміхай “Потік. Психологія оптимального досвіду”

 Віктор Франкл “Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог 
в концтаборі”

 Піко Айєр “Мистецтво спокою. Пригоди на шляху в нікуди”

 Джон Куніос, Марк Біман “Момент еврики. Ага-реакції, творчий 
інсайт і мозок”

 Гері Чепмен “П’ять мов любові”

 Георгій Коваленко “Біблійні історії для дітей”

 Стівен Кові “12 важелів успіху”

 Дік Свааб “Ми - це наш мозок”

Кращі книги про освіту, саморозвитку та виховання

#книгоНУШ



Розгерметизація, 
відкрита система!

Розвиватись у законсервованому вигляді неможливо -
партнерство, нові методи і формати!



Увага зареєстрованим учасникам безкоштовних
предметних інтернет-олімпіад «На Урок»!

Залишилось 3 дні до завершення, покваптеся! 

250 000 
учнів вже пройшли завдання



Дякуємо за увагу!
Залишились питання? Надсилайте їх на info@naurok.com.ua

Бажаєте співпрацювати з проектом?
Заповніть анкету!

Не хочете пропустити вебінар?
Реєструйтеся завчасно!

mailto:info@naurok.com.ua
https://naurok.com.ua/page/join
https://naurok.com.ua/webinars

