
 

1 

 

  



 

2 

 

Креативне мислення 
1. 6 додатків для розвитку креативного мислення 
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11. Методика Нумікон – універсальнии  спосіб навчити математики кожну дитину 

12. П'ять ігрових прии омів, які допоможуть зробити урок цікавим 

13. Формування навичок аргументації  на уроках мови 

14. Як навчити учнів створювати загадки? 

15. Вправи для розвитку логічного мислення в учнів початкової  школи 

Критичне мислення 
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11. Вправа «Акваріум»: для критичного мислення та вміння вести дискусію 

12. Метод критичного мислення «Думаи , збираи ся, ділись» 

13. Вправа «Мозаї ка» для критичного осмислення та аналізу інформації  

14. Критичне мислення для вчителів: навчання через досвід 

15. Як розвивати критичне мислення учнів початкової  школи? 

16. «Шість капелюхів»: прии ом-гра для розвитку критичного мислення 

17. Розвиваємо вміння аналізувати тексти з прии омом критичного мислення 

ІНСЕРТ 

18. Прии ом критичного мислення «Плакат думок» 

19. Прии ом критичного мислення «Лицарі Круглого столу» 

20. Прии ом критичного мислення «Читацькии  театр» 

21. Прес-конференція: рольова гра для розвитку критичного мислення 

22. Прии ом критичного мислення «Прогулянка галереєю» 

23. Практичнии  прии ом для всебічного аналізу інформації  «Крилаті плакати» 

24. Прии ом критичного мислення «Дискусіи не кафе» 

25. Уроки медіаграмотності: вчимо школярів аналізувати новини та вирізняти 

феи ки 

26. Інтерактивнии  метод «Килим ідеи »: розвиваємо навички аналізу 

 

Поєднання різних типів мислення 
1. Be smart: мобільні додатки для розвитку логічного та креативного мислення 

2. Критичне і креативне мислення: корисні ресурси 

3. Критичне та креативне мислення: непереможне поєднання 

4. Прии ом «Логічнии  ланцюжок» – розвиваємо критичне та логічне мислення 
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Креативне мислення 
 6 додатків для розвитку креативного мислення 

Креативність необхідно та можна розвивати на будь-якому уроці! Саме тому ми обрали 
додатки, які можна використати під час вивчення наи різноманітніших дицисплін. 
Деякі з них будуть корисними у дистанціи ному навчанні, тоді як інші можна 
використовувати як елемент домашніх завдань чи під час звичаи ного уроку. 

 Впорядковуємо думки – «SimpleMind» 

У вас є цікаві ідеї ? Це чудово! Але цього замало. Щоб реалізувати будь-яку ідею, ї ї  

необхідно розкласти на складові, і маи ндмеппінг – один із засобів вирішення проблеми. 

Мind-mapping – створення інтелект-карт, які є візуальним відображенням ваших ідеи .  

Певно, ви вже вчили дітеи  малювати інтелект-карти на папері, і це діи сно цікаво, 

особливо якщо це командна робота. А тепер покажіть дітям, що вони можуть створити 

таку карту будь-коли та будь-де! Адже цікава ідея не чекатиме, поки ми вмостимося 

зручніше та розкладемо навколо олівці. Цікаву ідею треба обдумати одразу!  

Інтерфеи с «SimpleMind» дозволяє створювати складні інтелект-карти, зберігати ї х у 

різних форматах та ділитися з учнями, які можуть підключитися до розвитку думки і 

мозкового штурму. Безперечним плюсом додатку є можливість роботи оффлаи н. 

 Випадкова історія – «Story Dice» 

Шукати ідеї  складно? А створювати історії  ще складніше? Тоді чому б просто не 

довіритися долі? Наприклад, кінувши кубіки? «Story Dice» – це дев’ять електронних 

кубиків, на грані яких нанесено ряд піктограм, що позначають предмет, дію або 

символ.  

Загалом додаток має 108 варіантів зображень на кубиках, що разом дають 7 трильи онів 

можливих комбінаціи . Саме так!Підкидаючи кубики, ви отримуєте випадковии  набір 

діи  і предметів, які можуть стати основою історії . Усе, що лишається – підключити 

фантазію, аби ув’язати частини готового сюжету. 

Використовуи те додаток у якості генератора ідеи  під час написання творів та роботи 

над творчими завданнями. А ще це можете стати цікавою розминкою перед сери озним 

завданням. Просто запропонуи те дітям кинути кубіки, хвилинку подумати над історіє. 

та поділитися нею з усім класом. 

 Словам теж потрібен модний одяг – «Word swag» 

Інколи навіть наи цікавіші ідеї , вислови чи гасла чомусь зовсім не вражають 

підростаюче покоління. Чому? Тому що діти дивляться не лише на зміст, а и  на 

оформлення. Так, інколи привабливии  вигляд вирішує! Наскільки більш сучасними і 

привабливими стануть рядки з Шевченка, Лесі Украї нки або Франка, якщо додати до 

них сучаснии  дизаи н, модерні шрифтами, або оформити у стилі інстаграму чи 

феи сбуку.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.developer.cachucha.storydice&hl=en
http://www.wordswag.co/
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Саме цим і заи мається «Word swag» – додаток, у якому можна дібрати ідеальне 

типографське оформлення для будь-якого вислову. Такии  підхід зробить афоризми 

більш цікавими для дітеи , зробивши ї х схожими на цитати знаменитостеи , за якими 

школярі стежать у соцмережах. 

 Персональне мобільне піаніно – «Magic Piano» 

Додаток для уроків музики, що містить чимало як сучасних, так і класичних мелодіи . 

«Magic Piano» перетворить смартфони учнів на піаніно, а це точно вразить 

учнів! Завдання дітеи  – імітувати гру на інструменті, торкаючися кульок, які у певніи  

послідовності з'являтимуться на екрані.  

З цим додатком учні не лише навчаться грати пісні на віртуальному піаніно, але и  

можуть спробувати написати власну мелодію. Наи молодшим дітям «Magic Piano» 

допоможе розвинути дрібну моторику і музичнии  слух, а серед старших допоможе 

виявити маи бутніх композиторів. Аналогічнии  додаток для створення музики «Music 

Maker Jam». 

 Віртуальна класна дошка – «RealtimeBoard» 

Сервіс для самостіи ної  або командної  роботи – фактично класна онлаи н-дошка, ніби 

створена для розвитку візуального мислення. Додаток пропонує обрати кілька 

варіантів для роботи, серед яких режим ментальної  мапи, покрокового планування, 

канбан та інші. Переи шовши в один із режимів, ви можете разом із класом малювати 

схеми, писати зауваження, клеї ти стікери та спілкуватись одне з одним. 

Результати роботи можна експортувати у фаи ли різних форматів. У безкоштовної  версії  

є певні обмеження, втім, для самостіи ної  чи класної  роботи вони не критичні. 

Зареєструвавшися через соцмережу або гугл акаунт, ви без жодних перешкод миттєво 

приступаєте до роботи. 

 Програмуємо власну комп’ютерну гру – «Tynker» 

Один із наи кращих додатків, що навчить дітеи  програмуванню. Нудно не буде, адже 

діти мають створити власну комп’ютерну гру, примушуючи персонажів рухатись або 

виконувати певні дії . 

Процес програмування відображении  у вигляді нашарування кольорових рамок з 

командами, які трохи схожі на цеглинки LEGO. «Tynker» має розділи для: 

● дітеи  5-7 років – введення у програмування, розв'язання простих логічних задач, 

створення елементарних програм;  

● школярів 7-13 років – створення ігор, вивчення STEM предметів, дизаи н модів 

для Маи нкрафт, контролювання роботів та дронів;  

● учнів, які старші 13 років – повноцінне кодування, JavaScript та Python, веб 

розробка з HTML, CSS, вивчення структури даних та ін.  

Основні напрямки, у яких працює програма: контролювання іграшок і роботів, 

створення додатків, моди для Маи нкрафту, створенні ігор, вебсаи тів, вивчення мов 

програмування. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.magicpiano&hl=ru&gl=ru
https://www.smule.com/apps
https://www.smule.com/apps
https://miro.com/
https://www.tynker.com/
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Варто пам’ятати, що технології  допомагають та будуть корисними тільки тоді, коли ми 

контролюємо ї х а не навпаки. Але вони точно можуть допомогти нам розвинути 

креативне мислення! Бажаєте дізнатися більше про особливості розвитку не лише 

креативного, а и  критичного та логічного мислення учнів? Тоді чекаємо на вас 11 

квітня на Всеукраї нськіи  інтернет-конференції  «Мислення логічне, креативне, 

критичне». Буде креативно! 

 Метод розвитку креативного мислення «Руйнування стереотипу» 

Розвинене креативне мислення – це одна із наи важливіших якостеи  особистості у ХХІ 

столітті. Саме воно допомагає знаходити принципово нові ідеї  та мислити творчо. 

Креативна людина є конкурентною та вміє швидко вирішувати різноманітні життєві 

проблеми. Адже світ змінюється так швидко, що сьогодні замало просто и ти в ногу з 

часом. Треба робити все, щоб випереджати и ого. 

Ми вже писали про дієві вправи для розвитку креативного мислення. Та погодьтеся, що 

інформації , яка допоможе зробити ваших учнів творчими та креативними, ніколи не 

буде забагато. Тож пропонуємо розглянути досить новии  метод розвитку креативного 

мислення – «Метод руи нування стереотипу». 

 Створений для реклами, успішно діє в освіті 

За час свого існування людство створило багато методів та прии омів розвитку 

креативного мислення. Наприклад, метод спроб і помилок має тисячолітню історію. Та 

чимало ефективних практик з’явилося відносно недавно. Усього кілька десятиліть тому 

французькі маркетологи створили концепцію руи нування стереотипу. І ї  призначення – 

знаи ти якісно нові ідеї  для здіи снення успішних рекламних кампаніи . 

Таке походження геть не заважає педагогам використовувати цеи  метод у навчальному 

процесі. Потрібно лише трохи пристосувати и ого до шкільних умов. Крім того, цеи  

метод можна застосовувати при вивченні різних предметів. Головне – розставити 

правильні акценти та обрати відповідні форми завдань, адже руи нувати стереотипи на 

історії  та фізиці можна по-різному. 

Використання методу руи нування стереотипу допоможе дітям навчитися піддавати 

сумніву ідеї  та твердження, знаходити альтернативні шляхи вирішення нагальних 

проблем. Саме так учні навчаться грамотно створювати дослідницькі гіпотези та 

швидко опрацьовувати ї х. Руи нування стереотипів неодмінно допоможе вчителю та 

школярам під час створення навчальних проектів (де головними є насамперед новизна 

та креативність ідеї ). 

 Стереотип: добре чи погано? 

Стереотип – це усталена думка людини (часто спрощена) про іншу особу, соціальну 

групу, подію чи образ. Він є своєрідною формою обробки інформації , яка полегшує 

сприи няття світу. Формування стереотипів пов’язують із захисними реакціями 

свідомості людини, адже мало хто може самостіи но проаналізувати кожне суперечливе 

питання та зробити власні висновки. 

https://naurok.com.ua/conference/thinking
https://naurok.com.ua/conference/thinking
https://naurok.com.ua/post/perevershiti-yuliya-cezarya-vpravi-dlya-rozvitku-kreativnogo-mislennya


 

7 

 

Стереотипи можуть стосуватися громадського життя, політики, міжетнічних відносин, 

господарювання тощо. Також вони завжди відігравали вагому роль у розвитку науки, 

освіти та культури. Наприклад, люди тисячоліттями вважали, що Земля пласка. Та були 

и  ті, хто намагався довести протилежне. І саме ї хнє креативне мислення дозволило 

здіи снити справжніи  переворот у сприи нятті людства. 

У процесі навчання можна руи нувати не лише буквальні стереотипи (наприклад, 

«Історія не є повноцінною наукою, бо ї ї  постіи но переписують»), а и  умовні – 

твердження, факти і поняття, які можна детальніше дослідити («Х. Колумб був першим 

європеи цем, якии  відкрив Америку»). Головне – реалізувати ідеї  методу та 

досліджувати нові, а не шукати саме негативні кліше. 

 Етапи руйнування стереотипу 

Оскільки метод руи нування стереотипу розвиває креативне мислення, и ого також 

варто творчо використовувати, додаючи власні ідеї  та інструментаріи . Загалом же він 

включає три основні етапи: підготовчии  (зона стереотипів), практичнии  (зона 

руи нування) та рефлексивнии  (зона бачення). 

1. Зона стереотипів 

Перед початком роботи потрібно конкретизувати ї ї  мету (розвиток фантазії  дітеи ; 

створення навчального проекту; реалізація креативної  ідеї , яка може перерости в 

інноваціи не дослідження). Об’єкт дослідження може бути стереотипом досить умовно: 

и ого роль може виконувати певне усталене твердження, факт чи концепція. 

Для того, щоб виявити стереотип та оцінити перспективи и ого руи нування, необхідно 

дослідити засади, на яких він ґрунтується. Для цього знаи діть відповіді на такі 

запитання: 

● якии  розривнии  потенціал обраного стереотипу (чи має він слабкі сторони, які 

можна виявити без ретельного дослідження)?  

● хто створив цеи  стереотип?  

● яке и ого призначення (з якою метою и ого використовують)?  

● які аргументи використовують для захисту стереотипу (які джерела та факти 

підтверджують и ого правильність)?  

● якии  чином він доходить до адресатів (які джерела и ого трансляції )?  

● чи піддавалии  цеи  стереотип сумніву раніше?  

Перед початком роботи можна запропонувати дітям кілька стереотипів. Так діти 

зможуть обрати тему, яка зацікавить ї х наи більше (що є чудовою мотивацією для 

плідної  роботи). Учителю варто підготувати яскраві стереотипи, які б неодмінно 

привабили дітеи , а ї х руи нування стало справжнім викликом для школярів. 

2. Зона руйнування 

На цьому етапі роботи учні безпосередньо заи маються руи нуванням обраного 

стереотипу. Для цього потрібно детально дослідити максимум даних щодо нього. 

Креативна спрямованість методу і полягає у пошуку абсолютно нових відомостеи , які 
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дозволять зруи нувати стереотип та зробити нові висновки. Потрібно чітко визначити 

наукове, навчальне та суспільне значення стереотипу, а потім – починати 

аргументовано и ого спростувати. Також можна працювати в напрямі «розвінчування 

міфів», які спотворюють реальні переваги об’єкта дослідження. 

Щоб зруи нувати стереотип, варто діяти таким чином: 

● Довести, що стереотипне твердження не має достатньої  аргументації .  

● Показати, що саме існування стереотипу спотворює сприи няття об’єкту 

дослідження.  

● З’ясувати, що популяризація стереотипу спрямована на викривлення фактів та 

здіи снення маніпуляціи . А це – неприпустимо.  

● Знаи ти та презентувати наявні контраргументи, які дозволяють спростувати 

стереотип та сформулювати нові висновки.  

● Довести, що стереотип суперечить здоровому глузду, сучасним досягнення 

науки, демократичним нормам тощо.  

● Показати и ого регіональну належність (стереотип існує лише у певних краї нах 

чи регіонах).  

● Показати, що руи нування обраного стереотипу спонукає до позитивних змін (у 

науці, суспільстві, освіті тощо).  

Якщо виконання цих завдань не допомогло досягнути результату, варто використати 

техніку «Що, якщо ...?». Вона дозволяє сформулювати креативні гіпотези для глибокого 

переосмислення стереотипу. Кілька прикладів гіпотез «Що буде, якщо …»: 

● ми порівняємо стереотип із іншими тематичними кліше? наскільки він 

унікальнии ?  

● ми перетворимо негативні якості стереотипу на позитивні?  

● ми розглянемо проблемні питання і табу, які суперечать стереотипу?  

● ми розширимо сферу впливу поняття, яке досліджується?  

● ми акцентуємо увагу на важливості об’єкта дослідження, а не самого стереотипу?  

3. Зона бачення 

Розрив стереотипу може мати декілька результатів. З одного боку, це дозволяє 

поглянути на об’єкт дослідження з кардинально іншої  точки зору. Наприклад, 

негативне твердження про «спекулятивність історії , яку постіи но переписують» можна 

аргументовано замінити на «постіи но з’являються все нові історичні джерела, які 

дозволяють достовірніше моделювати минуле». З іншого боку – можна знаи ти 

абсолютно нові, недосліджені аспекти питання, формулюючи нові пошукові гіпотези. 

Так можна сформувати глобальне бачення питання, дослідження якого може перерости 

у справжніи  дослідницькии  проект. 

Пропоновании  метод не усуває проблемних запитань із навчального матеріалу, він 

знищує стереотипи, які заважають об’єктивно сприи мати життя. Використання цього 

методу розвитку креативного мислення може стати гарним способом для реалізації  

талантів школярів, які хочуть стати науковцями. Адже більшість революціи них 
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відкриттів було зроблено саме завдяки руи нуванню стереотипів та створенню, 

здавалося б, нереальних гіпотез. 

 Перевершити Юлія Цезаря: вправи для розвитку креативного мислення 

Що таке креативність та навіщо вона потрібна? Часто можна почути, що не всім же 

мислити творчо, не всі діти мають творчі здібності. І взагалі, не всі народжуються 

письменниками  – у когось уява не надто розвинена. А от і неправда! Багато хто у 

дитинстві вигадував різні історії  та грався речами, призначеними зовсім не для ігор, 

наприклад, столовими приборами. Кожна дитина мислить креативно: вміє знаходити 

незвичаи не застосування звичаи ним речам, фантазує. Треба підтримати и  розвинути 

творчі здібності учнів. До речі, креативність потрібна не тільки письменникам, а и  

програмістам, інженерам, дизаи нерам. 

Коли ми хочемо бути сильними, бадьорими та витривалими, починаємо заи матися 

фізичними вправами. Для мозку теж є спеціальні вправи, що розвиватимуть креативне 

мислення – неи робіка. 

Неи робіка – це система вправ для утворення нових зв’язків між неи ронами, « кнопка 

вмикання мозку». Сутність методики полягає в організації  роботи усіх п’яти чуттів 

людини.  Згідно з принципами неи робіки, кожного дня потрібно отримувати нові 

враження, які активізуватимуть хоча б один з органів чуття. Завдяки цьому 

утворюватимуться нові неи ронні зв’язки, що допоможе нетипово та креативно 

мислити. 

 Вправа «Комбінування» 

Разом з учнями пограи те, перевтілившись у Юлія Цезаря. Тобто запропонуи те 

школярам задіяти декілька чуттів одночасно: слухати музику, відчувати аромат квітів, 

роздивлятися картину, а ще и  встигати щось крутити у руках. Важливо, щоб усі дії  були 

усвідомленими та контрольованими. Спочатку буде важко, бо мозок намагатиметься 

виокремити якусь одну дію чи чуття. Але згодом у дітеи  почне виходити краще, 

тренуватися ї м стане легше, бо у мозку утворяться нові неи ронні зв’язки. 

Комбінувати можна не лише дії , а и  предмети. Разом з учнями візьміть якии сь предмет, 

наприклад, книгу. Діти мають подумати, як можна змінити чи вдосконалити цеи  

предмет. Запропонуи те «приєднати» до книги інші речі. Що буде, якщо до книги 

«приєднати» дзеркало? А якщо плеєр? 

Нехаи  учні вигадають 20 способів використання стільця. Звичні варіанти брати не 

можна! Відповіді, що на стільці можна сидіти і стояти не зараховуємо. Оригінальніше  – 

застосовувати и ого як спортивне приладдя. 

Комбінувати можна и  слова. Учні можуть позмагатися, хто вигадає більше 

наи незвичніших словосполучень, наприклад, «прохолодна спека», «сумна радість». 

 Вправа «Кажан» 

Цю вправу ми радимо не тільки для учнів, а и  для вчителів. І ї  цікаво і легко виконувати. 

Коли на вулиці стане темно, вимкніть усі джерела освітлення в оселі, заплющте очі и  
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починаи те мандрівку в темряві.  Також можна спробувати прии мати душ, одягатися, 

складати книжки на полицю чи розрізняти номінали монет лише на дотик (за 

допомогою пальців). Органи чуттів активізуються, коли ви нічого не бачите. Така 

методика штучної  сліпоти допомагає розвинути увагу та концентрацію. 

 Вправа «Німе кіно» 

Запишіть на диктофон або знаи діть в інтернеті колокольнии  дзвін, гуркіт 

автомагістралі, стукіт у двері, ревіння двигуна, дзюрчання струмка та інші звуки.  Учні 

мають із заплющеними очима прослухати запис та вгадати, що це за звук. Добре, якщо 

вони намалюють в уяві місце, де можуть и ого почути. Або зробіть навпаки: подивіться 

разом із дітьми давно відомии  фільм чи мультфільм без звуку та спробуи те згадати 

діалоги і монологи. Ця вправа стимулює сенсорні відділи мозку. 

 Перемагайте повсякденність 

Щодня ми виконуємо одні и  ті самі дії . Спробуи те змінити цю схему та запропонуи те 

учням вчинити так само. Зробіть щось нове, наприклад, підіть на работу новим 

маршрутом або спробуи те ї сти лівою рукою (чи правою, якщо ви шульга). 

Коли ми робимо щось незвичне або опановуємо нові навички, у мозку утворюються 

нові неи ронні зв’язки. Чим ї х більше, тим креативніше мислення. 

 Експрес-натхнення 

Перевага таких експрес-вправ у тому, що ї х можна виконувати де и  коли завгодно. 

Креативне мислення потрібне не тільки учням. Учителям теж необхідні натхнення та 

творче мислення. Ці вправи не потребують багато часу та спеціальних умов. 

1. Візьміть аркуш паперу та рівномірно заповніть и ого звичаи ними символами на 

ваш розсуд. Наприклад, хрестиками. А потім почніть хрестики з’єднувати. Малюи те все, 

що заманеться! Але замальовки не повинні повторюватися. На першии  погляд вправа 

може видатися дуже легкою, але вона розвиває фантазію та гнучкість розуму  – можна 

малювати як прості речі, так і цілии  сюжет. Щоденне виконання цієї  вправи покаже, що 

не вона є не такою вже и  простою, бо наи легші образи вже мальовано. Мозок почне 

шукати все креативніші рішення.  

2. Заплющте очі.  Подумаи те про один із предметів, якии  знаходиться в кімнаті. Не 

розплющуи те очі, назвіть якомога більше ознак цього предмета. Розплющте очі та 

запишіть усе, що запам’ятали, не дивлячись на предмет.  

3. Оберіть вірш, якии  вам подобається. Застосуи те останніи  рядок цього вірша як 

першии  рядок власного.  

4. За допомогою 400 слів опишіть ідеальне місце, де ви б хотіли жити.  

5. Напишіть оповідання, яке б починалося словами: «Одного разу в мене була 

можливість...»  

6. Подорож у часі. Напишіть лист собі ж у минуле або у маи бутнє.  

7. Напишіть оповідання про порожніи  стакан.  

8. Напишіть оповідання про синіи  предмет.  
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Ці невеличкі вправи не тільки допожуть вам розвинути креативне мислення, а и  

покращать настріи . Зробіть свіи  день яскравим та бадьорим! 

 6 вправ на розвиток креативного мислення для вчителів 

Нестандартно думати можна навчитися, якщо щодня виконувати нескладні вправи. 
Пропонуємо вам 6 завдань, які допоможуть «прокачати» мозок та дивитися на звичні 
речі по-новому.  

Для того, щоб виховати креативне покоління, вчителям теж потрібно мислити 

нестандартно. Усе просто: діти із задоволенням відвідують уроки тих викладачів, які 

прагнуть ї х зацікавити, тоді як на шаблонних заняттях школярі нудьгують. Та інколи 

занудьгувати можуть і вчителі. А це вже може призвести до професіи ного вигорання. 

Як цього уникнути? Розвивати креативне мислення! Допомогти у цьому можуть 

спеціалізовані тренінги, спрявовані на вивільнення творчого потенціалу. Такии  тренінг 

можна провести просто під час педради – і весело, і корисно! 

 Вправа 1. Золота рибка 

Мета: Підняти настріи  та визначити очікування від заняття, налаштуватися на 

подальшу роботу. 

Час: 3-4 хвилини. 

Обладнання: Зображення великої  золотої  рибки (намальоване на дошці, роздруковане 

на ватмані тощо); стікери (для бажань). 

Хід вправи: Кожен із учасників записує на стікерах очікування від семінару, озвучує 

написане та закріплює аркуш на дошці (на місці луски). Можливі варіанти бажань: 

розвинути креативне мислення, обмінятися досвідом роботи, отримати «порцію» 

натхнення тощо. Наприкінці тренінгу тренер та учасники перечитують бажання и  

аналізують, що справдилося, а що ні, та чому.  

 Вправа 2. Дешифровка ієрогліфів 

Мета: Розвивати образне мислення. 

Час: 6 хвилин. 

Обладнання: Зображення єгипетських ієрогліфів.  

Хід вправи: Кожен учасник уважно розглядає єгипетські символи та вигадує значення 

для якогось із них – будь-якого, якии  сподобався наи більше. Можна додатково скласти 

декілька цікавих історіи  про походження стародавніх знаків. Далі вчителі презентують 

перед групою власні ідеї . 

1. Вправа 3. Шалені ідеї архітектора 

Мета: Розвивати креативне мислення, шукати нестандартні рішення.  

Час: 5 хвилин. 

Обладнання: Аркуші паперу. 
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Хід вправи: Учасники записують будь-які десять іменників, що першими спадають на 

думку. Наприклад: квітка, вода, апельсин, тигр, дельфін і т.д. Це забаганки замовника, 

для якого «архітектор» створює проєкт будівлі. Далі кожен із вчителів схематично 

малює дім: стіни будинку має помаранчевии  колір (апельсин), на одному із фасадів 

зображені квіти, перед будівлею знаходиться фонтан (вода) зі скульптурами у вигляді 

дельфіна та тигра. Чим дивнішою буде ідея, тим краще. Готовии  проєкт варто 

презентувати перед іншими учасниками та пояснити, що було легко реалізувати, а з 

чим виникали складнощі. 

 Вправа 4. Асоціації (5+5) 

Мета: Розвивати образне мислення, тренуватися шукати та знаходити асоціації . 

Час: 5 хвилин. 

Обладнання: Аркуші паперу. 

Хід вправи: Учасники уважно оглядають кабінет, у якому знаходяться. Далі обирають 

один із предметів, що привернув увагу. Будь-якии , наприклад, цукерку. Наступнии  крок 

– потрібно записати п'ять прикметників, що характеризують предмет. Тож цукерка 

може бути: солодкою, улюбленою, імпортною, калоріи ною і т.д. Далі трохи складніше: 

потрібно дібрати п'ять прикметників, що абсолютно не підходять цукерці: скляна, 

смажена, пухнаста, невидима тощо. Останніи  етап цієї  вправи: учасники мають 

порівняти прикметники та обрати наи більш незвичаи ні варіанти. 

 Вправа 5. Нова інтерпретація 

Мета: Навчити по-новому сприи мати звичні речі, бачити незвичаи не у буденному. 

Час: 7 хвилин. 

Обладнання: Аркуші паперу. 

Хід вправи: Учителі мають візуалізувати абстрактні слова (зобразити ї х у вигляді 

малюнків на аркушах). Наприклад: лінь, вірність, кохання, щастя, свобода і т.д. Далі 

кожен учасник перед групою пояснює, чому на и ого думку саме такии  вигляд має 

абстрактне слово. 

 Вправа 6. А що якби… 

Мета: Навчитися знаходити нестандартні способи вирішення буденних завдань. 

Час: 5 хвилин. 

Хід вправи: Учителі обирають ведучого, якии  ставить питання, що починається 

словами «а що якби...». Наприклад, «А що якби люди вели нічнии  спосіб життя?» або «А 

що якби кожен міг читати чужі думки?». Після цього кожен учасник має кількома 

реченнями трохи помріяти вголос щодо відповіді на питання.  

Ці вправи дуже прості, а для ї х виконання не потрібно багато часу, до того ж вони здатні 

покращити настріи  та значно пожвавити нудну педраду. А головне – допоможуть 

знаи ти нові підходи до роботи! 
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 Зберегти свіжий погляд: принципи і вправи для розвитку креативного мислення 

У 90-х роках у США провели дослідження, яке виявило цікаві факти:  

● у віці 3-5 років діти мислять креативно у 98% випадків;  

● у віці 8-10 років – у 32% випадків;  

● у віці 13-15 років –  лише у 10% випадків.  

Куди ж зникає творчии  потенціал? Річ у тому, що маленька дитина не розуміється на 

справжньому призначенні речеи , тож готова спробувати все. З віком, на жаль, ми 

забуваємо, що існує безліч способів робити одні и  ті самі речі. Та і стиль виховання 

лише сприяє цьому: нас заохочують обирати «правильні» або «перевірені» рішення, 

забуваючи про неперевірені, але креативні. 

Як переломити ситуацію та нівелювати негативнии  вплив шаблонів? Вам допоможуть 

особливі принципи, кожен із яких відповідає концепції  НУШ та дозволяє дітям 

зрозуміти, що спроби і помилки інколи допомагають прии няти нестандартне рішення. 

 Більше практичних занять 

Можна читати про проведении  експеримент, а можна провести и ого самостіи но. Одна 

справа 45 хвилин слухати розповідь про принцип дії  електроприладів, а інша – взятися 

за руки та утворити електричнии  ланцюг із батареєю, вимикачем та дротами. 

Взаємодія та ототожнення себе з роботою є ключем до ефективного навчання, а діти, 

які грають активну роль у власніи  освіті, краще запам'ятовують інформацію та 

розуміють предмет.  

Досягти успіху не так складно. Наприклад, влаштуи те свято театру замість звичаи ного 

читання тексту п'єси чи повісті. Об'єднаи те учнів у групи та запропонуи те 

театралізувати розділ чи главу твору. Такии  підхід сприятиме глибшому аналізу образів 

та вчинків герої в, ї хнього стилю мовлення та ролі у сюжеті, а ще – розвиватиме 

мистецьку компетентність.  

Вивчаєте клітиннии  цикл? Запропонуи те учням озброї тися мікроскопом, 

поспостерігати за рослинами та самостіи но визначити стадії , на яких перебувають 

клітини. Під час вивчення тривимірних фігур дозвольте учням створювати ї х копії , 

використовуючи спагеті та маршмеллоу (інструкція у відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=qlMeOn2UQI0&feature=youtu.be  

 Більше дебатів і дискусій 

Учителі нерідко захоплюються монологами, особливо під час вивчення нової  теми. 

Варто зізнатися, що учні аж ніяк не проти лекціи , адже натяк на активність примушує ї х 

нервувати, ніби активнии  урок – це гладіаторськии  біи , з якого ніхто не вии де 

неушкодженим. 

Історично саме лекторська манера подачі була стандартною для освіти – діти та 

студенти приходили послухати того, хто готовии  ділитися знаннями і досвідом. Утім, 

https://www.youtube.com/watch?v=qlMeOn2UQI0&feature=youtu.be
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варто пам'ятати, що такии  підхід добре діяв під час тотальної  нестачі письмового слова, 

тож учительська лекція була основним джерелом інформації .  

Ті часи у минулому, а от стиль навчання залишився. Як результат – дітям легше просто 

слухати, аніж підтримувати дискусію чи шукати спірні моменти. Оскільки культура 

дебатів в украї нських школах маи же відсутня, декілька уроків не завадить присвятити 

саме ї и : 

1. Як оцінити потенціал теми для ведення дискусії ?  

2. Наскільки швидко вдасться ї ї  обговорити?  

3. Як підтримувати розмову? Як ї ї  збагатити (вказати на невисловлене 

припущення або протиріччя, що містить аргумент)?  

4. Як і коли вводити нові факти чи теми? Як уникнути раптового переходу на іншу 

тему?  

5. Як зробити так, щоб дискусія була корисною і змістовною? (побудова логічного 

ланцюжка, добирання фактів та аргументів).  

Оберіть цікаву наукову тему чи гостре соціальне питання та запропонуи те дітям 

влаштувати дискусію (відзначте час – 20 хвилин і не менше), а потім проаналізуи те 

результат. Завдяки цьому учні дізнаються багато цікавинок про критичне мислення та 

навчаться ефективно використовувати навчальні матеріали. 

 Постановка цілей – частина навчання 

Учителі постіи но задають цілі для учнів, що чудово. Утім, чи ставлять самі учні цілі 

перед собою? Не завжди. Реформа НУШ покликана виправити ситуацію: згідн з 

програмою, школярі мають навчитися визначати мету та розуміти, як ї ї  досягти. І це 

неабияк допоможе ї м у житті.  

Звісно, кожен учень обере свіи  шлях до мети, навіть у межах одного навчального 

предмету. Хтось детальніше вивчатиме правопис, хтось – різновиди літературних 

стилів, хтось забажає поповнити словниковии  запас, а хтось – глибше проаналізувати 

характери герої в.  

Один із наи важливіших аспектів постановки цілі – розуміння себе. Аби обрати 

ідеальну ціль, діти мають: 

● об'єктивно оцінити власні слабкі і сильні сторони;  

● ретельно продумати бажании  результат;  

● розробити детальнии  план діи ;  

● визначити, які вміння та навички необхідно задіяти  

Не менш важлива і ретроспекція, адже школярі мають зрозуміти, чи досягли вони 

бажаної  цілі, що пішло не так, які перешкоди доведеться подолати в маи бутньому. 

 Експерименти зі змішаними групами 

У кожному класі є учні, які для колективної  роботи обирають одних і тих самих 

партнерів (як правило, з-поміж друзів). І це не дуже добре, оскільки такии  підхід 
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обмежує творчии  потенціал: робота у завжди комфортних умовах дозволяє 

розслабитися та не переживати за результат.  

В усталеніи  групі кожен учасник знає свою роль та грає ї ї  вже інстинктивно. Об'єднаи те 

дітеи  у групи шляхом жеребкування, нехаи  усе вирішить випадок. Потрапивши у 

малознаи ому (з точки зору спільної  роботи) групу, учні мусять розширювати кругозір 

та навчатися комунікувати з іншими людьми.  

 Перевірте уявлення про відомі речі на міцність 

Діти точно колись чули про такі пристрої  як катапульта або требушет. Вони уявляють 

принцип ї х дії  та, певно, назвуть пару фільмів чи ігор, де бачили такі. А чи можна 

створити такі пристрої  самотужки? Так. Але це буде не так просто. 

Попросіть учнів сконструювати міні-катапульту з паличок з-під морозива та резинок 

(інструкція – у відео). Розуміючи загальнии  принцип, діти винаи дуть конструкцію 

заново і дізнаються багато цікавого! 

Аналогічно можна звести справжню спагеті-вежі (як у відео вище). Це допоможе дітям 

на практиці зрозуміти принципи каркасного будівництва та розподілення ваги. Така 

вправа дозволяє актуалізувати знання та відчути себе винахідниками, які шукають 

наи більш дієві рішення для реалізації  власного проєкту. 

https://www.youtube.com/watch?v=WpLFC_SOpXs&feature=youtu.be  

Звісно, деякі люди більш схильні до креативного мислення, ніж інші. Утім, потенціал 

дітеи  завжди можна підвищити, адже креативнии  потенціал цілком реально озвивати 

за допомогою практичних занять! 

 5 швидких вправ для розвитку креативного мислення 

Що більше ми розвиваємо креативність, то більше розвиваємо наш мозок! Адже мозок 

– це м’яз, якому необхідно періодичне навантаження, щоб ефективно працювати. 

Пропонуємо вам допомогти учням розвинути креативність просто на уроці. Це 

допоможе ї м по-новому подивитися на предмет, відпочити від уроку та цікаво провести 

час! 

На проведення кожної  із запропонованих ігор відводиться близько 7 хвилин. Головне – 

стежте за таи мінгом, адже так легко випадково присвятити вправам на креативність 

цілии  день! 

 Хамелеон 

Чудова вправа для розвитку креативного мислення, яка допоможе зацікавити школярів 

темою уроку! Візьміть будь-яке твердження, що стосується навчальної  теми. Або навіть 

речення, що не стосується теми, якщо ви хочете перепочити! Згодом попросіть 

школярів вигадати аргументи «за» та «проти». Бажано, щоб учні самі обрали 

твердження, що ї х цікавлять: так розвивається внутрішня мотивація та зацікавленість 

у грі. 

https://www.youtube.com/watch?v=WpLFC_SOpXs&feature=youtu.be
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Наприклад: Привидів не існує. Проти: я їх не бачила, це суперечить законам фізики. 
За: це душі померлих людей, вони існують в іншому вимірі тощо. 

 Дивакуватий архітектор 

Для виконання цієї  вправи знадобиться папір та олівець. Як варіант: можна провести 

групову гру, що об'єднає клас! І для цього вам знадобиться лише шкільна дошка. 

Потрібно записати 10 будь-яких предметів, як-от: стіл, тигр, міст, гроші, смартфон, 

камінь, ключ, картина, кіт, комп’ютер. А потім наи цікавіше: школярі мають намалювати 

будівлю, що складатиметься із запропонованих предметів. Так-так, дах у вигляді 

смартфона та кіт замість двереи ! Далі заохотьте школярів пояснити: як вони поєднали 

ці предмети, чому саме так? 

 Порівняй 

Шукаєте гру для перепочинку та переключення уваги? Вправа «Порівняи » чудово 

підіи де для уроків на вулиці. Завдяки ї и  школярі розслабляться та зможуть 

повернутися до засвоєння матеріалу із новими силами. Усе що потрібно – відповісти на 

запитання. 

1. Озирніться навкруги, що бачите? Назвіть кілька предметів, що оточують вас.  

2. Які речі навколо вас наи старіші? Можливо, предмети, які знаходяться тут дуже 

давно?  

3. А які наи новіші? Можливо, ї х придбали нещодавно?  

4. Що в них спільного? Назвіть кілька спільних ознак, як-от форма, колір або 

шкільнии  інвентар тощо.  

5. Чим відрізняються?  

6. Які з них існуватимуть довше? І чому?  

 Незвичайне інтерв’ю 

Вправа має на меті заохотити школярів подивитися на звичні речі під іншим кутом. 

Хіба не в цьому полягає креативне мислення? Запитаи те у школярів: 

● Якии  предмет ви б запросили на інтерв’ю/обід?  

● Чому саме и ого? Наведіть кілька аргументів.  

● Яку історію він розповів би, якщо б міг?  

Ця вправа нагадує мультфільми, де предмети мають свою історію та вміють говорити 

(як-от «Дім іграшок»)! Тож можна зробити вправу ще цікавішою, запропонувавши 

школярам перевтілитися у великих аніматорів та аніматорок. 

 Гра в асоціації  

Що можна вигадати простіше, ніж гра в асоціації ? У цьому ї ї  беззаперечна перевага, але 

у нас є кілька лаи фхаків, як зробити відому вправу ще цікавішою! Діти мають записати 

5 будь-яких слів у стовпчик. І навпроти кожного слова – записати асоціацію, що першою 

спала на думку. Поки триває час, відведении  на вправу, школярі повинні дібрати асоції  

до кожного занотованого слова. Що більше, то краще! 
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Наприклад:  
- касета  –  фільми, телевізор, музика, актори;  
- риба – водойми, їжа, жабри, бульбашки. 

 Бонус: Прибуття іншопланетян 

Повідомте дітям, що на Землю прибули іншопланетяни. Вони мирні та зацікавлені у 

тому, щоб дізнатися більше про побудову нашого світу. Зверніться до школярів: які 

перші три речі ви б ї м розповіли, які вважаєте наи важливішими? Чому? 

Уявімо, що іншопланетяни були налаштовані негативно, запитаи те в дітеи : чи 

змінилася б ї хня розповідь? Що б вони розказали прибульцям, аби врятувати планету? 

А що не розповіли б ні за яких обставин?  

Хочете дізнатися більше вправ для розвитку креативності? Перегляньте вебінар 

«Креатив у новому році: вправи, ідеї  та таи м-менеджмент».  

 Методи для генерації креативних ідей 

Ефективні практичні прии оми для генерації  нестандартних ідеи .  

Протягом останнього десятиліття штучнии  інтелект досяг успіхів у обробці даних, 

однак у здатності генерувати нові ідеї  він поступається людині! У сучасному житті 

часто зустрічаються завдання, для вирішення яких варто постіи но прокачувати 

креативне мислення та фантазію. Так, у школах навчальні завдання вирішувати без 

креативу маи же неможливо. Розвиток творчого мислення, кругозору та ерудиції  стали 

базовими в закладах освіти! 

Ми підготували добірку ефективних прии омів, які стануть чудовим аналогом 

мозковому штурму та допоможуть у генерації  нестандартних ідеи . Сподіваємося, ця 

добірка стане корисною не тільки для учнів, а и  для вас, педагоги. 

 Синектика 

Автор цього методу – Вільям Гордон, відомии  винахідник та дослідник мислення 

творчих людеи . Синектика базується на генерації  ідеи  за допомогою використання 

аналогіи . 

Етапи методу: 

1. Учасники обирають будь-якии  предмет (літак, ручку, книгу, глобус тощо) та шукають 

до нього аналогії :  

● прямі – наи більш очевидні спільні риси (крило у птаха та літака);   

● суб'єктивні – кожен учасник «стає досліджуваним об'єктом» та оцінює свої  

відчуття (наприклад, «Що було, якби я був книгою?»);  

● символічні – учасники використовують метафори та дають нестандартні 

визначення звичаи ним речам (наприклад, авто – засіб пересування);  

● фантастичні – кожен із учасників вигадує чарівні функції , які міг би виконувати 

досліджувании  предмет.   

https://naurok.com.ua/webinar/kreativ-u-novomu-roci-vpravi-ide-ta-taym-menedzhment
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2. Підсумкова дискусія. Учні умовно вдосконалюють обрании  предмет 

(характеристиками, функціями тощо) і обґрунтовують и ого користь для людства. Усі 

дібрані асоціації  можуть підказати дітям, як можна оновити предмет. 

 SCAMPER 

Цеи  метод складається з набору запитань, які стимулюють генерацію нових ідеи . 

Основна ідея методу – все нове є просто модифікацією того, що вже існує. «SCAMPER» – 

це абревіатура, де кожніи  літері відповідає слово: 

● Substitue (Заміщення): Як і чим можна замінити складові частини? Чи можна 

інакше застосувати цю ідею?  

● Combine (Комбінація): Чи можна поєднати кілька ідеи  або ї хні частини, як? Що 

можна скомбінувати, аби розширити сферу застосування?  

● Adapt (Адаптація): Чи існують аналоги, на що це може бути схоже? Чи є в інших 

наукових сферах ідеї , які можна було б застосувати?  

● Modify/Magnify (Модифікація/Збільшення): Як і що можна зробити з більшою 

ефективністю? Що і як можна модифікувати?  

 

● Put to other uses (Пошук альтернатив): Як би я оцінив цю ідею, якби дізнався про 

неї  тільки зараз?  

● Eliminate (Усунення): Яка з умов ідеї  не є обов'язковою? Чи можна і чи потрібно 

розділяти ідею на кілька частин/етапів?  

● Rearrange (Переставляння): Чи може бути інша послідовність діи ? Чи є 

взаємозамінними окремі елементи ідеи ?  
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Суть методу: викладач ставить проблемне завдання. Учні мають у форматі дискусії  

обговорити ідеї  для и ого вирішення, давши відповіді на наведі вище запитання.  

Цеи  метод краще використовувати на заняттях у 9-11 класах. Відповідаючи на 

запитання, діти вчитимуться детально розглядати переваги і недоліки власних ідеи . 

 Метод випадкових об'єктів 

Цеи  метод запропонував професор Берлінського університету Фрідріх Кунце задля 

подолання інертності мислення, активізації  здатності генерувати нові ідеї  та знаходити 

інноваціи ні рішення. Основою и ого методу є випадковість та асоціативне мислення.  

Суть методу:  

1. Учні об'єднуються у кілька команд, кожна з яких обирає будь-якии  «випадковии » 

предмет (чашку, парасольку, годинник тощо).  

2. Обрані речі потрібно умовно вдосконалити: команди мають обрати ще три інших 

предмета (човен, Google, коробку тощо).  

3. Далі потрібно описати властивості кожного з трьох предметів: човен – підводнии ; 

Google – обізнании  у всьому; коробка – дерев'яна, містка.  

4. Останніи  етап – команди переносять властивості з трьох предметів на «випадковии » 

предмет, якии  обирали у першому пункті. Для цього потрібно виділити наи більш 

практичні властивості (дерев'янии  – предмет може мати стильнии  дерев'янии  корпус, 

підводнии  – предмет водонепроникнии  та ударостіи кии ; можна зробити смарт-

предмет за допомогою комп'ютеризації ). 

 Метод Уолта Діснея 

Основним принципом креативної  стратегії  Уолта Діснея є виділення трьох позиціи  

мислення – «Мріи ник», «Реаліст» та «Критик». Як правило, у людини ці позиції  завжди 

змішані, ї хнє цілеспрямоване виокремлення дозволить максимально реалізувати 

притаманні ї м можливості. 

Суть методу:  

1. Учитель пропонує дітям обговорити певну проблему з трьох різних точок зору: 

мріи ника, реаліста та критика. Для цього діти об'єднуються у три відповідні команди.  

2. Мріи ники вигадують шалені та навіть фантастичні ідеї  для вирішення проблеми 

(ідеальне рішення ідеальними методами).  

3. Реалісти коментують ідеї  Мріи ників з точки зору реальних можливостеи  (як можна 

«ідеальну ідею» реалізувати у неідеальному світі).  

4. Критики аналізують коментарі Реалістів, виявляючи в ідеях помилки, та пропонують 

альтернативні варіанти вирішення проблеми. 
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 Фрірайтинг 

Автор цієї  техніки – професор англіи ської  мови Пітер Елбоу. Основна ідея – вимкнути у 

собі внутрішнього критика та імпровізувати, шукаючи яскраві ідеї .  

Суть методу: потрібно взяти ручку та кілька аркушів паперу. Необхідно протягом 

двадцяти хвилин записувати будь-які ідеї  – все, що приходить в голову. Для зручності, 

можна запустити на телефоні таи мер на встановлении  час. Не потрібно щось 

закреслювати чи виправляти! 

Закінчивши роботу, відкладіть текст і зробіть перерву протягом однієї -двох годин. 

Прочитаи те написане вголос. Позначте яскравим маркером ті фрагменти ідеи , які 

можна вдосконалити і втілити в реальність.  

Готово! Цеи  метод доведе, що ваша підсвідомість може генерувати наи неочікуваніші 

ідеї .  

 Розшифрування 

Це простии  метод, що у розважальніи  формі тренує асоціативне мислення.  

Для того, щоби згенерувати ідею за допомогою цього способу, вам знадобитися текст 

незрозумілою для вас мовою, ієрогліфи чи, наприклад, абстрактнии  малюнок. 

Намагаи теся розшифрувати обрании  текст/малюнок, звертаючи увагу на форми 

символів. Можливо, якии сь символ щось вам нагадає. Що частіше ви будете виконувати 

цю вправу, то легше генеруватимете нестандартні ідеї . 

Ми поділилися з вами добіркою ефективних методів для розвитку креативного 

мислення. Користуи теся цими техніками не лише у школі, а и  удома, завдяки чому 

отримаєте бажании  результат! 

 Розвиток латерального мислення на уроках літератури 

 

Вивчення украї нської  мови та літератури – творчии , свідомии  та захопливии  процес. 

Але він як створити комфортні умови, за яких розвиватиметься будь-яка ідея та буде 

почутою кожна дитина? Як формувати креативне та нешаблонне мислення на уроках? 

Свої м досвідом поділилася Людмила Ющенко в межах нової  інтернет-конференції   від 

«На Урок» – «Украї нська мова та література: дистанціи не навчання та робота у класі» 

Латеральне мислення – це форма творчого мислення, креативнии  аспект 
людського мислення; це спосіб розв'язання проблем шляхом відкидання 
традиціи них методів та застосування нетрадиціи них  засобів; дає 
змогу  розвиватися будь-якіи  ідеї , а не відкидати ї ї . 

Метою технології  латерального мислення є вирішення різноманітних навчальних 

завдань, генерування ідеи , відкидання стереотипів. 

https://naurok.com.ua/conference/literatura-mova/study
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 Методи розвитку латерального мислення 

Які ж методи и  інструменти розвитку латерального мислення на уроках літератури є 

наи ефективнішими? 

Метод  «Плюс, мінус, цікаво»  

Цеи  метод схожии  на прии ом «Т»-висловлювання, якии  передбачає вибір правильного 

рішення чи шляху серед декількох варіантів. Для виконання потрібно поділити аркуш 

на декілька колонок та виписати такі аспекти: 

● «плюс» – позитивні аспекти. Те, що є вигідним, потрібним для нас;   

● «мінус» – негативні аспекти. Те, що є неефективним, непродуктивним і може нам 

зашкодити;   

● «цікаво» – цікаві аспекти. Цеи  стовпчик містить проблемні запитання, які можна 

розвивати далі. Це дуже актуально в 11 класі, коли учень обирає, чим заи матися далі. 

Наприклад, аналізуючи роман «Місто» Валер'яна Підмогильного, можна провести 

паралель між вибором головного героя та вибором головного читача – учня. 

Допомогти и ому обрати власнии  шлях і впевнено и ти до мрії .  

Метод  «Розгляд усіх факторів»  

Суть методу полягає у складанні списку всіх факторів, які необхідно враховувати при 

розв'язанні проблеми, а також  розгляд і аналіз цих факторів. Кожна особистість має 

власну думку щодо одного питання. Ставлячи питання класу, будьте готові отримати 

кардинально різні оцінки одного і того ж вчинку певного літературного героя. 

Дуже часто ми не враховуємо фактори, які пов'язані з іншою особою, наполягаємо на 

свої и  правді. Утім, краще почути та зрозуміти різні версії , на ї хніи  основі сформулювати 

власну думку та врахувати інтереси інших осіб.  

Часом корисно працювати не лише в команді з однодумцями. Учитель може об'єднати 

творчих та раціональних (тих, які полюбляють точні науки) дітеи  в одну команду. 

Результат роботи може бути більш ґрунтовним, широким та цікавішим.  

Інструмент  «Наслідки і результат»  

Цеи  інструмент можна використовувати одночасно з методом «Розгляд усіх факторів». 

Адже різні ідеї , думки та фактори впливатимуть на результати та наслідки. Тобто 

можна прописати не лише фактори впливу, а и  результат. Поділіть наслідки на декілька 

видів: 

● негаи ні наслідки;  

● короткострокові наслідки;  

● середньострокові наслідки;   

● довгострокові наслідки.  

Негаи ні та короткострокові наслідки можуть бути негативними, адже для досягнення 

високої  мети інколи доводиться долати значні перешкоди, виходити із зони комфорту. 

Важливо не зупинятися та и ти до мети. 
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 5 творчих завдань для дистанційної роботи 

Головна мета оффлаи н та онлаи н-навчання – розвиток творчих та когнітивних 

здібностеи  учнів. А в умовах дистанціи ного навчання викладачі активно 

використовують потенціал сучасних інформаціи них технологіи , не забуваючи про 

творчии  підхід до предмета! І якщо раніше деваи си були актуальними радше на уроках 

інформатики, то в умовах онлаи н-навчання вони демонструють свою ефективність на 

будь-якому уроці, а особливо – украї нськіи  мові та літературі.  

Тож радимо ознаи омитися з добіркою творчих завдань із украї нської  мови та 

літератури для плідної  роботи з учнями під час занять у школі чи в онлаи н-форматі!  

 Щоденник героя 

Запропонуи те учням завести «щоденник героя», якии  можна заповнювати протягом 

тижня, місяця або и  навіть року. Для цього підіи де звичаи нии  зошит або інтернет-

платформи (блоги, соцмережі тощо). І наи цікавіше – щоденник може бути як від 

власного імені, так і від імені вигаданого героя!  

Не обмежуи те дітеи  у темах нотатків, адже наи кращого ефекту можна досягти лише 

тоді, якщо учень спробує підіи ти до завдання творчо! Тож школяр має вирішити сам: 

або скористатися порадами педагога та використати шкільну програму, або ж – 

записувати виключно вигадані історії . 

Ефект вправи: вчитель спостерігає за психологічним станом учнів, а діти 

практикуються у написанні креативних текстів! 

 Мій творчий сусід 

Розгляньте разом із учнями 3D-модель будинку «Слово» та познаи омтесь із и ого 

мешканцями: Миколою Хвильовим, Павлом Тичиною, Валер'яном Підмогильним та 

іншими. Згодом запропонуи те дітям уявити себе мешканцями будинку «Слово» та 

перевтілитися, наприклад, у сусіда Миколи Хвильового. І після чарівного перевтілення 

заохотьте дітеи  написати твір на одну з тем, пов’язану з творчим будинком! Наприклад, 

про несподівану зустріч із письменником, або про те, як усі мешканці зібралися в одні 

квартирі та провели вечір поезії . Що оригінальніша розповідь, то краще! 

Також учні можуть обрати за «сусіда» ту постать, яку вивчають за програмою! 

 Абетковии  словограи  

Запропонуи те учням написати текст або твір із використанням тільки тих слів, що 

розпочинаються з однієї  літери алфавіту. Наприклад, кожне слово розпочинається з 

літери «С». Під час визначення обсягу завдання учитель має брати до уваги вікові 

особливості дітеи . Це може бути як одне речення, так і повноціннии  твір на пів 

сторінки.  

До того ж пропонована вправа чудово розвиває творчі здібності дітеи ! 

 Читацькии  челендж 

Запропонуи те школярам виконати таке цікаве завдання: 

http://proslovo.com/#15/50.00892/36.23515/-17.6/45
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1. На першому етапі заохотьте дітеи  обрати книгу або навіть декілька, а згодом 

самостіи но (або об'єднавшись у групи) прочитати твори.  

2. Другии  етап дозволить творчо розкрити зміст фрагменту або навіть цілої  книги 

за допомогою створення відеоролику, зображення ключових подіи  сюжету тощо.  

3. А третіи  етап дозволить запам’ятати челендж надовго! Запропонуи те дітям 

зробити селфі з прочитаною книгою та організувати голосування за краще фото.   

 (Не)випадкові історії 

Спершу учні розділяють сторінку на такі три колонки:  

● персонаж;  

● місце перебування героя;  

● дії  персонажа.  

Далі дітям потрібно творчо заповнити колонки! Приклад: «квітка у вазоні», «корабель», 

«відпочити». Чим більше варіантів слів у кожніи  колонці, тим краще, адже збільшується 

и мовірність, що у кінці вии де нестандартна та навіть кумедна історія! 

Потім діти мають назвати у довільному порядку цифру для кожної  з колонок. 

Наприклад, перша – 3, друга – 5, третя – 2. Це і буде основою маи бутньої  історії ! 

Користуючись вище наведеним прикладом слів, можна скласти таке речення: «Одного 

дня квітка у вазоні настільки захотіла до моря, що зробила все можливе, аби потрапити 

на корабель і  досхочу відпочити!». 

Останніи  етап – написання повноцінної  історії  із використанням обраних слів і образів 

із колонок.  

 Розвиток креативності на уроках літератури: актуальність та способи реалізації 

Чи ставляться в середніи  школі до розвитку креативності належним чином? 

Пригадаи те, будь ласка, себе чи свої х дітеи  у дитячому садочку – ледь не щодня додому 

приносились малюнки, різні саморобки. Декілька разів на рік готувалися до вистав у 

садочку, на які могли прии ти батьки. Але, на жаль, з переходом до середньої  школи 

акцент на творчості стає менш відчутним. 

Мова про те, що розширене вивчення точних, природничих наук, забирає час у творчих 

дисциплін. Ще декілька років у середніи  школі буде малювання та музика, але потім – 

акцент на «сери озних» дисциплінах. 

 Quo vadis? 

Виходить, що з приходом до школи творчии  потенціал дитини поступово зменшується, 

хоча від природи всі мають схильність до творення нового і прекрасного. Змінюються 

пріоритети і для вчителів, і для школярів. Фактично ми маємо ситуацію, коли діти 

виконують чужу волю, не маючи можливості відхилитися від заданого алгоритму. Всі 

ми добре розуміємо, чому так відбувається – контроль за учнем на уроці спрощується. 

За твердженням психологів, через десять років трансформується світосприи няття 

суспільства, надто простими це не буде, тому варто готуватися до змін. На педагогах 
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лежить завдання – навчити дитину сприи мати ці зміни, адаптуватися до них. У цьому 

разі трансформація буде менш болючою. Як досягти такого результату? 

Практикуи те креативнии  підхід для виконання звичних завдань. Навчаи те по-
новому, розвиваи тесь. Викиньте старі конспекти та переи діть до наочності чи 
ігрового процесу. Дозвольте дітям самим шукати цікаві рішення тривіальних 
задач. Хаи  вони помиляються на цьому шляху, у ваших силах направити ї х у 
потрібному напрямку. 

Творче розвинені діти можуть: 

● Зрозуміти позицію практично кожного, з ким будуть спілкуватися.  

● Критично мислити, шукати правду та першоджерела.  

● Добре сприи мати зміни та адаптуватися до нових умов.  

● Шукати виходи з критичних чи проблемних ситуаціи .  

● Генерувати нові ідеї  та успішно ї х втілювати.  

З огляду на сказане, може здатися, що у середньої  школи фактично немає можливостеи  

розвивати креативність в дитині. Це хибна думка, адже можна знаи ти творчии  підхід у 

викладанні будь-якого предмету. У ціи  статті ми розглянемо можливості розвитку 

креативності на прикладі уроків з літератури, оскільки цеи  предмет поки що дає 

більше шляхів для цього. 

 Завдання з креативності на уроках літератури 

Наведемо цитату Джорджа Короса, канадського педагога, автора низки книг, зокрема и  

«Інноваціи не мислення». Він пише: «Творчість – це те, де ми починаємо мислити 

інакше, інновація – це те, де творчість оживає. Для мене важливо змусити учнів 

побачити себе як творців, бо реальне навчання починається тоді, коли вони самі 

творять щось». Погодьтесь, це вагомии  аргумент для того, щоб почати запроваджувати 

інновації  на уроках. 

Запропонуи те школярам такі типи творчих робіт: 

Цікавий критичний аналіз 

Досить просто піти за старою схемою у процесі аналізу художнього твору. Алгоритм 

такого розбору міститься в усіх підручниках, и ого практична цінність у тому, що він дає 

загальне уявлення про твір. Але чи дає розуміння? Можливо, є сенс урізноманітнити 

процес аналізу твору. 

Запропонуи те виконати аналіз твору у зручніи  формі (усніи  чи письмовіи ). Нехаи  
дитина виходить за рамки, нехаи  говорить з позиції  свого розуміння. Це гарантує 
краще запам’ятовування, допоможе учню зрозуміти, що твір багатограннии . І 
кожна з гранеи  там, де він ї ї  побачив. 

До вашої  уваги типова схема аналізу драматургічного чи епічного твору: 

1. Короткі відомості про автора.  

2. Історія написання і видання твору.  
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3. Життєва основа.  

4. Жанр.  

5. Конфлікт.  

6. Тема, ідея, проблематика твору.  

7. Композиція твору, конфлікт особливості сюжету, ї хня роль у розкритті проблем.  

8. Значення позасюжетних елементів (епіграфи, авторські відступи, присвяти, 

назви тощо).  

9. Система образів, творення характерів.  

10. Мовостильова своєрідність твору.  

11. Підсумок (художня цінність твору, значення для процесу).  

12. Власна думка.  

Спробуи те більш творчо підіи ти до цієї  схеми, хаи  вона лишається базовою. Діти 

можуть асоціативно поєднувати усі ці пункти, досліджуючи причинно-наслідкові 

шляхи. Якщо учень пропонує свіи  варіант визначення ідеї  чи проблеми, при цьому 

пояснює и ого, не поспішаи те виправляти школяра, підводячи и ого під стандарт книги. 

Краще похвалити та за потреби пояснити власну позицію стосовно того чи іншого 

питання. 

Ще цікавии  підхід – використати компаративнии  аналіз, це актуально для вчителів і 

украї нської , і зарубіжної  літератури. Порівняти можна такі програмні твори: 

● Ліна Костенко «Бузиновии  цар» – Гете «Вільшании  король».  

● Карпенко-Карии  «Мартин Боруля» – Мольєр «Міщанин-шляхтич».  

● Баи ки Леоніда Глібова та Івана Крилова.  

● І. Котляревськии  «Енеї да” – Вергіліи  «Енеї да».  

Можна и ти ще далі та порівняти тексти та втілення в кіно чи театрі: 

● «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського та фільм С. Параджанова.  

● «Ромео і Джульєтта» Шекспіра: текст, вистава та один з фільмів.  

Список орієнтовнии , и ого можна продовжувати. Цінність такого підходу у можливості 

поглиблено вивчити твір, оцінити и ого положення у світовому літературному 

контексті. 

Звісно, можна дати опорнии  конспект, але не обмежуи те свого слухача. Завдяки 

завданням цього типу кожен учень зможе побудувати власнии  логічнии  ланцюжок для 

запам’ятовування та розуміння твору. 

2. Перепишіть фінал, продовжте книгу 

Написання творів для більшості учнів ніколи не було легкою справою, а з початком 

епохи інтернету, ситуація стала ще гіршою. Дитині простіше знаи ти твір на задану тему 

в мережі, ніж написати щось самостіи но. Хтось мириться з таким положенням (мовляв, 

щось принесли, то и  добре), хтось категорично негативно до цього ставиться. Потурати 

цьому однозначно не варто, краще регулярно виконувати творчі завдання, які 

допоможуть розкритися. 



 

26 

 

У якості творчого завдання на контрольніи  роботі запропонуи те написати уявне 
продовження того чи іншого твору. Даи те інструмент, з яким дитина зрозуміє, що 
ї и  підвладно кардинально змінити світ книги (для початку). 

Інколи трапляється, що класичні твори украї нської  чи зарубіжної  літератури даються 

важко, особливо, якщо вони великі за обсягом. Після ї х огляду у дітеи  лишається 

певнии  осад. Або інша ситуація – твір важкии  через сумнии  фінал, складну проблему. 

Використаи те завдання такого типу: “Уяви, що Голова “чорного трибуналу” у фіналі “Я 

(Романтика)” робить вибір не вбивати. Як складеться и ого доля після цього?”. 

На жаль, як показує практика, діти часто не розуміють завдання, оскільки в них живе 

думка – автор написав твір, все, переробляти и ого не можна. Така несвобода формує 

вельми категоричну особистість, яка навіть не знає, що МОЖНА вии ти за певні межі. 

Уявіть себе на місці якогось героя 

Подібні завдання можна давати з перших класів. Діти вже можуть поставити себе на 

місце казкового персонажа, зрозуміти хибність чи правильність и ого вчинків, 

зрозуміти для себе варто щось робити чи ні. 

Подібне завдання для учнів середньої  та старшої  школи – це шанс висловитись 
устами іншої , абстрагованої  особи. У підлітковому віці важливо, щоб тебе почули, 
але сміливості щось сказати не завжди вистачає. А ось можливість поставити себе 
на місце іншого та висловити думку и ого устами, є дуже цінним з психологічної  та 
творчої  точки зору. 

Запропонуи те завдання такого типу: “Уявіть себе на місці героя новели М. 

Коцюбинського “Intermezzo”. Опиши свої  відчуття, коли ти вперше вии шов у поле”. 

Два останні завдання не лише допоможуть розвинути уяву та творчі здібності учня, а и  

покажуть рівень знань, адже без знання книги досить складно вигадати ї ї  

продовження. Таким чином буде досягнуто одразу декілька результатів: закріплення 

матеріалу, розвиток творчості, поглиблене розуміння того чи іншого художнього світу. 

Досить корисним вважається залучення ігрових моментів: вікторини, командні 

змагання а знання тої  чи іншої  теми. Але не забуваи те, що не всі діти здатні розкритися 

у змаганні, інколи навпаки вони стають більше закритими. Використовуи те усі 

можливості – і командні, і індивідуальні, щоб кожен учень міг проявити себе. 

 Замість висновків 

Наостанок хочеться сказати, що вчителю також необхідно розвивати свою 

креативність, щоб стати прикладом для свої х учнів. Розвиток інтелекту має и ти поруч 

із розвитком творчих здібностеи  для виховання гармоніи ної  особистості, яка зможе 

ходити крізь стіни, говорити з єдинорогом, пити чаи  на місяці разом з маленьким 

добрим тиранозавром, чиї  лапки надто короткі, щоб тримати чашку (і баи дуже, що це 

лише в уяві).  
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Логічне мислення 
 

16. 5 ідей для розвитку логічного мислення 

Погодьтеся, вміння мислити логічно завжди буде актуальним. Навички логічного 

мислення стануть у пригоді дітям у будь-якіи  сфері життя: на уроках, удома, при виборі 

маи бутньої  професії , а особливо – під час проходження ЗНО. Адже для успішного 

складання іспитів просто необхідно не тільки володіти матеріалом, а и  мати розвинені 

навички логічного, критичного і креативного мислення! 

Можливості розвитку логічного мислення – безмежні. Використовуючи ї х, ми не лише 

тренуємо свіи  інтелект, а и  удосконалюємо навички комунікації  та вчимося допомагати 

іншим. Крім того, від рівня розвитку нашої  логіки залежить і швидкість реагування на 

життєві виклики. А це чудово допомагає зберігати час і сили. 

Ми вже писали про логічне мислення та техніки и ого розвитку в статтях «Розвиваємо 

логічне мислення учнів» і «Вправи для розвитку логічного мислення в учнів початкової  

школи». Ці матеріали допоможуть обрати наи більш дієві механізми розвитку логіки в 

учнів ваших класів. 

 Вправа «Об’єднуємо у групи» 

Заздалегідь підготуи те перелік понять або термінів, які стосуються різних аспектів чи 

навіть тематичних блоків вашого предмету. І хня кількість та складність визначаються 

індивідуально (залежно від віку дітеи  та рівня ї хньої  підготовки). Завдання для дітеи : 

об’єднати у групи слова, які мають спільні ознаки чи характеристики. Діти також мають 

сказати, за яким критерієм вони відносять те чи інше слово до певної  понятіи ної  групи. 

Проведення цієї  вправи можна успішно поєднувати із опрацюванням навчального 

матеріалу з будь-якого предмету. Наприклад, на уроці історії : 

Слова: ярлик, віче, курган, меч, кріпосне право, спис, князь, ізгой, літопис, цех, козак, 

гетьман, булава, мушкет, січ, фільварок. 

Із цих слів, скажімо, можна скласти групу «зброя»: меч, спис, булава, мушкет. Також діти 

можуть запропонувати власні критерії  для групування. Так, меч, спис і булава є 

холодною зброєю, а мушкет – вогнепальною. 

 Розв’язування логічних задач 

Розв’язування логічних задач – це давно відомии , добре перевірении  метод розвитку 

мислення учнів. Й ого робота базується на здіи сненні мисленнєвих процесів, які 

пов’язані з використанням різноманітних понять, логічних конструкціи  і мовних 

засобів. Тобто наші висновки щодо певного питання формуються завдяки порівнянню 

та співвіднесенню змісту декількох послідовних тверджень. 

Приклади логічних задач для учнів середньої школи: 

https://naurok.com.ua/post/rozvivaemo-logichne-mislennya-uchniv
https://naurok.com.ua/post/rozvivaemo-logichne-mislennya-uchniv
https://naurok.com.ua/post/vpravi-dlya-rozvitku-logichnogo-mislennya-v-uchniv-pochatkovo-shkoli
https://naurok.com.ua/post/vpravi-dlya-rozvitku-logichnogo-mislennya-v-uchniv-pochatkovo-shkoli
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Сергіи ко, Ярослав і Петрик читали книжки. Один із хлопчиків читав про мандрівки, 

другии  – про тварин, а третіи  – про спорт. Скажіть, яку книгу читав кожен із хлопців, 

якщо Сергіи ко не читав про тварин і спорт, а Ярослав – про спорт? 

Школярки Тетяна, Настя, Юля і Аня піклувалися про природу, саджаючи дерева. Хтось із 

них садив яблуні, хтось – груші, хтось – вишні, хтось – сливи. Які дерева висаджувала 

кожна із дівчат, якщо Настя не саджала сливи, яблуні та груші, Юля не саджала яблуні 

та груші, а Тетяна – не саджала яблуні? 

 Гра «Додаємо-віднімаємо» 

Запропонуи те дітям цікаве і незвичаи не заняття, яке поєднує елементи математики і 

філології , а також тренує логічне мислення. Замість звичних для дітеи  чисел тут 

використовуються слова. І саме з ними діти мають здіи снити математичні дії . 

Наприклад: 

Додавання 

Завдання: Бу + відтінок = квітка, яка ще не розпустилася. 

Відповідь: Бу + тон = бутон. 

Віднімання 

Завдання: Вид транспорту – о = одиниця вимірювання. 

Відповідь: Метро – о = метр. 

Приклади завдань 

● ї  + Жан ... Руссо = тварина, яка має голки (ї жак)  

● к + смугаста комаха = зачіска дівчини (коса)  

● у + ім’я єгипетського бога Сонця = переможнии  вигук (ура)  

● м + суп із риби = комаха (муха)  

● за + будинок за містом = потребує вирішення (задача)  

● ав + помідор = зброя (автомат)  

● ко + ї ї  грає актор = монарх (король)  

● посудина – а = там зберігають гроші (банк)  

● помідор – ат = окрема книга (том)  

● похід у гості – ит = кіннии  транспорт (віз)  

● новинне видання – ета = «блакитне паливо» (газ)  

● побиватися за кимось – ити = звук, якии  відтворює людина (голос)  

● ідол – ир = хрещении  батько (кум)  

● суспільнии  – нии  = мешканці краї ни (народ)  

 Вправа «Співвіднесені вирази» 

Фразеологізми – це універсальнии  засіб для тренування мислення. Вони розвивають не 

лише логіку, а и  критичне і креативне мислення, уяву та фантазію дітеи . Крім того, 

усталені вислови допомагають нам висловлюватися лаконічно, яскраво і дотепно. 

Наведіть дітям такии  сталии  вираз і попросіть обрати із декількох запропонованих 

фраз ту, яка б наи краще відображала зміст фразеологізму. Наприклад: 
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Знову за рибу гроші – 

а) якщо хочеш щось отримати – треба платити; 

б) настирливо домагатися чогось; 

в) риба коштує дорого. 

Правильна відповідь: Знову за рибу гроші – настирливо домагатися чогось. 

Варіанти завдань: 

Манна небесна – 

а) несподівані життєві блага; 

б) дуже смачна каша; 

в) іноді з неба може впасти щось корисне. 

Ні за цапову душу – 

а) у цапа немає душі; 

б) щось коштує занадто дорого; 

в) цілком даремно. 

У свинячии  (собачии ) голос – 

а) несвоєчасно, дуже пізно; 

б) якісь неприємні звуки; 

в) уміння говорити із тваринами. 

Як собака на сіні – 

а) почуватися дуже комфортно; 

б) досягати небувалого успіху; 

в) ні собі, ні іншим. 

Для ускладнення завдання можна дати дітям більше варіантів відповідеи  на кожне 

завдання. 

 «Математичні будинки» 

Математичні завдання чудово розвивають логічне мислення. Наприклад, можна 

використати гру «Математичні будиночки», яка є цікавим і корисним заняттям. 

Зверніть увагу, що ї ї  складність може варіюватися залежно від рівня знань дітеи  та від 

досвіду ї ї  використання. 

Перший рівень: 

Постав у вільне віконце будиночка потрібнии  знак математичної  дії , щоб число на даху 

було відповіддю. 
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Другий рівень: 

Запиши у вільні віконця потрібнии  знак математичної  дії  та таке число, щоб 

результатом було число на даху. Такі завдання дають можливість дібрати кілька 

варіантів розв’язання. Додатково можна дати завдання дібрати максимальну кількість 

варіантів, які б відповідали числам одного будиночка. 

  

Діти можуть тренувати логічне мислення не лише на уроках, а і вдома, граючи з 

друзями чи подорожуючи. Головне – пояснити учням, що це цікаво і зовсім не складно! 

Крім того, такі заняття можна пов’язати із вивченням навчального матеріалу. 

Обов’язково спробуи те створити власні ігри та вправи і поділіться ними з колегами! 

 Неординарні вправи для розвитку логіки та просторового мислення 

Підручники нерід ко і досі просто переповнені складною теорією та не надто цікавими 

завданнями. Утім, математика, це не лише лік і цифри, це ще і просторове мислення, 

логіка та прикладна математика. І для ї хнього розвитку класичних рівнянь 

недостатньо, потрібні специфічні вправи. Саме тому ми створили добірку цікпвих 

вправ, що продемонструють гнучкии  підхід до завдань та сприятимуть багатогранному 

розвитку математичних навичок школярів. 
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Дітям відомо, що математика може значно спростити життя. А як щодо виграшу у 

лотерею чи певного роду ігор, де перемога залежить від чистої  випадковості? Утім, чи 

бувають у світі випадковості? Можливо, математика допоможе і тут? 

Красномовну відповідь на це запитання дає наступна вправа – парадокс Монті Хол. 

Вперше це завдання отримали учасники телешоу, де ведучии  пропонував обрати одну з 

трьох двереи . За однією знаходилася машина, тоді як за двома іншими – звичаи нісінька 

коза. Аби отримати машину, гравець мав вгадати правильні двері. Шанс с на перемогу 

був – 1 із 3. 

Наступнии  хід ведучого зробив це шоу значно цікавішим та приніс и ому всесвітню 

популярність. Коли гравець обирає двері, наприклад – №1, Монті відкриває одну з двох 

інших двереи . При цьому він завжди обирає ту, за якою знаходиться коза – умовно, №2. 

Після цього він запитує у гравця – чи не бажає тои  змінити своє рішення, відмовившися 

від двереи  №1 і обрати замість них №3? 

Запитаи те клас – як би вчинили вони? Імовірно, багато хто з дітеи  забажає лишитися зі 

свої м нинішнім вибором – двері №1, адже не бачать сенсу обирати нову ціль. Шанс 

виграти здається однаковим – 50 на 50. Якщо відповідь дітеи  буде саме такою, то вони 

помиляються. 

Справа у тому, що з точки зору математики первиннии  шанс для двереи  №1 бути 

виграшними – від 1 до 3 (33%). Утім, після того як ведучии  демонструє, де ховається 

коза, шанс для №3, стає вдвічі більшим – 2 з 3 (66%). Отже, змінивши рішення, ви 

збільшуєте свої  шанси на виграш. Звісно, це не гарантує перемоги, втім, якщо грати у 

гру постіи но, то згодом завдяки такіи  стратегії  ви виграватимете частіше, ніж якби 

відстоювали первиннии  вибір.  

Аби довести дітям правильність математичної  моделі, об’єднаи те клас у дві групи. 

Нехаи  перша група дітеи  завжди лишається зі свої м першим вибором, а друга завжди 

перемикається. Через кілька ігор ви почнете помічати, що другіи  групі таланить значно 

частіше. 

 

Як бачимо, нетипові математичні вправи здатні не лише розвинути логіку але і 

продемонструвати можливості науки, що подекуди нагадують магію або передбачення. 

Використовуи те ці вправи аби розвинути креативне мислення дітеи , адже вони 

примушують працювати як ліву, так і праву півкулі мозку, що робить підхід до 

вирішення проблем більш гнучким. 

 1. Субітична гра 

Субітизація (від латинського «subitus» – раптовий) – функція сприйняття, що 
забезпечує миттєве визначення кількості предметів у  полі зору, якщо ця кількість 
складає від одного до чотирьох (діапазон субітизації). Тобто у випадках, коли нам 
доводиться порахувати від одного до чотирьох об’єктів, оцінка їхньої чисельності 
відбувається миттєво і точно. А от якщо об’єктів більше, то час оцінки 
збільшується. 
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Пропонована гра працює саме за цим принципом, адже дитина має швидко оцінити 

кількість цяток у квадраті та об’єднати квадрати з однаковою ї х кількістю. Якщо учні 

успішно впораються з цим завданням, можна ускладнити вправу, запропонувавши 

зіграти у гру, що є аналогом хрестиків-нуликів. 

На полі №2 двоє дітеи  мають відшукати два квадрати з однаковою кількістю цяток та 

замалювати ї х кожен свої м кольором. Як тільки один з гравців створює лінію з 3х 

квадратів, він виграє, тож завдання партнера – не лише провести лінію, але і перекрити 

супернику можливість утворити свою. 

У цю гру можна грати самостіи но. Попросіть дітеи  відшукати три квадрати з однаковою 

кількістю цяток та поєднати ї х прямою або ламаною лінією. Таке завдання чудово 

тренує швидкість візуального сприи няття та оцінку кількості предметів. 
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 2. Орієнтування у просторі 

Багато хто з дітеи  має непогані навички лічби, але при цьому не дуже добре 

справляється з завданнями на орієнтування у просторі. Тоді як ці вміння діи сно 

важливі та стануть у пригоді під час прогулянок містом, а згодом – у проєктуванні чи 

кермуванні авто.  

Для розвитку ментального проєктування використовуи те комплекс вправ, що 

вимагають скласти в уяві розгорнутии  кубик та співставити, де знаходитимуться и ого 

сторони. Запропонована нижче головоломка має кілька варіантів рішення. 

Правильними будуть відповіді під номерами 2, 3 і 6, що відображають грані призми під 

різними кутами погляду.  
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Правильна відповідь для вправи нижче – А.  
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Правильна відповідь для вправи нижче – знову А.  

 

 3. Уявне обертання 

Наступнии  комплекс вправ схожии  на попередніи , але тепер необхідно настільки 

детально уявити предмет, щоб визначити напрямок и ого руху. Запитаи те дітеи  – як 

мала рухатися фігура «А» аби змінити розташування так, як вказано на другому 

малюнку? Отже, дитині необхідно уявити траєкторію руху та намалювати ї ї  

кольоровим олівцем поверх малюнка. 

Малюнок №1. 
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Іншии  приклад – обертання об’єкту, де необхідно виявити, яка з запропонованих фігур 

відповідає формі основного предмета (малюнок №4). 

 Малюнок №2. 

 

Малюнок №3. 
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 Малюнок №4 

 

 4. Вправи на логіку 

У наступних вправах необхідно співставити числа з фігурами та визначити, яка цифра 

відповідає кожніи  із них. Отже, щоб вирішити рівняння, маємо визначити складові 

суми. 
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Вправи на виявлення логіки послідовностеи . 
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 5. Коза чи ламборджині? 

Дітям відомо, що математика може значно спростити життя. А як щодо виграшу у 

лотерею чи певного роду ігор, де перемога залежить від чистої  випадковості? Утім, чи 

бувають у світі випадковості? Можливо, математика допоможе і тут? 

Красномовну відповідь на це запитання дає наступна вправа – парадокс Монті Хол. 

Вперше це завдання отримали учасники телешоу, де ведучии  пропонував обрати одну з 

трьох двереи . За однією знаходилася машина, тоді як за двома іншими – звичаи нісінька 

коза. Аби отримати машину, гравець мав вгадати правильні двері. Шанс с на перемогу 

був – 1 із 3. 

Наступнии  хід ведучого зробив це шоу значно цікавішим та приніс и ому всесвітню 

популярність. Коли гравець обирає двері, наприклад – №1, Монті відкриває одну з двох 
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інших двереи . При цьому він завжди обирає ту, за якою знаходиться коза – умовно, №2. 

Після цього він запитує у гравця – чи не бажає тои  змінити своє рішення, відмовившися 

від двереи  №1 і обрати замість них №3? 

Запитаи те клас – як би вчинили вони? Імовірно, багато хто з дітеи  забажає лишитися зі 

свої м нинішнім вибором – двері №1, адже не бачать сенсу обирати нову ціль. Шанс 

виграти здається однаковим – 50 на 50. Якщо відповідь дітеи  буде саме такою, то вони 

помиляються. 

Справа у тому, що з точки зору математики первиннии  шанс для двереи  №1 бути 

виграшними – від 1 до 3 (33%). Утім, після того як ведучии  демонструє, де ховається 

коза, шанс для №3, стає вдвічі більшим – 2 з 3 (66%). Отже, змінивши рішення, ви 

збільшуєте свої  шанси на виграш. Звісно, це не гарантує перемоги, втім, якщо грати у 

гру постіи но, то згодом завдяки такіи  стратегії  ви виграватимете частіше, ніж якби 

відстоювали первиннии  вибір.  

Аби довести дітям правильність математичної  моделі, об’єднаи те клас у дві групи. 

Нехаи  перша група дітеи  завжди лишається зі свої м першим вибором, а друга завжди 

перемикається. Через кілька ігор ви почнете помічати, що другіи  групі таланить значно 

частіше. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Lb-6rxZxx0&feature=youtu.be  

Як бачимо, нетипові математичні вправи здатні не лише розвинути логіку але і 

продемонструвати можливості науки, що подекуди нагадують магію або передбачення. 

Використовуи те ці вправи аби розвинути креативне мислення дітеи , адже вони 

примушують працювати як ліву, так і праву півкулі мозку, що робить підхід до 

вирішення проблем більш гнучким. 

 Розвиваємо логічне мислення учнів 

Прорахувати свої  дії  на декілька кроків уперед, знаи ти вихід зі складної  ситуації , 

підібрати наи простіше рішення проблеми та розробити стратегію шляху до успіху – все 

це дуже легко для людини з розвиненим логічним мисленням. А коли ж и ого 

розвивати? Чим раніше, тим краще! Тим більше, що школа надає безліч можливостеи  

для цього! 

Що ж таке логічне мислення? Перш за все, це здатність мислити чітко та послідовно, не 

допускаючи протиріч у міркуваннях, і вміння знаходити логічні помилки. Такии  підхід є 

надзвичаи но корисним у будь-якіи  сфері життя. 

Логічне мислення, як і критичне, є одним з провідних трендів сучасної  освіти. Чому? Бо 

навчившись логічно мислити, ваші учні зможуть: 

● грамотно та чітко формулювати власні думки;  

● знаходити та висловлювати аргументи на підтримку своєї  позиції ;  

● знаходити прості та безпечні виходи з будь-яких проблемних ситуаціи ;  

● мінімізувати вірогідність помилок як у навчанні, так і у житті в цілому.  

https://www.youtube.com/watch?v=4Lb-6rxZxx0&feature=youtu.be
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Логіка – універсальнии  інструмент, якии  дає розуміння того, як саме мислити та які 

прии оми застосовувати, аби діи ти потрібних висновків. Це надзвичаи но цікаво та 

захопливо. Втім, існує думка, що логіка притаманна лише тим, хто має «математичнии  

тип мислення», тоді як «гуманітарії » від неї  дуже далекі. Але це зовсім не так, 

мистецтвом логічного мислення може оволодіти кожен! А вчитель може легко 

допомогти учням досягти успіху! 

 Що для цього треба зробити? 

1. Не заважати. 

Власнии  досвід – наи більш дієвии  спосіб пізнання світу, тому дітям не треба заважати. 

Наприклад, якщо ви запропонували учням проектну роботу, але бачите, що ї м важко 

впоратися, не варто одразу бігти на допомогу. Звісно, вам хочеться поділитися свої м 

досвідом та підказати, але так ви не просто спрощуєте завдання, ви фактично 

виконуєте и ого за учнів. Насправді ж краще залишити проблемні ситуації  дітям: нехаи  

вони вагаються, відшукують правильнии  шлях, навіть якщо помиляються. 

2. Запитувати. 

Намагаи теся не просто подавати нову інформацію, а ще и  ставити більше запитань. 

Запитаи те в учнів, як би вони вирішили ту чи іншу проблему. Запитання може 

починатися так: «Що зробити, щоб…», «Що б ви зробили, якщо…» тощо. Учні точно 

зможуть дати відповіді, а деякі з них навіть здивують своєю цікавістю та 

несподіваністю! 

3. Грати. 

Існує безліч ігор, створених для розвитку логічного мислення, головною складовою 

яких аналіз даних. Це шахи, шашки, нарди, скребл, монополія, а також різноманітні 

ребуси, головоломки та сканворди. І деякі з цих ігор можна вдало використовувати в 

навчальному процесі. 

 Структура уроку 

Техніки розвитку логічного мислення цікаві тим, що застосовувати ї х можна щодня і 

маи же на будь-якому уроці. При цьому структура такого заняття зовсім нескладна: 

1. Виклик. 

Вступна частина уроку, під час якої  відбувається актуалізація опорних знань: учні, 

розмірковуючи над темою уроку, мають розповісти, що вони вже знають та про що 

можуть дізнатися. Таким чином ви створюєте ґрунт для засвоєння нових знань. 

Які навчальні методи можна використати? Дедукція, індукція, читання з 

передбаченням, логічні стрибки тощо. 

2. Осмислення. 

https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-rozvitku-logichnogo-mislennya
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Основна частина уроку. Вчитель знаи омить учнів з новою інформацією, ставить 

запитання, а школярі осмилюють знання, пробують застосувати ї х на практиці та 

роблять логічні висновки. 

Які навчальні методи можна використати? Кросворд, логічні задачі, абстрагування, 

вільне письмо, евристична бесіда тощо. 

3. Рефлексія. 

Підбиття підсумків уроку. Важливии  етап, якии  передбачає систематизацію, 

узагальнення та інтерпретацію ключових ідеи  заняття. Під час цього етапу 

запропонуи те учням передбачити, якии  матеріал буде вивчено далі, та обмінятися з 

думками з цього приводу. 

Які навчальні методи можна використати? Логічні висновки, дебати, аналіз, 

інтерпретація, реакція читача, дерево подіи  тощо. 

Існує багато цікавих методів та прии омів, які можна використати під час уроку для 

розвитку логічного мислення. Бажаєте дізнатися про них все? Слідкуи те за нашими 

публікаціями! 

 Прийом розвитку логічного мислення «Дедукція» 

 

Шерлок Голмс – справжніи  зразок для наслідування. Мислячи цілком логічно, він міг 

викрити наи зухвалішого злочинця та розплутати навіть наи складнішу справу. А. К. 

Дои л дав читачам зрозуміти, що Голмс уже народився неперевершеним логіком, а потім 

лише розвивав свої  природні якості. Але ж далеко не всім людям так щастить. Що ж 

робити? Розвивати логічне мислення змалечку, звісно! І в цьому допоможе чудовии  

навчальнии  прии ом «Дедукція». 

Із латинської  «дедукція» перекладається як «виведення», це особливии  вид мислення, 

коли окремі положення логічно виводяться із загальних. Такии  підхід дозволяє досягти 

маи же ідеально чіткого розуміння ситуації . 

Використання дедуктивного методу навчання сприяє швидкому засвоєнню матеріалу, а 

також допомагає розвитку абстрактного мислення. Ідеальнии  час для цього – вивчення 

теоретичного матеріалу або розв’язання задач, які потребують висновків із загальних 

положень. Таким чином учні зможуть швидше засвої ти знання як загального, так і 

абстрактного характеру, з яких згодом можна вивести більш конкретні твердження. 

 Процес виконання 

Метод дедукції  можна використовувати для аналізу конкретної  ситуаціи  або 

побудувати на и ого застосуванні стратегію цілого уроку. Використовувати метод 

дедукції  можна на будь-якому уроці, але наи частіше до нього звертаються викладачі 

точних наук. 

1. Повідомте учням нову тему, визначаючи спочатку загальне положення, формулу чи 

закон. 
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Приклад: 

Атмосфера Землі є сумішшю різних газів, які утримуються біля планети завдяки 
дії сили тяжіння на їхні молекули. 

2. Запитаи те в учнів, чи знають вони щось про запропоновану тему. Намалюи те на 

дошці табличку з двома колонками «Що мені вже відомо» та «Що я можу дізнатися». 

Запропонуи те школярам заповнити першу колонку, використовуючи знання, отримані 

під час вивчення попередньої  теми. 

3. Нехаи  учні відчують себе детективами та на основі вже здобутих раніше знань 

припустять, про що саме вони дізнаються під час вивчення нової  теми и  як зможуть 

використати ці знання на практиці. Важлива умова: припущення мають будуватися на 

основі відомого дітям матеріалу, хоча и  фантастичні гіпотези не варто відкидати, ї х 

можна проаналізувати пізніше. Запишіть ідеї  школярів у другу колонку. 

4. Сформулюи те гіпотезу. Зробіть це самі, спираючись на матеріал, якии  мають вивчити 

ваші учні. 

Якщо б не існувало сили тяжіння, то наша планета була б схожа на пустелю. 

5. Запропонуи те учням дібрати твердження та факти, які можуть підтвердити чи 

спростувати гіпотезу. Це допоможе встановити, чи є гипотеза істинною, або ж навпаки - 

хибною. Запишіть правильні положення, вони допоможуть у подальшіи  роботі. 

Тобто без сили тяжіння гази розлітяться всесвітом. 

Сила тяжіння є запорукою існування атмосфери. 

Без атмосфери загинуло б усе живе на Землі, а людства не існувало б. 

Отже, сила тяжіння є однією з умов існування життя на планеті. 

Далі на основі істинних положень поступово формуються нові думки та висновки. 

Зауважте цікаву особливість цього методу: за умови достовірності припущень дедукція 

на 100% гарантує отримання точних висновків. І навпаки – дедукція, заснована на 

хибних припущеннях, може дати лише помилковии  результат. 

Перевага прии ому дедукції  полягає не лише у можливості розвитку логічного 

мислення. Цеи  прии ом допомагає швидко засвоювати нові знання, а завдяки 

оригінальніи  формі подачі вивчати нову тему буде ще и  цікаво. Гарантуємо! 

 5 вправ для розвитку логічного мислення учнів 

Уміння логічно мислити – помічник не лише у школі, а и  у багатьох життєвих ситуаціях. 

Завдяки логіці та розсудливому міркуванню людина зможе знаходити вихід із 

нестандартних ситуаціи , прораховувати свої  дії  на декілька кроків уперед і знаходити 

коротшии  шлях до успіху.  
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Школяр із розвиненим логічним мисленням із легкістю зробить правильнии  висновок і 

отримає нові знання навіть на підставі розрізненої , неточної  чи часткової  інформації . 

Навичкам послідовного міркування можна легко навчитися завдяки вправам і задачам, 

що вимагають побудови логічного ланцюжка. 

 Вправа 1: Хитрий мандрівник 

Мандрівника схопило вои овниче плем’я. Вождь засуджує бранця до смерті, але 

дозволяє сказати одне речення. Якщо речення буде правдивим – мандрівника скинуть 

зі скелі, якщо брехнею – віддадуть левам. Хоча ситуація здавалась безвихідною, хитрии  

мандрівник знаи шов саме ту фразу, яка подарувала и ому свободу. 

Спробуи те виявити, що це за фраза. 

Відповідь: «Мене віддадуть левам». Якщо вождь виконає свою обіцянку, та віддасть 

бранця левам, фраза стає правдивою, тож мандрівника треба скинути зі скелі. Утім, 

якщо и ого кидають зі скелі, твердження про смерть у пащі левів стає неправдивим. 

Отже, вождь потрапляє у замкнене коло, єдинии  вихід з якого – відпустити 

мандрівника. 

 Вправа 2: Три капелюхи 

Як приклад логічного міркування можна використати задачу з трьома капелюхами. 

Умови завдання: є три капелюхи: два білі та один чорнии . Двоє учнів закривають очі та 

кожному з них на голову одягають капелюха. Гравець не може бачити, якого саме 

кольору капелюха вдягнули и ому на голову, утім має вивести цю інформацію шляхом 

міркування. Переможцем вважається тои , хто першим дасть правильну відповідь. 

Складність завдання полягає у тому, що обом гравцям одягаються білі капелюхи. На 

першии  погляд, за таких умов задача не має вирішення, тож обидва гравці певнии  час 

мовчать. Якщо спробувати записати міркування з позиції  одного гравця, можна 

побудувати такии  логічнии  ланцюжок: 

1. На моєму супротивнику білий капелюх.  

2. Отож, на мені може бути або білий, або чорний.  

3. Припустимо, що на мені чорний капелюх.  

4. Це значить, що мій супротивник бачить перед собою учня у чорному капелюсі.  

5. Нам обом відомо, що чорний капелюх лише один.  

6. Якщо мій супротивник не дурний, він одразу зрозуміє, що на ньому білий капелюх.  

7. Утім, мій супротивник мовчить.  

8. Отже, можна припустити, що на мені білий капелюх.  

У такому ланцюжку роздумів немає нічого важкого для дитини з середньої  чи старшої  

школи. Утім такі роздуми формують вміння чітко ставити собі питання, 

виокремлювати головну інформацію та абстрагуватись від другорядної . У цьому 

випадку суттєвим є не стільки колір капелюха на супротивнику, скільки факт и ого 

мовчання. 
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Ускладнити завдання можна збільшивши кількість гравців до трьох, а капелюхів до 

п’яти – три білих та два чорних. На всіх трьох гравцях, як і у попередньому варіанті, 

опиняються білі капелюхи. 

 Вправа 3: Переправа через річку 

Цікавинка цієї  задачі полягає у тому, що частина ї ї  мовного контексту є суттєвою для 

вирішення, а частина ні. Що є важливим, учень має вирішити виходячи з поставлених 

задач. У повсякденні ми часто стикаємось із ситуаціями, коли важлива інформація 

згадується побіжно. Тоді як другорядна, навпаки, підкреслюється та висувається на 

передніи  план. Саме тому важливо бачити основне та відсівати несуттєві деталі. 

Задача: Двоє людеи  підіи шли до ріки. Коло пустельного берега стояв човен, що вміщує 

лише одного пасажира. Обидвоє переправились на цьому човні на іншии  берег та 

продовжили свіи  шлях. Як вони це зробили? 

Відповідь: ці дві людини підіи шли до ріки з різних берегів. 

Після вирішення завдання запитаи те учнів: Яка інформація була важливою, а яка ні? 

 Вправа 4: Три коробки фокусника 

Фокусник виніс на арену три коробки та повідомив публіку, що зараз та побачать 

голубів, кроликів та кошенят. На кожніи  коробці є напис. 

Коробка №1: Голуби. 

Коробка №2: Кролики. 

Коробка №3: Кролики у першіи  коробці. 

Питання у тому, з якої  коробки фокусник дістане кроликів, якщо відомо, що усі написи 

не відповідають істині? 

Відповідь: якщо написи на усіх коробках не відповідають істині, то логічно буде 

припустити, що кролики не у другіи  і не у першіи  коробці. А отож, у третіи ! 

 Вправа 5: Папуга, мавпа і число 

Папуга і мавпа обговорюють певне число. Відомо, що папуга завжди говорить правду, а 

мавпа завжди бреше. 

Мавпа: число непарне. 

Папуга: у цьому двозначному числі цифра десятків на 2 більше ніж цифра 
одиниць. 

Мавпа: У ньому є така ж цифра, як у числі 24. 

Яке число обговорюють мавпа та папуга? 

Відповідь: оскільки папуга сказав, що у цьому двозначному числі десятків на 2 більше 

ніж одиниць, учні можуть виписати наступні числа: 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97. 
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Мавпа стверджує, що у числі неодмінно має бути така ж цифра, як і у числі 24. Оскільки 

це не правда, учні залишають лише ті числа, де таких цифр нема: 31, 53, 75, 86, 97. 

Також мавпа запевняє, що число має бути непарним. Це неправда, а отож, задумане 

число – парне.  

Отже, правильна відповідь: 86. 

Ілюстровані завдання для тренування логіки.  

Картинка №1 "У якій склянці більше води?" 

 

Картинка №2. Знайди шлях на дах. 

 

Використовуи те логічні вправи як розминку або перепочинок усередині уроку. 

Виконуючи ї х, діти підсвідомо засвоять відповіднии  тип мислення, а це буде корисним 

не тільки на уроках, а і у життєвих ситуаціях. 
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 Інтернет на користь: онлайн-ресурси для розвитку логічного мислення 

Надати знання – це вже не про украї нську шкільну освіту сьогодення. В умовах 

інформаціи ного суспільства перед сучасною школою стоять ширші задачі – виховати 

творчу особистість та навчити критично мислити, відокремлюючи корисну і відсіюючи 

заи ву інформацію. 

Учень сучасної  школи має не просто отримати знання згідно з навчальними 

програмами, а передусім – навчитися вчитися. Тому на уроках доцільно приділяти 

більше уваги не просто напрацюванню навички механічного запам'ятовування, а 

розвитку гнучкості мислення та творчого переосмислення отриманих знань. А цьому 

якнаи краще сприяють різнотипні завдання на тренування логіки. 

 «Ребуси українською»: розважальний сайт 

«Ребуси украї нською» – саи т, де представлена добірка наи різноманітніших ребусів з 

відповідями для дітеи  і дорослих. Ресурс оцінять шанувальники головоломок, логічних 

ігор та загадок. До того ж, цеи  саи т надає можливість створювати ребуси онлаи н. 

 

Онлайн згенерований ребус за прислів’ям «Не було б щастя, так нещастя помогло» 

Чия розробка: 

Ресурс було створено у 2013 році, проект є некомерціи ним. Саи т украї нськомовнии , а 

також адаптовании  росіи ською та англіи ською мовами. 

Як це можна використати: 

Сервіс інтернет-ресурсу надає можливість розгадувати ребуси за певною тематикою 

(предметні або спеціалізовані), за обраним типом (звичаи ні чи математичні) та 

генерувати ї х онлаи н. У межах саи ту також представлена довідкова інформація щодо 

правил побудови власноруч та історії  ребусів, в окремих розділах містяться онлаи н-ігри 

та загадки. 

Усі головоломки поділені на три вікові групи: для дітеи  (до 10 років), школярів та 

дорослих. У залежності від групи складність головоломок підвищується та 

використовуються відмінні образи. 

http://rebus1.com/
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Математичний ребус 

Приклад вирішення математичного ребусу План+План=Дача, якщо Ч=5 

Отже, однакові цифри позначені однаковими буквами, різні цифри – різними. 

При вирішенні виходимо з того, що П < 5, бо всі числа чотирьохзначні. П ≠ 0, Д ≠ 0, бо 

перша цифра числа не може дорівнювати нулю. А – парне, бо сума будь-яких однакових Н 

дає парне А. 

Ч = 5, тому за перехід через десяток А = 2, а Н = 6 і Л = 1. 

Д – парне, бо немає переходу через десяток. Д ≠ 0, Д ≠ 2, Д ≠ 6. 

Якщо припустити, що Д = 4, то П = 2 = А, а такий варіант неможливий. 

Отже, Д = 8, а П = 4. 

4126 + 4126 = 8252. 

Відповідь: 8252. 

 «Реши-Пиши»: цікаві завдання для дітей молодшого та середнього шкільного віку 

«Реши-Пиши» –  саи т, в межах якого зібрано понад 3000 завдань різного рівня 

складності. Кожна задача представляє собою захоплюючии  квест, проходячи якии , діти 

отримують знання и  навички, що є затребуваними у реальному житті. Використання 

завдань такого формату особливо актуальне в умовах впровадження нового освітнього 

стандарту згідно НУШ. 

Хоча на саи ті зазначено, що всі завдання розраховані на дітеи  віком від 4 до 10 років, 

однак окремі з задач можуть бути цікаві и  для школярів середніх класів. 

Чия розробка: 

https://reshi-pishi.ru/
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Проект був створении  за ініціативи Сергія Пархоменка та росіи ського видавництва 

«Банда Розумників» у 2016 році. 

  

Приклад завдання на «Реши-Пиши» 

Як це можна використати: 

Запропонуи те школярам вирішення квестових завдань на уроці для тренування 

логічного мислення та з метою підтримки ї х уваги протягом всього навчального часу. 

На саи ті містяться готові завдання у 6 розділах за окремими варіантами та відмінними 

рівнями складності. До кожного типу задач наведении  приклад вирішення, інші у 

категорії  вирішуються за аналогічним принципом. 

Запропоновані завдання передбачають здіи снення маніпуляціи  з числами, 

фрагментами зображень та буквами (кирилицею и  латиницею). Для використання 

матеріалів у класі, ї х необхідно роздрукувати (верстка саи ту це передбачає). 

 «Слова зі слова»: гра-головоломка зі складання слів 

«Слова зі слова» – пізнавальна гра-головоломка, що стимулює розвиток логічного 

мислення та сприяє розширенню словникового запасу з украї нської  мови. 
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Інтерфейс додатку «Слова зі слова» 

Чия розробка: 

Застосунок було створено львівською компанією UA-Play, останнє оновлення – 

у березні 2018 року. 

Як це можна використати: 

Використання цього додатку можна запропонувати школярам в якості з цікавого 

дозвілля. 

Відкриваючи один з трьох доступних рівнів гри, необхідно відгадати всі слова, які 

можна скласти з літер головного (ї х кількість показана поряд з наведеним словом). 

При  цьому варто враховувати, що утворені слова мають бути в однині, в називному 

відмінку і не бути власними іменами (географічні назви та імена не підходять) 

Окрім того, у спеціально вбудованому словнику можна подивитись точне значення вже 

вгаданих слів з літер основного. 

За сумарною кількістю відгаданих слів та часу перегляду реклами, можна відкривати 

нові рівні. Додатком також передбачена функція підказок, які можна отримати в обмін 

на бали у грі. 

Команда освітнього проекту «На Урок» рекомендує також разом з цим застосунком 

використовувати додатки «Слова зі значень»  та «Знаи ди слова».  Обидва ці продукти 

украї нськомовні і сприяють розвитку не лише логіки, а и  розширенню словникового 

запасу з украї нської . 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uaplay.slovaziznach
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uaplay.findwords
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 «Слово за підказкою»: гра з відгадування слів за асоціаціями 

«Слово за підказкою» – росіи ськомовнии  мобільнии  додаток, що сприяє розвитку 

кмітливості. За умовами гри, необхідно відгадати слово за переліком букв та 5 словами-

асоціаціями. 

Чия розробка: 

Застосунок було створено спеціалістами казахської  компанії  Almond Studio. 

 

Інтерфейс додатку «Слова за підказкою» 

Як це можна використати: 

Цеи  додаток можна залучати в якості розважального ресурсу. У грі понад 3000 рівнів 

складності, на кожному з етапів асоціації  все складніші. Однак, у випадку виникнення 

складнощів, можна скористатися підказками, проте вони у обмеженіи  кількості (всього 

3). Але функціонал додатку передбачає можливість обміняти ї х на монети. Вони, в свою 

чергу, накопичуються за правильні відповіді чи перегляд рекламних відео, але підказки 

в обмеженіи  кількості. Тому пропонується придбати додатково монети, або 

скористатися відповідним ресурсом, на якому відповіді на всі питання знаходяться у 

відкритому доступі. Й ого можна використати у випадку виникнення заминки на 

певному з рівнів. 

Команда освітнього проекту «На Урок» рекомендує також разом з цим застосунком 

використовувати додаток Guess the word. 

 «Загадки для кмітливих»: розважальний сайт для тренування системного 
мислення 

«Загадки для кмітливих» – саи т, призначении  для дітеи  та дорослих, які захоплюються 

загадками, ілюзіями, ребусами та головоломками. На ресурсі представлено безліч 

корисних різнопланових матеріалів! 

Чия розробка: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almondstudio.wordbyword
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almondstudio.guessword
http://zagadki.org.ua/
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Ресурс було створено у 2006 році, саи т украї нськомовнии  та адаптованинии  

росіи ською. 

Як це можна використати: 

Запропонуи те учням цікаві завдання, серед представлених на саи ті. 

Всі матеріали ресурсу систематизовані за такими категоріями: 

● загадки (15 підкатегоріи ,всього понад 1190 різнотипових символьних, графічних 

та комбінаціи них завдань);  

● ребуси (прості, ребус-слово, ребус-фраза – понад 260);  

● зображення (ілюзії , малюнки-загадки – понад 1300);  

● ігри (судоку, головоломки, веселі ігри - всього 37).  

Разом з ресурсом «Загадки для кмітливих» команда освітнього проекту «На Урок» 

рекомендує використовувати добірку графічних завдань на логіку. 

Отже, розвиваи те логічне мислення свої х учнів, і сьогоднішні школярі будуть вдячні, 

що ви не лише допомогли ї м опанувати знання з предмету, а навчили мислити! 

 Судоку та кросворд: легка альтернатива звичайним вправам на будь-який урок 

Логічне мислення – необхідна навичка для кожної  сучасної  людини. І розвивати и ого 

необхідно ще зі школи. Кажете, вправи на розвиток логічного мислення доречні не на 

кожному предметі? Аж ніяк! Логіка на уроках украї нської  літератури та географії ? 

Легко! Перевірені часом головоломки – судоку та кросворди – доречні завжди. 

 Кросворди 

Посадити дерево, отримати освіту та розгадати надскладнии  кросворд – три речі, які 

має зробити кожна успішна людина у житті. Так-так, вам не почулося. А все чому? Тому, 

що дослідження демонструють позитивнии  вплив кросвордів на наш мозок: 

● збагачення словникового запасу;  

● зниження рівня стресу;  

● підвищення швидкості мислення;  

● розвиток логічного мислення.  

Учителеві не знадобиться багато часу, щоб побачити позитивнии  вплив головоломок 

на успішність школярів. Адже кросворд, створении  на основі нової  теми, допоможе не 

тільки змінити вид діяльності та відволіктися, а и  перевірити, наскількі добре діти 

засвої ли нову інформацію. Тим паче, що і створити такии  кросворд дуже просто, адже у 

мережі є безліч корисних онлаи н-ресурсів. 

1. Розвиток дитини – генератор кросвордів 

Ресурс має украї нськомовнии  інтерфеи с та простии  функціонал, що дозволяє 

згенерувати безліч різновидів кросвордів за одними и  тими ж запитаннями. Усе, що 

необхідно, це вписати відповіді у першу колонку, а запитання – у другу. Потім тиснемо 

на кнопку «Сформувати» та генеруємо кросворд. Не сподобався? Натисніть на кнопку 

http://forum.dobro-est.com/threads/sovetskie-zagadki-na-logiku-i-vnimatelnost-v-kartinkax.411/
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html
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ще раз, із кожним новим кліком на неї  головоломка видозмінюватиметься (раніше 

введені запитання та відповіді лишають незмінними).  

2. StudyStack – багатофункціональні головоломки 

Уявіть ресурс, за допомогою якого можна в один клік зробити з вашого тексту безліч 

цікавих вправ та головоломок! Англомовнии , проте інтуї тивно зрозумілии  інтерфеи с, 

має великии  функціонал та не меншии  потенціал для підживлення цікавості учнів до 

уроку. Окрім того, інтернет-ресурс має безліч готових головоломок із будь-якого 

предмету, що заощадить час учителя! 

 Судоку 

Але кросворди – не єдинии  варіант, спробуи те навчити дітеи  розгадувати судоку! 

Традиціи на головоломка містить цифри у великому квадраті, де заздалегідь 

надруковані кілька чисел від 1 до 9. Завдання гравця – заповнити порожні клітинки 

так, щоб у кожному квадраті 3 × 3 був повнии  набір чисел від 1 до 9, але при цьому, щоб 

у великих рядках із 9 клітин цифри не повторювалися. До того ж, у кожного судоку є 

тільки один правильнии  варіант рішення. 

Дослідження доводять таку користь судоку: 

● покращення пам’яті;  

● зниження ризику хвороби Альцгеи мера;  

● покращення навичок глибокої  концентрації ;  

● розвиток логічного мислення.  

Попри беззаперечну користь традиціи ного кросворда, такии  формат головоломки 

підіи де не для кожного предмету. Гуманітарні дисципліни багаті на слова, а не числа, 

тож судоку має бути відповідним. Утім, правила такої  словесної  гри збігаються із 

традиціи ними для головоломки: слово не має повторюватися ні у горизонтальніи  лінії , 

ні у вертикальніи .  

1. Word sudoku – словесна головоломка 

Англомовнии  ресурс надає платформу для створення власних судоку з різним рівнем 

складності. До нумерованого списку слід занотувати необхідні слова, а справа від 

кнопки «Level» обрати рівень складності від наи легшого (зверху у випадаючому 

списку) до наи складнішого (знизу). Завантажити таку головоломку можна натиснувши 

«Create new Word Sudoku Puzzle», а згодом – «Download the Word Sudoku Puzzle». 

2. Розвиток дитини – готові судоку за темами 

Гра в судоку не має вікових обмежень, і навпаки – відома свої м позитивним впливом на 

малечу! Розвинути логічне мислення дитини можна за допомогою математичних 

судоку за різними темами: нерівність чисел, фігури тощо.  

 

Запропоновані головоломки не тільки зроблять урок цікавішим та поглиблять знання 

предмету, але и  позитивно вплинуть на когнітивні здібності школярів! 

https://www.studystack.com/
https://www.edu-games.org/worksheets/word/games/word-sudoku.php
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-math-mathpuzzle-sudoku/
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 Інтерактивний прийом «З'ясуй причину!» 

Шкільна програма з будь-якого предмету передбачає опанування учнями певного 

мінімуму знань, тобто фактів стосовно курсу вивчення. А які першопричини передують 

певним подіям, явищам чи процесам? 

Чи багато часу в межах уроку ви приділяєте напрацюванню навички системного 

мислення? Адже саме в ході цього у школярів виховується вміння відслідковувати 

причинно-наслідкові зв'язки. 

Пропонуємо прии ом, використання якого на уроці стимулює учнів замислюватися над 

взаємопов'язаністю явищ, подіи  та фактів. 

 Для чого 

Прии ом «З'ясуи  причину!» стимулює до пошуку першопричин будь-чого сприяє 

формуванню навички побудови логічних ланцюжків та зв'язного мовлення. 

Головна умова виконання – розгорнуті відповіді і максимально можлива аргументація, 

основана на раніше отриманих відомостях. 

 Принцип виконання 

Цеи  прии ом можна запроваджувати в декілька форм: 

Форма А (загальна) 

Вчитель пропонує класу питання, на які учні надають максимально вичерпні відповіді, 

доповнюючи один одного за потреби. 

Форма Б (командна) 

Клас об'єднується на декілька груп (оптимально по 5-7 учнів в кожніи ). Команди 

почергово задають одна одніи  питання та, після попереднього короткого обговорення 

всередині команди, відповідають. 

Якщо група-суперник невірно відповіла або не надала відповіді, то на нього має 

відповісти учень з команди, яка ставила питання. Якщо відповідь не надано – команда 

отримує штрафні бали. 

Форма В (індивідуальна) 

Вчитель надає  попередньо підготовлені питання, на які учні мають відповісти 

самостіи но, ґрунтуючись на раніше вивчених відомостях стосовно предмету вивчення, 

при можливості залучаючи знання з інших навчальних дисциплін. 

 Приклади завдань 

На уроці географії: 

Чому через Антарктиду проходять всі меридіани? 

Приклад відповіді: 
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Меридіан – умовна лінія, що з'єднує полюси і розміщується перпендикулярно до екватора. 

Через будь-яку точку на планеті можна провести меридіан, бо це умовність. 

Антарктида – єдиний материк, в межах якого розташований один з двох полюсів Землі. 

Полюси з'єднують всі меридіани. Тому, відповідно, будь-який меридіан буде проходити 

через Антарктиду. 

На уроці біології: 

Чому більшість Світового океану нагадує підводну пустелю? 

Приклад відповіді: 

Переважні глибини Світового океану складають понад 4 км, а сонячні промені 

проникають углиб океану всього на кілька сотень метрів. Там, де сонячні промені не 

освітлюють товщу вод, утворюється суцільна темрява, в умовах якої може існувати 

дуже обмежена кількість видів. Тому за таких умов більша частина дна утворює 

своєрідну пустелю, позбавлену життя. 

На уроці суспільствознавства: 

Чому виникають раси? 

Приклад відповіді: 

Основа виділення рас – це зовнішні ознаки людей, що сформувалися під дією природних 

умов тих місцевостей, в яких проживають певні народи. 

Расові ознаки формують протягом тисячоліть і передають спадково. На Землі 

достатньо різноманітні природні умови, тому виникли такі основні раси: європеоїдна (в 

умовах помірного клімату), монголоїдна (в умовах посушливого клімату), негроїдна (в 

умовах високої температури) тощо. 

 Типові помилки, яких можна уникнути: 

Вчителя: Втрата контролю над дискусією. Щоб передбачити це, пропонуємо перед 

початком роботи узгодити час надання аргументованої  відповіді (наприклад, 1 

хвилина) та чітко контролювати дотримання встановленого регламенту. 

Учня: Варто вважати за помилку надання односкладної  відповіді, відсутність або 

недостовірність аргументів. 

Приклад питання: чому дно Атлантичного океану вважається молодшим за його воду? 

Відповідь, яку доречно вважати невичерпною: Тому, що на його дні цього океану 

проходить зона розломів. 

 Критерії оцінювання 

Пропонуємо в залежності від форми роботи використовувати окрему шкалу 

оцінювання: 

Форма А 
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При загальнокласніи  формі пропонуємо заохочувати кожного учня певними фішками, 

використовуючи накопичуваньну систему (як у прии омі «Аукціон» та «Асоціативнии  

кросворд»), за результатами якої  учень отримує оцінку за сумарною кількістю балів 

протягом теми. Фішка можна отримати у разі надання вичерпної  аргументованої  

відповіді (або можна впровадити кольорову шкалу фішок). 

Форма Б 

Якщо цеи  прии ом є одним з етапів загального змагання, то и ого оцінювання 

пропонується за такою шкалою: 

Критерій Бал 
Максимальний бал за кожну 

відповідь 

Кожна правильна відповідь 1 

3 Аргументованість кожної  відповіді 1 

Оригінальність твердження 1 

Згуртованість команди 
 
3 

Штрафні бали за відсутність відповіді на 
власне питання 

 
3 

В результаті групової  роботи за цією шкалою бал виставляється не окремому учню, а 

всіи  команді. 

Індивідуальна оцінка має виставлятися за іншої  шкалою. 

Форма В 

Критерій Бал 
Кількість 

питань 
Максимальний бал за 

роботу 

Кожна правильна відповідь 1 

3 
 

12 
 

Аргументованість кожної  
відповіді 

2 

Влучність та креативність 2 

Охаи ність оформлення роботи 1 

 Рефлексія 

Під час обговорення результатів роботи з учнями, зверніть ї х увагу на те, що навичка 

виявляти причину та будувати логічні ланцюжки сприяє розвитку вміння планувати, 

відслідковувати закономірності та аналізувати отримані наслідки. 

 Практичний прийом «Малюнок на скелі» 

Пригадаи те наи цікавішии  урок у вашому житті. Прои шло стільки років, а ви і досі и ого 

пам'ятаєте, чи не так? Що було під час того уроку? Звісно не конспектування 

підручника і не перевірочна робота! А сам вчитель, напевно, надзвичаи но 

захоплювався свої м предметом та натхненно проводив уроки. 

Упевнені, що і ви, обравши професію вчителя, також працюєте з натхненням та 

постіи но застосовуєте нові формати викладання на уроках. 

https://naurok.com.ua/post/interaktivniy-priyom-aukcion-kontrolna-robota-abo-opituvannya-v-igrovomu-formati
https://naurok.com.ua/post/interaktivniy-priyom-asociativniy-krosvord-u-vashu-pedagogichnu-skabnichku
https://naurok.com.ua/post/interaktivniy-priyom-asociativniy-krosvord-u-vashu-pedagogichnu-skabnichku
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Команда освітнього проекту «На Урок» постіи но шукає і знаходить оригінальні ідеї  та 

навчальні прии оми, які можуть стати чудовим доповненням до скарбнички кожного 

сучасного педагога! 

Цього разу ми пропонуємо ігровии  прии ом із використанням піктограм. Із и ого 

допомогою можна активізувати увагу учнів та налаштувати ї х на продуктивну роботу, а 

також перевірити рівень засвоєних знань з теми вивчення. 

 Що таке піктограми 

Піктограма (від лат. pictus — мальовании  і грец. γρά μμά — письмовии  знак, риска, 

лінія) – умовнии  малюнок із зображенням будь-яких діи , явищ, предметів тощо. 

Піктограми беруть початок із давніх часів, коли вони використовувалися для 

передавання будь-яких відомостеи . Саме спосіб піктограм ліг в основу формування 

писемності. 

Однак така форма передачі інформації  має як переваги, так і недоліки. 

● Переваги: щоб зрозуміти сенс зашифрованої  інформації , не обов'язково володіти 

мовою адресата, адже символи, які застосовуються – переважно універсальні;  

● Недоліки: немає гарантіи , що «лист» буде «прочитании » правильно. Тому, 

створюючи відповідну піктограму, ї ї  варто малювати інформативно і наочно, але 

водночас схематично.  

 У чому сенс прийому «Малюнок на скелі» 

Запропонуи те школярам подумки перенестися на декілька тисячоліть тому и  уявити, 

що вони живуть у тои  період, коли писемність ще не винаи шли, однак ї хнє плем'я 

досягло неабияких успіхів у дослідженні певної  науки. Тож головне завдання членів 

«племені» – передати свої  знання нащадкам. Зважаючи на те, що писемності за 

легендою ще нема, доведеться використовувати власноруч намальовані асоціативні 

піктограми. 

Отже, «Малюнок на скелі» – ігровии  прии ом, якии  дозволяє структурувати 

інформацію, виокремити необхідні відомості та зробити акценти на певних 

характеристиках чи властивостях за допомогою схематичних зображень. 

Головна умова – ілюстрація має бути гранично стислою, при цьому наочною. 

Такии  прии ом можна використовувати на будь-якому етапі уроку: як на початку теми 

(для актуалізації  знань), так і наприкінці (з метою перевірки засвоєного матеріалу). 

Також він може бути чудовим інструментом для активізації  уваги школярів під час 

вивчення нового матеріалу. 
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Приклади зашифровок географічних термінів 

 В які форми роботи можна залучати прийом «Малюнок на скелі» 

Пропонуємо декілька ідеи  використання прии ому. 

● «Мозковий штурм»: на початку уроку для актуалізації  знань, запропонуи те 

учням створити піктограми-зашифровки власноруч.  

● Квест: більшості дітеи  і дорослих дуже подобаються квести – інтерактивні ігри з 

певною сюжетною лінією, ceнс якої  полягає у поетапному вирішенні різних 

головоломок і логічних завдань. Тож принцип наскельного малюнка можна 

використати при створенні одного із завдань.  

● Творче завдання: наприкінці вивчення теми запропонуи те учням створити 

власні схематичні малюнки.  

● Командне змагання: наприкінці вивчення теми перевірку рівня знань школярів 

можна провести не лише за допомогою контрольної  чи самостіи ної  робіт. 

Запропонуи те учням командне змагання з декількома етапами, один з яких – завдання 

розгадати напередодні підготовлені вчителем коди або створити власні.  

Підбиваючи підсумки після роботи із використанням прии ому «Наскельнии  малюнок», 

варто зазначити, що такии  прии ом допомагає навчити школярів звертати увагу на 

деталі та розвинути творче мислення. При цьому кожен учень навчається не тільки 

створювати відповідні асоціації  до понять і термінів з предмету вивчення, але і 

опановує навички аргументації  власного бачення. 
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 Танграм: унікальна головоломка для кожного 

Незважаючи на те, що про східну головоломку танграм заговорили лише нещодавно, 

вже зрозуміло, що гра дуже корисна. Вона допомагає розвивати логічне мислення, уяву, 

увагу та комбінаторні здібності, бо учень складає модель із семи геометричних фігур як 

мозаї ку. Тож розглядати ї ї  як засіб навчання – гарна ідея! 

 Як її виготовити? 

У виготовленні головоломка дуже проста. Гра з дерева або пластика вии де міцнішою, 

проте наи легшии  варіант – створити танграм із картону. Достатньо накреслити 

квадрат,  провести лінію по діагоналі так, щоб утворилися два однакових трикутники, 

та розкреслити ї х так, щоб всередині цих трикутників виникли такі фігури: 

паралелограм, квадрат і трикутники – два маленьких, два великих та один середнього 

розміру. Далі слід розрізати фігури по лініях.  

Пластиковии  танграм можна зробити з офісної  папки або з коробки з-під DVD. 

Зберігати деталі можна у зручному мішечку або в коробці.  

https://www.youtube.com/watch?v=5SfVmYfskTc&feature=youtu.be  

 Як грати? 

Збирати головоломку потрібно на пласкіи  горизонтальніи  поверхні. Приєднуючи 

фігури одну до одної , учні складатимуть зображення. Умови такі: одночасно мають 

бути застосовані всі 7 елементів гри, при цьому вони не повинні перекривати одне 

одного.  

Загалом можна зібрати близько 7 тисяч комбінаціи : будинки, птахи, букви та цифри, 

але наи більш поширені фігурки людеи  або тварин. 

  

 

 Як використати на уроках математики? 

Розвивальні заняття необхідно обирати відповідно до віку школярів. Так, вивчаючи у 

початковіи  школі на уроках математики наи простіші геометричні фігури, учні можуть 

знаходити серед частин конкретні елементи, наприклад, трикутники, та рахувати ї х. А 

завдання скласти з трикутників квадрат або трапецію підштовхне до висновку, що одні 

фігури можуть складатися з інших.  

1. З танграмом можна виконувати безліч цікавих завдань. Тому можна ускладнити 

завдання і запропонувати дітям, які вже вміють складати головоломку, зробити таке:  

https://www.youtube.com/watch?v=5SfVmYfskTc&feature=youtu.be
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2. Дібрати фігури до схематичного малюнка, якии  слід заздалегідь роздрукувати. 

Учні можуть розкласти елементи на схемі або просто використовувати ї ї  як підказку, 

складаючи за прикладом.   

3. Відтворити зображення за контурами зразка. Завдання для учнів – викласти 

елементи всередині контуру, додаючи різні елементи один до одного. Це вимагає 

розвиненої  уяви та вміння розділяти ціле на складові.   

4. Далі рівень ускладнюється. Учні можуть загадати зображення, а далі самостіи но 

скласти и ого, знаходячи потрібні елементи.   

 Як ще використати на уроках? 

Не варто думати, що складання зображень – це все, для чого знадобиться танграм. Так, 

він стане корисним і на заняттях у середніи  та старшіи  школі.  

На уроках геометрії  можна за допомогою цієї  гри вивчати трикутники, кути, катети і 

гіпотенузи. Для цього спочатку даи те дітям завдання скласти з деталеи  головоломки 

два великі рівні трикутники, що межують між собою, кути яких становлять по 45 

градусів. Таким чином утворюється великии  квадрат. Досліджуючи и ого елементи, учні 

дізнаються про таке: 

1. У двох наи менших трикутників гіпотенузи дорівнюють ½ довжини сторони 

великого квадрата.  

2. Трикутник середнього розміру має катети, які дорівнюють ½ довжини сторони 

квадрата.  

3. Сторони-гіпотенузи двох великих трикутників дорівнюють стороні квадрата.   

4. Паралелограм, якии  є складовою одного з трикутників квадрата, має кути 135⁰ 

та 45⁰.     

Інформацію про танграм можна використати на уроках всесвітньої  історії . Розкажіть 

дітям, що перша офіціи на згадка про головоломку, знаи дена археологами, датована 

1780 роком: ксилографія східного художника зображує жінок, які щось складають із 

фігурок. А якщо ви плануєте провести інтегровании  урок, наприклад, з історії  та 

образотворчого мистецтва, у вас з’явиться чудова нагода обговорити ще и  особливості 

художніх творів тих часів. 

Запропонуи те учням порівняти подарунки, які вважалися цінними в період, якии  ви 

вивчаєте. Та додаи те, що мешканці Європи дізналися про головоломку на початку XIX 

століття, коли американськии  судновласник отримав презент від китаи ських 

мореплавців – геометричні фігури зі слонової  кістки, з яких можна збирати дивовижні 

фігурки.  

Існує кілька цікавих легенд про походження цієї  гри. На жаль, ми не дізнаємося, яка з 

версіи  є правдою, але можна провести урок-рольову гру, де учні достовірно відтворять 

часи, про які и деться.  

Варто розіграти такі історичні сцени: 
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● 4000 років тому один китаи ськіи  ремісник під час роботи випадково випустив з 

рук порцелянову плитку, яка розбилася на 7 шматків. Засмутившись, він спробував 

знову скласти ї х разом. Але раптом здивовано помітив, скільки нових комбінаціи  

можна створити, і зацікавився. Згодом квадрат із 7 геометричних фігур отримав назву 

«Дошка мудрості»; 

великии  мудрець Тан створив 7 книг, в яких описував зібрані з квадрата фігури. Кожна 

наступна книга ставала продовженням попередньої , тож усі разом вони описували 

еволюцію Землі від хаосу до появи людства, а фігури танграму ставали все 

складнішими. Можна підключити уяву та розіграти, як мудрець поступово ускладнює 

описи і завдання у книзі, наприклад, перетворюючи трикутник на квадрат, додавши ще 

один трикутник.;  

● за часів імперії  Сун створювали меблі яньцзіту, які з часом зазнавали змін, 

особливо під час правління династії  Мун, і лише згодом перетворилися з предметів 

інтер'єру на набори дерев'яних фігур для гри. Пофантазуи те, як меблі поступово 

зменшувалися до розмірів гри;  

● більше ніж 2500 років тому в імператора підростав син. Він був розумнии , але 

більше любив гратися, аніж вчитися. Тож імператор попросив філософа, математика та 

художника створити гру, яка б навчила сина терпінню, розважливості та пильності 

водночас, а також дала б розуміння того, що складне завжди містить в собі простіші 

елементи. Так і був створении  танграм. А син імператора нарешті вивчив математику. 

Звісно, за допомогою гри.  

Чи зацікавив вас танграм? Напишіть нам про те, як ви и ого використовуєте на свої х 

заняттях! 

 Методика Нумікон – універсальний спосіб навчити математики кожну дитину 

Числа – доволі абстрактна категорія для малечі, а вивчити ї х може бути не 

легко. Особливо для дітеи  з особливими освітніми потребами. Як полегшити занурення 

малечі у світ математики та зробити викладання інклюзивним та ефективнішим? 

Відповідь – нумікон! 

Нумікон – дієвии  та інклюзивнии  підхід до викладання математики, розроблении  

Оксфордським університетом. Він розвиває математичні навички та задіює одразу 

декілька органів чуття (мультисенсорнии  метод). Принцип наочності втілюється у 

нуміконі повної  мірою: розмаї ття фігурок, що символізують числа, сприяють якісному 

засвоєнню основ математики, розвитку дрібної  моторики рук, уяви, логічного 

мислення та пам’яті. Вкраи  актуальною така методика є для роботи з дітьми, які мають 

порушення розумового розвитку, дітьми з розладами аутичного спектра, з синдромом 

Дауна, гіперактивністю тощо. 

«Застосування нумікону є вкрай ефективним підходом до навчання усіх дітей, 
особливо тих, хто зіштовхуються з абстрактним баченням системи чисел. 
Нумікон – це мультисенсорні завдання із використанням фігур, палиць, числового 
ряду і найголовніше – повсякденного досвіду. Гра поєднує усе: відчуття, візуальне 
сприйняття, думки, розмови, читання та письмо». 
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                        Розетта Гетт, тренерка з нумікону ГО «The Inspire Foundation». 

 Як працює? 

Основа Нумікону – різнокольорові фігурки з отворами, де останні демонструють числа 

від 1 до 10. Коли фігури стають у ряд, як на малюнку нижче, школярам легше побачити 

зв’язок між числами («на один більше», «на один менше») та зрозуміти відмінність між 

ними. 

 

Математичні уроки перетворяться на гру-конструктор! Гра допомагає дітям не тільки 

навчитися арифметики, але и  сформувати поняття про розміри та ї х різницю, 

розвинути просторові уявлення, використовуючи завдання з конструювання та 

орієнтації  на біліи  дошці тощо. Поза тим, за допомогою конструктора можна легко 

пояснити такі математичні дії : 

1. Додавання  

2. Віднімання  

3. Множення  

4. Ділення  

Даваи те розглянемо принцип дії  нумікону на простому прикладі: 4-3=1. Запропонуи те 

дітям взяти деталь із чотирма отворами, та покласти на неї  деталь із трьома отворами. 

У результаті четвірка матиме один незаповнении  отвір іншого кольору (залежить від 

кольору конструкції -основи виробника). Потім запропонуи те малечі порахувати: 

● кількість отворів у більшіи  конструкції ;  

● кількість отворів у меншіи ;  

● незаповнении  отвір із кольором, що відрізняється.  

Отже, школярі наочно побачать зв’язок між числами, а також зрозуміють принцип 

математичної  дії . 

Коли ми даємо дітям щось матеріальне, що вони буквально можуть «помацати», 
ї хня упевненість у собі зростає: понад 90% вчителів-практиків вважають, що 
нумікон позитивно впливає на навчання дітеи . 

 Як імплементувати у навчальний процес? 

Орієнтуючися на досвід вчителів-практиків, можна виділити такі необхідні етапи 

роботи з нуміконом: 
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● етап ознаи омлення у грі: діти дізнаються, що деталі мають різнии  колір і розмір, 

що кожна форма має різну кількість отворів;  

● конструктивнии  етап передбачає усвідомлення того, що кожне наступне число 

більше попереднього на один отвір, тобто на одиницю. Тут відбувається підготовка до 

освоєння операціи  додавання і віднімання;  

● рахунковии  етап: навчання числовіи  назві форм, знаи омство з цифрами, 

навчання простому перерахунку отворів у формах;  

● етап операціи : дітям пропонується з'єднати дві деталі та визначити на яку 

деталь вони тепер схожі, а щоб перевірити результат, діти можуть взяти деталь і 

прикласти зверху «суми».  

 Де знайти Нумікон? 

Хоча ця гра була вигадана в Англії , знаи ти ї ї  на полицях украї нських магазинів доволі 

легко. Про економні варіанти придбання Нумікона розповіла Марія Утніна під час 

вебінару «Numicon (Нумікон): проста математика для всіх» 

Також в інтернеті легко знаи ти варіанти для створення розвивальної  гри власноруч. У 

цьому допоможуть розробки фігурок-конструкціи  від 1-10 та від 10-20. Також можна 

використати і англомовні розробки (як робочі зошити).  

 

Завантажити більше розробок у високій якості 

https://naurok.com.ua/webinar/numicon-numikon-prosta-matematika-dlya-vsih
https://www.numicon.co.nz/files/Numbers_and_shapes_1-10_Maori.pdf
https://www.numicon.co.nz/files/Numbers_and_shapes_11-20_Maori.pdf
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/find-a-book/numicon-guide-for-parents/#numiconactivitysheets
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 Що важливо пам’ятати? 

Нумікон створює єдинии  інклюзивнии  простір! Дозволяє організувати роботу 

одночасно з декількома дітьми, які мають різнии  рівень розвитку. Школярі, у яких не 

виникає труднощів під час рахункових операціи  з фігурами, відкриють для себе цікаву 

математику. Інші ж зможуть наочно порівняти форми, обвести ї х по контуру тощо. 

Тобто можна запропонувати учням колективне виконання вправ, де кожне завдання 

відповідатиме рівню можливостеи  та потребам будь-якої  дитини. 

Нумікон дає можливість рухатися далі у світ математики та спиратися не тільки на 

наочність, а и  на уявлення про форми та числа! Під час організації  занять із нуміконом 

діти можуть по-різному взаємодіяти з фігурами. Якщо у школярів виникають труднощі, 

можна запропонувати взаємодію з формами в альтернативнии  розвивальнии  спосіб: 

● закопувати ї х у пісок;  

● бавитися у воді;  

● шукати на дотик у «Чарівному мішечку»;  

● гратися формами з заплющеними очима, порівнюючи та підбираючи фігуркам 

необхідні назви.  

Це допоможе сформувати не тільки візуальні и  тактильні уявлення про конструкції , але 

и  закріпити образи, асоціації  деталеи  із відповідними числами.  

Медотика нумікону діи сно універсальна не тільки для всіх дітлахів, але и  у 

застосуванні: від занять із вивчення величини предметів до розв’язання математичних 

прикладів. Ще більше про інклюзивнии  підхід до навчання математики можна 

дізнатися з вебінару «Numicon (Нумікон): проста математика для всіх» Марії  Утніної , 

мами дівчинки з інвалідністю, яка працює з дітьми з ООП із метою ї х підготовки до 

подальшого навчання в умовах інклюзії . 

 П'ять ігрових прийомів, які допоможуть зробити урок цікавим 

Помічаєте, що під час уроку учні втрачають увагу? Таке буває, особливо при вивченні 

нового матеріалу. А що ж робити, коли за програмою треба все ж таки «вичитати» 

основну теорію? 

Щоб урок не перетворився на лекцію, спробуи те під час заняття переключати увагу 

учнів. Для цього якнаи краще змінювати форму роботи з пасивного вивчення до 

активного навчання. Пропонуємо добірку простих і цікавих прии омів для цього: 

 1. Прийом «Так чи ні» 

В чому сенс: Вчитель загадує певне число, літературного героя, явище природи тощо, а 

задача учнів віднаи ти відповідь. Головна умова – учні мають послідовно задавати 

питання, на які вчитель може відповідати лише «так», «ні» чи «не суттєво». 

Приклад: На уроці природознавства вчитель, наприклад, загадує слово «Місяць». 

Приклад діалогу: 

https://naurok.com.ua/post/osoblivosti-derzhavnogo-regulyuvannya-inklyuzivno-osviti
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— Це небесне тіло? 

— Так! 

— Воно газоподібне? 

— Ні! 

— Ми можемо його побачити на небі без телескопу? 

— Так! 

— Воно з хвостом? 

— Ні! 

— Ми бачимо його щоночі? 

—Так! 

—Ми бачимо його детально? 

—Так! 

—Це супутник Землі? 

—Так! 

—Це Місяць! 

Навіщо: Цеи  прии ом дозволяє формувати навички системного мислення, відбирати 

потрібні факти, пов'язувати ї х між собою у єдинии  логічнии  ланцюжок. 

Для того, щоб зменшити галасливість при роботі, вчитель попередньо має зазначити, 

що питання краще задавати послідовно, не перебиваючи та поважаючи один одного. 

 2. Прийом «Здивуй-но!» 

В чому сенс: Вчитель задає учням, здавалося б, просте запитання, над яким вони і не 

замислювались. А після припущень школярів повідомляє ї м цікавии  факт на цю тему. 

Приклад: На уроці біології  під час вивчення харчових ланцюжків можна активувати 

увагу школярів, наприклад, наступним чином: 

Як відомо, основним раціоном харчування сов є миші, а миші харчуються зерном. Отож 

питання: скільки зерна може зберегти одна сова за все життя? До речі, вага пташки 

всього 250 г. 

Учні почнуть припускати різні варіанти, після цього можна ї м повідомити: 

За життя сова-неясип може зберегти аж 50 тон зерна! Адже кожна пташка живе в 

середньому 50 років. За рік вона з'їдає понад 1000 мишей, а кожна миша, в свою чергу, 

з'їдає в середньому 1 кг зерна за рік. 

Навіщо: Такии  прии ом дозволить активізувати увагу школярів на уроці, наприклад, під 

час вивчення складної  теми. 

 3. Прийом «Фантастична домішка» 

В чому сенс: Прии ом передбачає перенесення навчальної  ситуації  у незвичаи ні умови 

або середовище. 

Приклад: На уроці географії  під час вивчення планетарних закономірностеи  можна 

запропонувати школярам таке завдання: 
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Уявіть, що наша Земля зовсім не куля, а має форму куба! Як думаєте, чи відрізнялись би 

кліматичні умови на кубічній планеті в такому випадку? 

У свою чергу, учні мають змоделювати ситуацію, аргументуючи власну точку зору. 

Формат відповіді може бути наступним: 

Розташування кліматичних поясів на планеті безпосередньо залежить від кута падіння 

сонячних променів, які потрапляють на її поверхню. В умовах кулястості Землі, кут 

сонячних променів на екваторі максимальний і зменшується у бік полюсів. Відповідно, від 

екватору до полюсів поступово зменшується температура нагріву поверхні Землі. 

Якщо б Земля мала форму куба, на ній би було всього 3 кліматичні пояси: бокові грані 

мали б умови екваторіального поясу (кут падіння променів однаковий по всій площині 

кожної грані), нижня і верхня грані мали б умови сучасних арктичного та 

антарктичного кліматичних поясів, а перехідною зоною були б лише верхні та нижні 

ребра кубу. В межах них був би помірний кліматичний пояс. 

Навіщо: Такии  вид роботи дозволяє учням самостіи но створювати алгоритм 

вирішення творчого завдання із залученням загальновідомих закономірностеи  чи 

певних фактів. Також при роботі в такому форматі у школярів виробляється навичка 

аргументації  власної  позиції . 

 4. Прийом «Ігрова мета» 

В чому сенс: Вчитель пропонує учням виконати ряд однотипних завдань у форматі 

змагання між командами класу. Перемагає група учнів, яка перша та безпомилково 

виконає поставлену задачу.    

Приклад: На уроці математики доцільно запропонувати кожніи  з команд вирішити в 

якості змагання складнии  математичнии  приклад у кілька діи . Кількість обчислень має 

бути на один менше за чисельність учнів у команді. 

Так, першии  учень проставляє послідовність математичних діи  для вирішення 

прикладу, а інші по черзі виконують математичні дії . Перемагає та команда, яка перша 

правильно вирішить завдання. 

Навіщо: В такии  спосіб напрацьовується навичка командної  роботи, а форма змагання 

сприяє виникненню потужної  мотивації  у більшості школярів. 

 5. Прийом «Знайди помилку» 

В чому сенс: Вчитель викладає матеріал з теми уроку зі свідомо прихованою 

помилкою. Задача учнів виявити ї ї  одразу і пояснити, в чому саме хибність твердження. 

Прии ом запропоновании  Анатолієм Гіном у книзі «ПРии оми педагогічної  техніки». 

Форма А (найпростіша) 

У молодших класах, привчаючи школярів до цього прии ому, доречно підказувати 

жестами чи інтонацією «небезпечні місця». Для підвищення мотивації  радимо кожного 

учня, якии  першии  помітив помилку, певним чином чимось заохочувати. Можна 



 

67 

 

нагороджувати, наприклад, медаллю «Хома Невіруючии », яка буде передаватися від 

учня до учня, або дарувати певні яскраві наліпки тощо. 

Приклад: 

Твердження: 2+2х2=8 

Аргументація: Твердження невірне, адже в першу чергу виконується дія множення, а вже 

потім додавання. Отже, 2х2=4, а 2+4=6 

Форма Б (середня важкість) 

Учням надається текст з хибними твердженнями (наприклад, на уроках історії , біології , 

хімії , фізики тощо), або з помилками у написанні (наприклад, на уроках мовлення). 

Задача учнів виправити помилки, та пояснити в чому саме і чому запропоновании  

варіант не є вірним. 

Форма В (найскладніша) 

У старших класах можна запропонувати ускладнену форму роботи: вчитель 

аргументовано доводить гіпотезу, яка завідомо є неправильною, а аргументація 

невірною. 

Приклад гіпотези: З часом моря стають більш прісними. 

Обгрунтування: Вся прісна вода, яка надходить в моря є прісною: по-перше, в них 

впадають води річок, які є прісними, по-друге, атмосферні опади, які також не є 

солоними. 

Спробуйте додати сіль у стакан з водою. Що відбудеться? Так, сіль опуститься на дно. 

Отже, з часом в морях сіль, що міститься у воді кристалізується і опускається на дно. 

Цим пояснюється, що водойми мають різну солоність і всі вони поступово стануть 

зовсім прісними. 

Контраргумент учнів: Вода, яка надходить в моря і океани дійсно є прісною, але вона все 

одно містить певний незначний вміст солі. А випаровується виключно прісна вода, сіль 

же залишається. Таким чином вміст солей у морях та океанах, навпаки поступово 

збільшується, накопичуючись. 

Різний вміст солі у водоймах залежить не від ступеня осідання солі на дно, а від 

інтенсивності випаровуванності. Вона обумовлена кліматичними умовами регіону. Так, 

у тропічних широтах мала кількість опадів і висока ступінь випаровуваності, тому 

тут водойми найсолоніші. 

Навіщо: В ході впровадження такого прии ому у школярів напрацьовується навичка 

критичного сприи няття діи сності і уміння аргументувати свою думку. 

 

Ігрові прии оми з усього навчального матеріалу наи краще сприи маються учнями. Тому 

вони є наи більш ефективним видом пізнавальної  діяльності. А вдале ї х сполучення з 
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попередньо опрацьованою теорією – запорука високих знань та вмінь ваших учнів, 

достатніх для здачі тестів PISA. 

 Формування навичок аргументації на уроках мови 

Як навчити дітеи  уміло генерувати сильні аргументи? За допомогою постіи ної  

практики та успішного прикладу дорослих! Останнє грає вирішальну роль, адже 

неможливо навчитися логічно викладати думки, якщо звідусіль лунає: «Бо я так 

сказав/-ла» або «Я десь прочитав/-ла»... 

Тож не варто недооцінювати роль аргументів у нашому житті. Якщо людина змалечку 

навчиться знаходити незаперечні підтвердження свої м словам – «Олімп» не за горами! 

Що формують навички аргументації? 

1. Здатність спілкуватися не тільки державною, але и  іноземними мовами.  

2. Повагу до особистості, активну позицію та вміння домовлятися.  

3. Компетентність у сфері культури.  

4. Критичне мислення: реалізацію власних ідеи , вирішення проблемних ситуаціи  

тощо.  

5. Асертивні вміння: здатність людини не піддаватися впливу/маніпуляціям.  

Як зробити аргументи переконливими?  

● звертаи теся до першоджерел;  

● використовуи те посилання на нормативні документи;  

● посилаи теся на заяви або позицію авторитетних осіб/експертів;  

● демонструи те наочні приклади, аксіоми та факти.  

Які варіанти мовленнєвого оформлення аргументів? 

1. Аргументом на користь моєї  думки може бути те, що…  

2. Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше, по-друге...  

3. Доказом цього може бути…  

4. Підтвердженням цього є…  

5. Спробую переконати вас такими аргументами…  

6. На користь своєї  думки можу навести такі аргументи...  

 Метод «Прес» 

1. Спершу висловіть свою думку («Я вважаю…»).  

2. Далі обґрунтуи те ї ї  («... тому, що ...»).  

3. Наступнии  етап – наведіть приклади («Наприклад...»).  

4. Не забуваи те про висновки («Отже…»)!  

 Вправа «Чотири кути» 

Для виконання цієї  вправи школярам потрібно прочитати нижче наведені запитання та 

обрати один із варіантів відповіді: «так», «ні», «не знаю», «сумніваюся». Аргументація 

відповіді – обов’язкова! 

https://naurok.com.ua/post/testuvannya-pisa-v-ukra-ni-chi-varto-yogo-boyatisya
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● Чи варто довіряти людям?  

● Чи може технічнии  прогрес сприяти моральному розвитку людини?  

● Інтернет – користь чи шкода?  

● Чи справді для того, щоб досягти успіху, необхідно постіи но обмінюватись 

інформацією з іншими?  

 Вправа «Сильна – слабка сторона» 

Учням потрібно розподілити нижче наведені аргументи на два типи: сильні 

(переконливі) та слабкі (непереконливі).  

Бо я так думаю; це гарантовано Конституцією України; я знаю сам/-а, що мені робити; 

бо дорослі є прикладом для дітей; бо хочу; тому що ми всі різні; це моє життя; я так 

сказала; так зазначено в чинному українському правописі.  

 Вправа «Розведення хмар» 

Створіть хмаринку зі словами, які пишуться разом чи окремо. Діти мають 

аргументовано пояснити правильність написання слів.  

 Як навчити учнів створювати загадки? 

Навіщо дітям варто навчитися створювати загадки? Бо така практика 

розвиває ї хнє мовлення, кмітливість, логічне і креативне мислення, вчить проводити 

лінгвістичнии  аналіз тексту. Крім того, створення загадок сприяє розвитку в учнів 

допитливості та підтримує ї хнє захоплення книгами і народною творчістю!  

Як навчити дітеи  створювати оригінальні загадки? Ми підготували добірку корисних 

рекомендаціи ! 

 Етапи створення загадок: 

1. Підготовка до створення загадок. Навчіть дітеи  аналізувати готові загадки: 

потрібно звертати увагу на риму, слова-підказки та асоціативні образи у тексті 

(порівняння чи уособлення).  

2. Практичний прийом «Асоціації». Учитель називає дітям будь-яке слово, а учні 

мають дібрати до нього якомога більше асоціаціи .  

3. Особливості порівнянь у загадках. Зверніть увагу дітеи  на те, що порівняння у 

загадках можуть бути: 

а) ствердними (опис слова-відповіді): 

Хвостик, як ниточка, 

Сама, як калиточка, 

А очі, як насінинки. (Мишка) 

б) заперечувальними (лише ознаки натякають на відповідь): 

Не кінь, а біжить, 

не ліс, а шумить. (Річка) 
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4. Розвивайте спостережливість. Для того, щоби генерувати незвичаи ні ідеї , діти 

мають помічати деталі у навколишньому світі. Будь-яка дрібничка може стати основою 

маи бутньої  загадки. 

5. Визначте відповідь загадки. Діти мають обрати будь-якии  предмет, природне 

явище чи дію. Варто уникати тем, пов'язаних із абстрактними поняттями чи тих, що 

потребують спеціальних знань. 

6. Визначтеся з розмірами вашої загадки. Існують короткі загадки та ті, що 

нагадують невелику розповідь. Ми радимо учням складати не надто довгі історії , бо 

аудиторії  буде не дуже цікаво ї х розгадувати. Зразок загадки: Чудо на хвилі: вода стала 

міцною, як кістка. (Лід.) 

7. Поміркуйте, на що схожа відповідь вашої загадки. Для цього учням необхідно 

дібрати синоніми, дієслова та прикметники з характерними ознаками слова-відповіді. 

Наприклад, дитина обрала слово «олівець». Якии  він? Дерев'янии , із рожевою 

шапочкою (гумка) та за формою схожии  на одиницю. Крім того, олівець можна 

підстругати, завдяки чому він добре писатиме, але він стане коротшим, якщо часто 

використовувати.  

8. Занотуйте вашу загадку в чернетку. Попросіть дітеи  використовувати метафори, 

щоб описати обрании  предмет креативно та цікаво. Можна персоніфікувати загадку: 

потрібно розпочати ї ї  з «я» та написати поруч дієслово. Наприклад: Я ношу рожеву 

шапку, але голови не маю; я гострий, але не розумом; я можу повідомити щось, але не 

можу вимовити ані слова. (Олівець.) 

9. Прочитайте загадку вголос. Діти мають подумати, чи приємно звучить загадка, чи 

варто якісь зі слів замінити на більш милозвучні та прості. Скористаи теся прии омом 

«алітерація» (повторювання однакових чи однорідних приголосних, що надає тексту 

особливу звукову виразність). 

10. Прокачайте текст, якщо в цьому є необхідність: 

а) Коли учні надто швидко відгадали загадку, то є сенс трішки ускладнити ї ї .  

б) Якщо дітям не вдається відгадати загадку, то варто змінити формулювання, щоби 

відповідь стала більш очевидною. 

 Вправи для розвитку логічного мислення в учнів початкової школи 

Виховати дитину, яка вміє чітко висловлювати думку та аргументувати власну 

позицію, а також навчити ї ї  знаходити виходи зі складних ситуаціи  можна завдяки 

розвитку навичок логічного мислення. Для чого потрібне логічне мислення? Для того, 

щоб людина вміла розмірковувати та мислити несуперечливо і послідовно. Логіка 

необхідна маи же в усіх сферах життя: від звичаи ної  бесіди до розв’язання складних 

технічних задач. 
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Тож як розвинути логічне мислення? Якщо постіи но тренувати логічне мислення, то 

можна стати розумнішими та мудрішими. Це допоможе і в роботі, и  у спілкуванні з 

людьми. Чим краще розвинута логіка, тим успішнішою людина може стати. 

Ми вже писали про те, що таке логічне мислення та як и ого розвинути.  Докладніше про 

це можна прочитати тут. 

 Поради для розвитку логічного мислення 

Щоб сформувати корисну звичку, потрібно декілька разів повторити певну дію, щоб 

вона закріпилася на рівні поведінки. Тому регулярно виконуи те з учнями вправи для 

розвитку логічного мислення, наприклад, такі: 

● розв'язуи те з учнями під час уроку  будь-які логічні задачі, ребуси. Також можна 

попрацювати з малюнками «знаи ди відмінності»;  

● граи те разом з учнями у логічні ігри, а також у шахи;  

● навчіть учнів дискутувати, спираючись на факти та підтверждуючи свою 

позицію аргументами;  

● запропонуи те ї м читати детективи стане читання детективів;  

● розвиваи те інтуї цію, як не дивно, вона являє собою підсумок висновків з тієї  

інформації , яку мозок вже колись отримав;  

● навчіть учнів давати пояснення усім ї хнім діям, вони мають аналізувати все, що 

роблять, та прораховувати варіанти: що буде, якщо залишити справу незавершеною, 

яким постає підсумок роботи.  

 Вправа «Знайди зайве слово» 

Мета: Навчити знаходити спільні та відмінні риси явищ чи предметів. 

Час: 5–10 хвилин. 

Хід вправи: Учитель пояснює учням, що серед названих слів є заи ве, а ї м потрібно и ого 

визначити. Учень має не лише знаи ти заи ве слово, а и  аргументувати свіи  вибір. Якщо 

дітям важко обрати слово одразу, розберіть кожне слово у рядку: що у них спільного, 

яке слово не відповідає загальніи  характеристиці.  

Легший рівень: 

Хоробрии , злии , відважнии , сміливии . 

Яблуко, слива, огірок, груша. 

Молоко, сир, сметана, хліб. 

Година, хвилина, літо, секунда. 

Ложка, тарілка, каструля, сумка. 

Сукня, светр, шапка, сорочка. 

Мило, мітла, зубна паста, шампунь. 

Береза, дуб, сосна, суниця. 

Книга, телевізор, радіо, магнітофон. 

Складніший рівень: 

https://naurok.com.ua/post/rozvivaemo-logichne-mislennya-uchniv
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Дощ, сніг, град, блискавка, мряка. 

Бавовна, вовна, неи лон, льон, шовк. 

Неживии , апатичнии , млявии , знімілии , чутливии . 

Кидати, штовхати, жбурляти, метати, розкидати. 

Бук, ясен, ялина, верба, клен. 

Вишневии , червоногарячии , бордо, малиновии , шафрановии . 

Кінь, вовчиця, лань, кобила, вівця. 

Нарцис, гладіолус, пролісок, хризантема, тюльпан. 

 Вправа «Головне та другорядне» 

Мета: Навчитися ціле поняття розкладати на компоненти та визначати пріоритети. 

Час: 5 хвилин. 

Хід вправи: Учитель називає поняття та формулює з чого воно складається. Учні мають 

обрати з кількох слів одне чи два, без яких поняття втрачає зміст, не може існувати. 

Наприклад: 

Гра – гравці, штраф, карти, правила, доміно. 

Віи на – гармати, літаки, біи , солдати, командування. 

Юність – любов, зростання, підліток, сварки, вибір. 

Чоботи – каблук, підошва, шнурки, застібка, халява. 

Сараи  – стіни, стеля, тварини, сіно, коні. 

Дорога – асфальт, світлофор, рух, автомобілі, пішоходи. 

 Вправа «Знайди помилку художника» 

«Знаи ди помилку художника» – цілии  напрям ігор, що розвивають логічне мислення. 

Редакція освітнього проекту «На урок» підготувала декілька наочних матеріалів для 

гри у молодшіи  школі. 

Мета: Розвиток уваги та вміння аналізувати картину в цілому та кожнии  ї ї  елемент 

окремо. 

Час: 10–15 хвилин. 

Хід вправи: Учитель розповідає дітям, що художники часто бувають розсіяними і, 

малюючи картини, припускаються помилок, тому потрібно знаи ти, що ж намальовано 

неправильно. Важливо, щоб учні аргументували свої  відповіді. Наступним кроком може 

стати малювання власних зображень з помилками. Діти можуть обмінятися такими 

малюнками та прокоментувати ї х. Поєднаи те заняття з розвитку логічного мислення 

та урок образотворчого мистецтва! 
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 Вправа «Допоможи зайчику знайти морквинку» 

Мета: Розвиток просторової  уяви та вміння прорахувати свої  дії . 

Час: 5–10 хвилин. 

Хід вправи: Розкажіть дітям невеличку повчальну історію про заи чика, якии  загубив 

морквинку (про сторітелінг докладніше можна дізнатися з тематичної  статті). Або 

запропонуи те учням самим скласти таку історію та супроводжувати пошук морквинок 

коментарями и  висновками. 

 

 

https://naurok.com.ua/post/metod-storytelling-yak-zacikaviti-ditey-rozpovidayuchi-istori
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Критичне мислення 
 Кубик Блума – ігровий метод для розвитку критичного мислення 

«Кубик Блума» – один із популярних практичних прии омів, що розвиває критичне 

мислення дітеи . Розробив цеи  чудо-метод американськии  учении  та психолог-педагог, 

автор унікальної  системи алгоритмів педагогічної  діяльності «Таксономія навчальних 

цілеи » Бенджамін Блум. Він вважав, що школа має навчити дитину вирішувати 

проблеми, з якими доведеться стикатися у житті. 

 Користь методу Блума 

Бенджамін Блум об'єднав основні освіті цілі у кілька груп: 

● закріплення та аналіз отриманих знань;  

● емоціи нии  відгук учнів на здобуті знання;  

● використання здобутих знань на практиці.   

Цеи  метод навчає учнів вирішувати проблемні питання самостіи но, спираючися на вже 

здобуті знання і вміння, а також використовуючи досвід, спостережливість, логіку і 

творче мислення.  

 Правила використання «Кубика Блума» 

1. Учителю знадобиться паперовии  куб (ще краще, якщо и ого зробити із цупкого 

картону), на гранях якого написано: назви, чому, поясни, запропонуи , подумаи , 

поділись.  

 

Розгортки «Кубика Блума» від освітнього проєкту «На Урок»:
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Завантажити зображення у високіи  якості

 

Завантажити зображення у високіи  якості 

2. Педагог формулює тему і добирає до кожного слова на кубику коло питань, що 

дозволить дітям повторити і закріпити вивчении  матеріал.  

3. Учитель підкидає кубик. Та грань, що випала, вказує на тип запитання, яке слід 

поставити учням (тобто запитання вчителя має починатися зі слова на 

грані). Альтернативнии  варіант – запитання формулюють самі учні, а потім ставлять ї х 

класу.   

4. Учень/учениця відповідає на запитання. Якщо відповідь неповна, то 

однокласники можуть доповнити ї ї  та скоригувати неточності.  

Примітка. Кожного разу, коли ви кидаєте кубик, ви залучаєте до обговорення більшу 

кількість дітеи . Що це дає? Це підвищує ефективність заняття та розуміння теми, чи 

допоможе вчителю виявити прогалини у знаннях учнів. Крім того, цеи  метод навчає 

дітеи  аналізувати та інтерпретувати інформацію, будувати гіпотези і відстоювати 

власну точку зору.  

 Коротко про типи запитань «Кубика Блума» 

Назви! Запитання, спрямовані на відтворення знань: учень називає предмет, явище, 

термін тощо.  

Приклади. Назви географічні об'єкти, поблизу яких відбулася битва [офіційна 
назва]. Назви асоціацію, яку викликає [назва предмету чи явища]. Назви 
компоненти дії додавання. Назви головних героїв роману «Тигролови» Івана 
Багряного.  

https://naurok.com.ua/uploads/blog-2020/hello_html_m69b7bc9e%20(2)%20(2).jpg
https://naurok.com.ua/uploads/blog-2020/hello_html_m69b7bc9e%20(2)%20(2).jpg
https://naurok.com.ua/uploads/blog-2020/hello_html_m69b7bc9e.jpg
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Чому? Запитання для формулювання причинно-наслідкових зв'язків: учень має 

описати процеси, що відбуваються з певним предметом чи явищем. Це відкрите 

запитання, що розвиває аналітичне мислення дитини.  

Приклади. Чому Володимира Великого прозвали саме Великим? Чому математику 
називають «царицею» наук? Чому вимерли динозаври? Чому критики назвали 
[назва твору] психологічним романом?  

Поясни! Запитання для уточнення, що допомагають дітям сфокусуватися на різних 

сторонах обговорюваної  теми. Зазвичаи  ці питання починаються зі фраз на кшталт 

«поясни свою точку зору...», «ти справді вважаєш, що...» або «ти впевнении , що...». 

Приклади. Ти впевнений, що у всіх випадках після букви «м» перед «я» пишеться 
апостроф? Поясни цінність [назва відкриття] для людства. Поясни роль м'якого 
знака у словах. Поясни значення кисню у житті людини. 

Запропонуй! Учень пропонує свої  ідеї /варіанти того, як можна використати ті чи інші 

знання на практиці, або шукає шляхи вирішення конкретних ситуаціи .  

Приклади. Запропонуй свої варіанти використання таблиці множення. 
Запропонуй, де можуть знадобитися знання з граматики [назва мови]? Де та як 
знадобиться таблиця Д. Менделєєва? Запропонуй, де та як можна застосовувати 
знання із теорії ймовірності?  

Придумай! Це творчі запитання, що містять елемент припущення та вигадки. Діти 

розвивають стратегічне мислення (що буде, якщо…, придумаи , як...).  

Приклади. Придумай, який вигляд матиме планета, якщо з неї зникнуть усі 
джерела прісної води? Придумай, як зміниться світ, якщо науковці винайдуть 
формулу безсмертя? Придумай свій варіант закінчення драми-феєрії Лесі Українки 
«Лісова пісня». Придумай, як би використовувався [назва закону] у наш час? 

Поділись! Запитання для аналізу та оцінки фактів/отриманої  інформації . Кожне із 

запитань обов'язково має апелювати до емоціи  дитини. Альтернативні варіанти 

запитань: що ти відчуваєш, коли…, чому ти обрав…  

Приклади. Які емоції у тебе викликає музика Бетховена? Поділися, чому зі всіх 
віршів Івана Франка ти обрав для вивчення саме цей? Поділися своїми враженнями 
від [назва твору].  

Формулювання запитань для молодших школярів методисти радять спростити: 

● Опиши. Форму, колір, назви на ім'я тощо.   

● Порівняй. Дитина порівнює предмети та явища з подібними, а потім вказує на 

подібності та відмінності.    

● Проаналізуй. Учень чи учениця може проаналізувати, наприклад, значення 

епітетів і метафор у вірші.   

● Застосуй. Наприклад, учні наводять можливі варіанти використання води у 

різних станах (рідкому, твердому і газоподібному).  



 

77 

 

● Оціни. Дитина вказує на переваги і недоліки предмета/явища.   

● Асоціації. Молодші школярі розповідають, із чим у них асоціюється предмет чи 

явище.   

 Добірка корисних матеріалів із Бібліотеки для вчителів про метод «Кубик Блума»: 

Тема: «Презентація про кубик Блума» 

Автор: Матоніна Раї са 

Про матеріал: Ця розробка допоможе вчителеві зробити заняття цікавим та 

ефективним. У презентації  розглянуто принцип використання «Кубика Блума» для 

розвитку критичного мислення. 

 

Тема: «Прии ом розвитку критичного мислення «Кубик Блума» та як и ого використати 

на уроці» 

Автор: Ларіна Тетяна 

Про матеріал: Авторська розробка про прии ом «Кубик Блума», якии  дозволяє 

формулювати запитання різного характеру. Дитині пропонують не готове знання, а 

проблему. А вона, використовуючи свіи  досвід і знання, повинна знаи ти шляхи 

вирішення цієї  проблеми. 

 

Тема: Дидактична збірка «Використання навчального прии ому «Кубик Блума» в 

початковіи  школі» 

Автор: Муращенко Вікторія 

Про матеріал: У ціи  розробці наведені приклади застосування навчального прии ому 

«Кубик Блума» для розвитку критичного та креативного мислення учнів початкової  

школи. Кубування сприяє перевірці рівня опанування учнями навчального матеріалу. 

 

Тема: «Методика використання кубика Блума» 

Автор: Білик Анна 

Про матеріал: Авторська розробка про використання прии ому «Кубик Блума», за 

допомогою якого можна швидко та цікаво перевірити і закріпити вивчении  матеріал. 

 

Тема: Доповідь «Кубик Блума» 

Автор: Коваленко Наталія 

Про матеріал: Педагогиня у свої и  розробці додала біографічні відомості про 

Бенджаміна Блума, автора методу «Кубик Блума», а також варіанти практичного 

використання прии ому на уроках. 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-kubik-bluma-117448.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kubik-bluma-117448.html
https://naurok.com.ua/profile/584
https://naurok.com.ua/profile/584
https://naurok.com.ua/priyom-rozvitku-kritichnogo-mislennya-kubik-bluma-ta-yak-yogo-vikoristati-na-uroci-88373.html
https://naurok.com.ua/priyom-rozvitku-kritichnogo-mislennya-kubik-bluma-ta-yak-yogo-vikoristati-na-uroci-88373.html
https://naurok.com.ua/profile/1110
https://naurok.com.ua/profile/1110
https://naurok.com.ua/didaktichna-zbirka-vikoristannya-navchalnogo-priyomu-kubik-bluma-v-pochatkoviy-shkoli-95680.html
https://naurok.com.ua/didaktichna-zbirka-vikoristannya-navchalnogo-priyomu-kubik-bluma-v-pochatkoviy-shkoli-95680.html
https://naurok.com.ua/profile/72809
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Тема: «Кубик Блума. Роль інформації  в житті людини» 

Автор: Князевич Оксана 

Про матеріал: Авторська розробка про «Кубик Блума», якии  зробить урок не тільки 

цікавим і успішним, а и  надасть можливість учителю перевірити, узагальнити та 

систематизувати знання учнів із вивченої  теми. 

 

Тема: «Кубик Блума – прии ом технології  критичного мислення» 

Автор: Тесленко Алла 

Про матеріал: Ця розробка про «Кубик Блума» – прии ом для розвитку критичного 

мислення учнів: суть та варіанти використання на заняттях. 

Ми впевнені, що вам також є чим поділитися з колегами! Тож додаваи те матеріали до 

нашої  Бібліотеки! І обов'язково підписуи теся на наш канал у Telegram, ви будете у курсі 

всіх новин!  

 Сократівське опитування: прийом для розвитку критичного мислення учнів 

Давньогрецькии  філософ, софіст та оратор Сократ прославився завдяки гострому 

розуму, вмінню знаходити сильні аргументи під час дебатів і тим, що все життя 

присвятив саморозвитку. Цьому він навчав і свої х учнів. І саме для цього створив 

список спеціальних запитань, завдяки яким вони моглт самостіи но діи ти певного 

висновку, використовуючи при цьому раніше здобуті знання.  

Ще це опитування формувало у вихованців Сократа здатність обдумувати перспективні 

ідеї  та шукати істину. Філософ вважав, що прагнення до знань – основна функція 

людського розуму. 

Крім генерації  нових ідеи , опитування мало ще одну важливу функцію – це ефективнии  

спосіб переконання. Для цього варто пріоритетне запитання поставити на третє місце, 

тоді як перші два мають бути простими, не забиратимуть багато часу і на які точно 

можна відповісти згодою. Коли на кожному етапі такої  маніпуляції  людина каже «так», 

вона поступово заспокоюється, а ї ї  психіка автоматично налаштовується на чергову 

згоду. Оратор стверджував, що монолог, як форма переконання, малоефективнии , тоді 

як діалог складнішии  та більш продуктивнии .  

Як використовував цеи  прии ом Сократ? Він вів дискусії  незвичаи ним способом: ставив 

співрозмовнику запитання в такому порядку, щоб відповіді формували зв'язну 

розповідь, де одна думка випливає з іншої . Співрозмовник під час дискусії  самостіи но 

озвучує те, про що раніше і не знав, але що зрозумів самостіи но завдяки роздумам 

(насправді, ні, и ому ці думки дещо нав'язали). 

 Чому вчителі мають використовувати сократівське опитування? 

Сократівське опитування ніби створене для того, щоб за допомогою самих лише 

запитань з'ясувати рівень знань дітеи  та зрозуміти, наскільки вони є компетентними у 

тіи  чи іншіи  навчальніи  дисципліні. Діти у процесі діалогу роблять неочікувані 

https://naurok.com.ua/kubik-bluma-rol-informaci-v-zhitti-lyudini-127518.html
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https://naurok.com.ua/profile/70380
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висновки, тренуються правильно формулювати думок, навчаються встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки та розвивають мислення.  

Основне завдання вчителя – сприяти тренуванню розуму та вмінь школярів, а не 

нав'язувати власні погляди і переконання. Сократ вважав, що розвиток глибоких та 

важливих міркувань дітеи  продуктивнии  лише тоді, коли вони вчаться будувати 

складні концепції  і вирішувати проблемні питання.  

 Які це були запитання? 

Списку запитань особисто від Сократа не існує. Однак точно відомо, що філософ 

розділяв ї х на кілька основних блоків. Приклад, наведении  нижче, можна використати 

як шаблон запитань, але будь-яке з них можна замінити альтернативними варіанти, які 

будуть більш доречними на занятті. Будьте креативними! 
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 Практичне використання сократівського опитування на уроці 

Існує ряд принципових вимог стосовно практичного використання сократівського 

опитування. І х не варто ігнорувати, адже вони забезпечать високии  рівень 

ефективності такого методу навчання.  

● Завчасно подбаи те про базові запитання, які визначають суть та напрямок 

діалогу.  

● Поділіть інформацію на частини (намагаи тесь у запитаннях розділити проблему 

на підпроблеми).  

● Кожне запитання має формувати стратегію або модель вирішення проблеми.   

● Викладач має натякати на думку, а не проговорювати готові ідеї  для вирішення 

проблеми.  

● Ставте логічні та цікаві запитання, які встановлюють причинно-наслідкові 

зв'язки і допомагають шукати нестандартні шляхи вирішення проблем.  

● Стимулюи те запитаннями емпіричне, аналітичне та творче мислення дітеи . Учні 

мають кожну свою гіпотезу аргументовано пояснювати та перевіряти на достовірність.  

● Даваи те дітям час на роздуми (щонаи менше 30 секунд) та слідкуи те за логічним 

переходом учнівських міркувань від однієї  тези до іншої .  

● Періодично узагальнюи те зі школярами сказане та фіксуи те ключові моменти 

дискусії .  

● Підключаи те до обговорення ввесь клас та коригуи те відповіді за допомогою 

запитань, якщо учень не зовсім правильно розуміє суть проблеми.  

 Класичний приклад використання сократівського опитування 

У книзі «Менон» давньогрецькии  філософ Платон наводить приклад навчання, 

побудовании  на сократівському діалозі. Хто такии  Менон? Це людина, якіи  Сократ 

продемонстрував свіи  метод навчання за допомогою спеціальних запитань. 

Сократ: Менон, поклич мені зі своєї  челяді когось, щоб я міг показати суть 
спеціальних питань.   

Менон: З радістю! Й ди-но сюди, хлопче! 

Сократ: Це грек? І чи говорить грецькою?  

Менон: Так, звісно! Він народився у моєму домі.  

Сократ: А тепер спостерігаи  уважно за тим, що буде: чи самостіи но хлопчик 
згадуватиме теорію чи навчиться від мене. 

Менон: Дивлюсь уважно. 

Сократ: Скажи, хлопчику, чи ти знаєш, що таке квадрат? 

Хлопчик: Знаю. 

Сократ малює на піску квадрат. 
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Сократ: Чи всі боки рівні у ціи  квадратніи  фігурі і чи боків чотири?  

Хлопчик: Так, усе правильно. 

Сократ: А чи будуть між собою рівними всі лінії , що проходять через центр 
фігури? 

Хлопчик: Так, вони будуть однаковими.  

Сократ: Чи може існувати така ж фігура? Більша або менша, ніж ця? 

Хлопчик: Звісно, могла б. 

Сократ: Тож якщо цеи  бік – 2 фути і цеи  теж, хіба у нас не вии де чотири рази по 
два фути? 

Хлопчик: Вии де. 

Сократ: Тож у цьому квадраті буде чотири рази по два фути? 

Хлопчик: Правильно. 

Сократ: А скільки ж це буде – чотири рази по два фути? Порахуи  і скажи мені. 

Хлопчик: Буде вісім, Сократ. 

Сократ: А скажи мені, чи може фігура бути вдвічі більшою, ніж ця, але також із 
рівними боками? 

Хлопчик: Так, може бути. 

Сократ: Скільки ж у ніи  буде футів? 

Хлопчик: Хм… Буде шістнадцять футів. 

Сократ: А тепер спробуи  сказати наступне: яку довжину матиме кожен бік? У цієї  
фігури по два фути, а у тієї , що буде вдвічі більшою? 

Хлопчик: Сократ, кожен бік буде вдвічі довшим.  

Сократ: Ось бачиш, Менон, я и ому нічого не нав'язував. Лише запитував. Тепер він 
знає, які боки будуть у шістнадцятифутового квадрата. Чи, на твіи  погляд, це не 
так? 

Менон: Усе правильно, Сократ. 

Сократ: Чи сказав хлопчик хоч щось, що не було и ого особистою думкою? 

Менон: Ні, лише власні думки озвучував. 
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Сократ: А він нічого не знав до розмови. 

Менон: Ти маєш рацію. 

Такии  метод навчання називається евристичним (з грец. heurisko – шукаю, знаходжу, 

відкриваю), тобто він сприяє пошуку знань замість ї хньої  передачі. Сократ відмовився 

від примусового навчання, бо визнавав лише переконання як наи дієвішии  засіб для 

розвитку інтелектуальних здібностеи  учнів.  

Використання сократівського методу навчання розвиває у дітеи  навички незалежного 

мислення. Цеи  метод унікальнии , а и ого вміле використання вважається маи стерністю. 

Якщо викладач застосовував на уроках метод сократівського опитування, ці заняття 

часто потрапляли в історію (згадувались у різніи  літературі) як зразки ораторського 

мистецтва. 

 5 стратегій розвитку критичного мислення 

Кртичне мислення – не просто новии  освітніи  тренд. Це стиль життя, навичка сучасної  

людини, яка прагне бути активною та успішною. А ми ж хочемо, щоб наші учні були 

саме такими? 

Звісно, ви використовуєте прии оми для розвитку критичного мислення на уроках. 

Шість капелюхів, фішбоун, акваріум, плакат думок... Усі вони допомагають зробити урок 

цікавішим та вчать учнів розуміти суть речеи , а не задовольнятися поверхневими 

даними. Але чи достатньо цього? Насправді, ні. В учнів формується хибне уявлення про 

те, що підходити критично до отриманої  інформації  треба лише у деяких ситуаціях, 

наприклад, тільки на уроці, і тільки тоді, коли про це оголосили.  

 Критичне мислення як звичка 

Критичне мислення має стати навичкою, яка працює завжди, а не вмикається лише у 

певні моменти. Що ж робити? Не чекати уроку, під час якого ви зможете застосувати 

нову технологію розвитку критичного мислення. Обговорюи те з учнями останні 

новини, популярні дописи на Facebook тощо. Не вистачає часу? Заохочуи те дітеи  

говорити на ці теми між собою та навіть удома (у цьому випадку варто розказати про 

користь критичного мислення на чергових батьківських зборах, можливо, навіть 

використати кілька прии омів). 

 Говоримо про переваги 

Критичне мислення – це круто і потрібно. Це всі ми знаємо, це істина, яка є 

непорушною... Чи тільки здається такою? Насправді, те, що для нас із вами є очевидним, 

зовсім не обов'язково буде зрозуміло учням. Що буде, якщо діти не опанують основу 

критичного мислення? Можливо, можна жити і без нього? Звысно, можна, але поясніть 

учням, що саме критичне мислення – навичка успішної  людини ХХІ століття, яка 

впевнено відповідає на виклики сьогодення, творчо мислить, уміє знаходити спільну 

мову з іншими та прии має правильні рішення. Розкажіть, хто з відомих людеи  

популяризує вміння мислити критично. Даи те приклад! 
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 Обговорюємо і ще раз обговорюємо 

І не просто ділимося міркуваннями, а дискутуємо! Дискусія та дебати – неи мовірно 

корисні формати спілкування, які дозволяють по-новому поглянути на проблему. А ще 

цеи  формат цікавии  своєю універсальністю, адже у вас з'являється можливість 

обговорити будь-які теми. Наприклад, екологічні. Запропонуи те учням подумати над 

такою проблемою: «Чи варто замінювати натуральні матеріали синтетичними?». І це 

вже не тільки про навички критичного мислення, це вже і про аналіз сучасної  

екологічної  ситуації , про наукові факти (а чи всі вони діи сно доведені?) та про розвиток 

коммунікативних навичок.  

 Більше читаємо 

Людину, яка багато читає, не так просто ввести в оману. Звісно, читати треба не лише 

стрічку Instagram чи Facebook, і навіть не тільки художню літературу. Запропонуи те 

школярам аналітичні матеріали (це краще спрацює з учнями середньої  та старшої  

школи) чи навіть науково-популярну літературу. Прочитали? Чудово! Саме час зробити 

висновки та винести на обговорення твердження, засновані на прочитаному матеріалі. 

Інші учні мають, так само використавши отримані знання, або підтвердити, або 

спростувати інформацію. Можна таємно попросити одного з учнів винести на 

обговорення однозначно неправдиве твердження – це заплутає інших та змусить ї х 

ретельніше добирати докази. 

 Граємо в ігри 

Ігри чудово розвивають критичне мислення. Звісно, не всі і не завжди. Навряд чи 

звичаи на «стрілялка» нам у цьому допоможе, а от ігри на логіку, квести та шахи – саме 

те, що нам потрібно! Адже для того, щоб виграти, гравець має продумати кілька 

альтернативних варіантів розвитку подіи  та вирішити, якии  крок буде правильним, а 

якии  – хибним.  

Взагалі, спробуи те поставитися до критичного мислення як до гри. Ставте учням 

запитання, які змусять ї х шукати альтернативи, але без заи вого пафосу. Для цього 

чудово підходять деякі прии оми розвитку критичного мислення, наприклад, Шість 

капелюхів, Прес-конференція, Ток-шоу. Саме формат гри дозволяє у невимушеніи  формі 

розповісти про важливе. 

А які стратегії  розвитку критичного мислення використовуєте ви? 

 Як допомогти учням опанувати основу критичного мислення? 

Уявіть, що до ваших учнів підходить незнаи омець, називає себе поліцеи ським та 

пропонує взяти участь у спецоперації . Певні, що хтось зі школярів радісно погодиться, 

адже ж це так цікаво! Але хтось насторожиться та задасть собі цілком логічне питання: 

а чому поліція звертається до дітеи , та ще и  саме до нас? Може, треба розповісти про це 

комусь з дорослих? 

Якщо учні розмірковують саме так, то можна сказати, що в них непогано розвинене 

критичне мислення. А от якщо в них нічого підозри не викликало, то це є проблемою. 
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Ситуаціи , коли без навичок критичного мислення ніяк не обіи тися, безліч, тому и ого 

розвиток став однією з наскрізних компетентностеи  НУШ. 

 Що таке критичне мислення? 

Не прии мати на віру всю інформацію, що оточує нас, знаходити зерно істини навіть у 

наи складніших суперечках, вміти задавати питання та шукати докази – все це може 

людина з розвиненим критичним мисленням. 

Що ж таке критичне мислення? Це багатовимірне поняття, що включає у себе такі 

склаові: 

● аналіз, синтез і обґрунтування оцінки достовірності чи цінності інформації ;  

● вміння сприи мати ситуацію глобально, шукати причини та альтернативні 

рішення;  

● здатність не тільки відстоювати свою позицію, а и  змінювати ї ї  на основі 

аргументів та фактів;  

● вміння прии мати непрості рішення.  

Критичне мислення – один з наи головніших трендів сучасної  освіти. Науковці 

наголошують, що без нього неможливо виховання мислячої , самостіи ної  та творчої  

особисті. Такии  спосіб мислення дає багато переваг, серед яких глибоке розуміння 

власних цінностеи  та потреб, можливість швидко прии мати важливі рішення, здатність 

протистояти інформаціи ному тиску (якии  у наш час дуже потужнии ) та виділяти 

потрібне, а також толерантне ставлення до думок інших.  

На щастя, критичне мислення це не те, з чим народжуються, и ого цілком можливо 

розвинути. Зробити це можна у будь-якому віці, але починати краще все ж таки у 

дитинстві. І чудово, що вчити дітеи  правильно сприи мати інформацію можна на будь-

якому уроці. 

 Структура уроку 

Техніки розвитку критичного мислення цікаві тим, що застосовувати ї х можна щодня і 

на будь-якому уроці. При цьому структура такого заняття зовсім нескладна: 

1. Виклик.  

Вступна частина уроку. Необхідна для актуалізації  опорних знань: нехаи  діти 

розкажуть, що вони вже знають з обраної  теми, та що можуть дізнатися. Таким чином 

ви створюєте ґрунт для засвоєння нових знань. 

Які навчальні методи можна використати? Мозковии  штурм, асоціативнии  кущ, 

кластер, кошик ідеи , дерево передбачень, діаграма Венна тощо. 

2. Осмислення. 

Основна частина уроку. Вчитель знаи омить учнів з новою інформацією, при чому 

важливо допомогти ї м правильно скомпонувати отримані знання. Нехаи  школярі 

ставлять запитання, спробують застосувати нові знання на практиці, розкажуть про 

свої  очікування та результати, а також роблять висновки. 

http://nus.org.ua/about/formula/
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Які навчальні методи можна використати? Карта поняття, ажурна пилка, навчаючи 

вчуся, Т-таблиця, картографування тексту, дискусія, INSERT тощо. 

3. Рефлексія.  

Остання частина уроку, фактично підбиття підсумків. Це наи важливішии  етап, під час 

якого відбувається систематизація, узагальнення та інтерпретація основних ідеи  уроку. 

Важливии  момент: обмін думками між учнями та висловлення особистого ставлення до 

вивченого. 

Які навчальні методи можна використати? Бортовии  журнал, сенкан, фіш-бон, шкала 

думок, ПРЕС, концептуальна таблиця тощо. 

 Використовуємо методи розвитку критичного мислення на практиці 

А тепер даваи те подивимося, як можна використовувати ці методи навчання на 

практиці. Для прикладу візьмемо урок з економіки для 11 класу, тема «Роль держави в 

економіці». 

Етап перший: виклик. Запропонуи те учням мозковии  штурм. Розподіліть ї х на 

команди та даи те завдання зробити припущення щодо того, яку роль відіграє держава 

у формуванні економічної  стратегії  та за що саме відповідає. Усі свої  думки школярі 

мають записати, а потім кожна команда представить висновки. Перемагає та команда, 

яка надала більше правильних тверджень. 

Етап другий: осмислення. Зосередтесь на темі заняття. Вчитель розповідає про те, яку 

роль держава насправді відіграє у ринковіи  економіці, на основі чого прии маються 

ключові рішення, та які фактори можуть впливати на стан речеи . Тут можна 

використати прии ом «Знаи ди помилку», свідомо надаючи хибну гіпотезу, наприклад: 

«Ринкова економіка розвивається стабільно, якщо робити все правильно, то спадів, які 

спричиняють такі явища як банкрутство підприємств, занепад виробництв та 

безробіття, не буде». Тоді як насправді все навпаки: економіка розвивається циклічно, а 

спад є цілком закономірним явищем. 

Поділить учнів на групи, у яких вони зможуть обговорити цю гіпотезу та знаи ти 

відповіді на питання: «чи погоджуєтесь ви з цим твердженням», «як ви можете 

обґрунтувати свою думку», «запропонуи те власне бачення економічних процесів». У 

кожніи  групі один з учнів має виступати в якості аналітика, завданням якого буде 

виявлення протилежних точок зору та фіксація ключових аргументів. Даи те и ому 

секретне завдання: нехаи  аналітик спостерігає за тим, як саме учасники групи доходять 

до тих чи інших висновків. 

Потім аналітики окремих груп мають об’єднатися в одну команду та відслідкувати 

етапи розвитку ідеи  та аргументів учнів. На основі цього виводиться висновок: як саме 

відбувався вибір на користь тієї  чи іншої  точки зору? Це завдання досить складне, тому 

вчителю варто допомогти учням. А після цього можна заслухати доповіді команд, які 

мають презентувати свою точку зору, аргументувавши ї ї . Перемагає та команда, яка не 
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просто зробила вірні висновки, а ще и  змогла надати вичерпну аргументацію. При 

цьому варто враховувати думку аналітиків. 

Етап третій: рефлексія. На цьому етапі можна запропонувати учням ще одну вправу, 

засновану на методі INSERT. Для цього після завершення розповіді виділіть основні 

тези – нехаи  учні ї х занотують та поставлять поруч з ними відповідні позначки: 

● + (я це знав);  

● - (я цього не знав);  

● ? (це мене здивувало);  

● ! (про це я хотів би дізнатися детальніше).  

Після цього вчитель пропонує учням визначити, чому вони навчилися на уроці, що було 

наи цікавішим, про що хотілося б почути ще та оцінити свої  знання за 5-бальною 

шкалою. 

 

Як бачите, розвиток критичного мислення це не тільки корисно, а ще и  цікаво. До того 

ж така побудова заняття неодмінно сподобається учням! 

 Метод дзеркал та вікон як інструмент формування критичного мислення 

Один із дієвих способів розвинути в собі здатність критично мислити – спиратися на 

власнии  та чужии  досвід. І для дітеи  є більш переконливою та інформація, яка має під 

собою реальну основу чи практичне спрямування. На вчителя покладена важлива місія 

– допомогти учням у маи бутньому знаи ти своє місце у світі. А один з наи кращих 

способів допомогти дітям зробити це успішно – використовувати метод дзеркал та 

вікон. 

 Що значить термін «дзеркала та вікна»? 

Від початку термін представила Емілі Стілем у межах SEED (масштабна національна 

програма навчання математиці для шкіл у США): 

● Дзеркало – це історія, що є втіленням досвіду, культури, історичної  

самоідентифікації  та інструментом формування особистості.  

● Вікно – ресурс, що дозволяє ознаи омитися з чужим досвідом.  

І тут важливо розуміти, що діти (і дорослі) не можуть по-справжньому пізнати себе, 

якщо нічого не знатимуть про інших та навколишніи  світ. 

 Що може стати дзеркалом 

Наи перше, що може стати дзеркалом у навчанні, – книга. Саме в текстах діти можуть 

знаи ти себе, свою родину, відповіді на різноманітні запитання. Коли учні читають 

книги, де бачать когось, схожого на себе, вони відчувають себе частиною всесвіту, 

розуміють власну значущість. Рекомендуємо використовувати тематичні стенди, 

плакати, де були б відображені якісь історії  з життя школярів (можна зробити щось на 

зразок коміксів). 
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«На Урок» рекомендує: попросіть школярів написати невеликі розповіді на певну 
проблемну тему та розмістіть ї х у спеціальному куточку на стенді. Це допоможе 
дітям критично підіи ти до оцінки власної  поведінки та поведінки однолітків. 

Перший крок, якии  має зробити вчитель, – зібрати різноманітні зразки «дзеркал» для 

класу. 

Другий крок – розробити чи адаптувати навчальну програму, яка б містила 

індивідуальнии  підхід до кожного з учнів (з урахуванням культурної  приналежності та 

особливих освітніх потреб.) 

Весь навчальнии  простір може перетворитися на «дзеркало». Це тои  контекст, якии  

стане постіи ним супроводом навчання. Переконаи тесь, що ви обираєте ті матеріали, які 

підтримають учня, а не стануть причиною негараздів. 

 Що може стати «вікном» 

Учні мають дізнатися, як інші люди поводять себе в певних ситуаціях. Це допоможе 

дітям адаптуватися до сучасних реаліи  та стати частиною світу. Вчитель має відкрити 

«вікно» можливостеи  для кожного з учнів, незалежно від фізичних чи розумових 

особливостеи , уподобань, соціального положення. Для декого зі школярів це може 

стати першим досвідом тісної  взаємодії  з нетиповими для и ого побуту ситуаціями. 

Навчіть дітеи  вибудовувати власну точку зору стосовно тієї  чи іншої  проблеми, 

спираючись на новии  досвід. 

 Способи використання концепції дзеркал та вікон 

Прикметно, що означена концепція чудово адаптується в процесі вивчення будь-яких 

шкільних предметів. Проблемні питання швидше вирішуються завдяки тому, що діти 

можуть дивитися на реч, застосовуючи і аналізуючи як власнии  досвід, так і точки зору 

інших. 

При підготовці уроку, на якому буде використано цеи  метод, доберіть більше сторонніх 

матеріалів з ситуаціями та персонажами, з якими себе зможуть співвіднести діти. 

Важливо, щоб у процесі навчання школярі не втрачали себе. Побудова власної  

ідентичності була, є і буде складним процесом. Тут дуже важливим є контроль учителя. 

Педагог має ставити відкриті запитання, які змушуватимуть замислитися та зробити 

вмотивовані висновки. 

«На Урок» рекомендує: якщо хочете, аби діти замислились над проблемою, 
попросіть ї х написати таке: «Я думав/ла___________, але тепер думаю, що_________». 

Можете використати цеи  принцип на початку та наприкінці вивчення теми. Так ви 

зможете порівняти зміни у знаннях школярів, ї х здатність осмислити новии  матеріал. 

Дієвим такии  вид роботи є і на виховних годинах, і у процесі розв’язання конфліктних 

ситуаціи  у класі. 
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Як результат, «Дзеркала та вікна» допоможуть сформувати клас, де кожен учень 

відчуватиме себе особистістю та знатиме свою цінність у соціумі. Чи не це є головною 

метою діяльності будь-якого педагога? 

 Вправа з критичного мислення «Барометр»: висловись у суперечливому питанні 

Ми продовжуємо заглиблюватись у принципи навчання критично мислити. У 

попередніх статтях було розглянуто основні принципи побудови уроку та декілька 

ключових методів. Сьогодні пропонуємо до вашої  уваги вправу «Барометр», яку 

використовують учителі по всьому світу, навчаючи дітеи  основам критичного 

мислення. 

 Пояснення суті методу 

Методика «Барометр» дозволяє учням візуалізувати різні точки зору у форматі літери 

U. Уявіть собі стрілку барометру, яка змінюється під впливом зовнішніх факторів. Так 

само може змінитися думка учнів після виконання вправи. Особливо корисна ця 

методика, коли обрано гаряче питання. Воно може стосуватися теми уроку, конфлікту в 

класі, вибору, куди пої хати класом наступного разу. Цікаво, що методика однаково 

добре працює і на уроках фізики, і на літературі. Наприклад, готуючись до підсумкового 

твору, попрактикуи те «Барометр» з класом. Використовуючи цю вправу, буде озвучено 

багато цікавих думок. 

 Етапи виконання вправи 

1. Підготуйте простір 

Знаи діть місце у класі чи коридорі, де учні зможуть стати лініями один напроти іншого, 

чи у U-формі. На краях умовної  чи візуалізованої  лінії  поставте таблички: «Повністю 

згоден», «Зовсім не згоден». Фрази можуть змінюватися відповідно до теми. Відведіть 

місце для тих, хто дотримується неи тралітету. 

2. Оголосіть умови 

Оголосіть підготовані умови обговорення. В залежності від гостроти питання, можна 

очікувати вибухи агресії , суперечок між учнями. Бо не кожен може прии няти точку зору 

іншого, особливо, якщо вона кардинально відрізняється. Приблизнии  перелік правил: 

● Повага до опонентів, до ї х думок та слів.  

● Чесність та відвертість у висловах, але без образ.  

● Захист своєї  думки, а не критика думок інших.  

● Використання формулювання «Я», без звертання «Ви».  

3. Озвучте тему бесіди 

Обираи те проблемну тему відповідно до уроку, ситуації  у класі. Подбаи те, аби тема була 

цікавою усім, неоднозначною, вимагала подумати та давала простір для думок. 

4. Формулювання думок 
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Даи те учням час подумати над проблемою. Вони мають зважити всі за і проти, перш ніж 

обрати якусь позицію. Можливо, хтось захоче знаи ти інформацію у сторонніх джерелах. 

5. Вибір позиції 

Попросіть учнів стати біля лінії , яка відповідає ї х думці. Чим ближче вони до позначки, 

яку ви лишили на початку, тим більша ї х упевненість свої и  позиції . Далі діти стають за 

спаданням впевненості. Вони можуть стати прямо біля позначки, або між двома 

краи нощами. Все залежить від того, як сильно вони погоджуються чи не погоджуються 

з думкою. 

6. Пояснення вибору 

Коли учні заи няли місця, попросіть ї х пояснити, чому вони вирішили стати саме там. 

Заохочуи те до висловлення аргументованої  повної  думки, підтвердженої  фактами. 

Намагаи тесь вислухати кожного, не допускаючи, щоб усі говорили одночасно. Також 

прослідкуи те, щоб усі позиції  було розкрито однаково повно, уникаи те власних 

оціночних діи . 

Можете не опитувати увесь клас, інколи достатньо трьох-чотирьох думок. Коли все 

проговорено, спитаи те, чи ніхто не хоче змінити свою думку. Не забороняи те учням 

міняти позицію, якщо аргумент протилежної  сторони виявився переконливим. 

7. Підбийте підсумки 

Поцікавтесь, як змінилась перша думка: вона зміцнилась, ослабла, категорично 

змінилась? Можете оформити на дошці основні аргументи «за» та «проти». Якщо 

передбачено виконання наступного завдання, то ці записи знадобляться. 

 

 Варіанти виконання вправи 

Конкретний вибір: так, ні, не визначився. Замість того, аби кожен учень обирав та 

аргументував позицію, формуючи твердження, це може зробити вчитель. 

Запропонуи те питання, яке передбачає всього три варіанти відповіді – так, ні, не 

визначився. За принципом згоди з твердженням учні заи мають свої  місця вздовж лініи . 

Решта правил зберігається, тобто школярі можуть захищати або змінювати свою 

позицію. 

Дистанційний Барометр: намалюи те на дошці літеру U чи лінії  за принципом, якии  

використовувався для розміщення дітеи  у класі. Попросіть учнів сказати, якої  точки 

зору вони дотримуються, та позначте це на дошці. Мета такого варіанту – 

дистанціюватися та побачити збоку, скільки учнів підтримує ту чи іншу точку зору. 

Демонстрація різних перспектив: покажіть різні точки зору на одну подію. Стратегія 

Барометру може бути використана для розгляду різних позиціи , варіантів наслідків 

подіи . Наприклад, можна обговорити на уроці неоднозначні рішення Богдана 

Хмельницького, чи суперечливу діяльність певних політичних партіи , гуртів тощо. 

Такии  підхід добре спрацює під час аналізу поведінки літературного персонажу. 
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Можете поділити клас на групи, кожна з яких має через певнии  час озвучити свою 

позицію стосовно проблеми. Групи можуть міняти свою позицію, якщо вони вважають 

думки опонентів вагомими. 

Ось така досить проста, але дієва вправа, яка допоможе не тільки почати критично 

мислити, а и  подолати страх висловлювати свою думку. Практикуи те це, і у 

маи бутньому ваші учні подякують. Зацікавила вправа? Ми підготували цілу серію таких 

методик, слідкуи те за нашими публікаціями, аби нічого не пропустити! 

 Лайфхаки для вчителя: як навчити школярів критично мислити 

 

Навички критичного мислення є життєво необхідними і для дорослих, і для дітеи . 

Дорослих часто складно навчити критично сприи мати будь-яку отриману інформацію, 

з дітьми це простіше. Саме тому вчителі так натхненно шукають цікаві способи 

інтегрувати нові методики у навчальнии  процес. Що таке навички критичного 

мислення та які підходи до ї х формування використати? Спробуємо відповісти на ці 

питання. 

Термін «критичне мислення» відкритии  для інтерпретаціи . Але наи простіше – це 

більше, ніж вміння мислити ясно, раціонально та самостіи но. Критичне сприи няття 

інформації  означає можливість сформувати власну думку, незалежну від зовнішніх 

факторів. Мова и де про дисципліну в думках, про вміння шукати логічне пояснення тим 

чи іншим ситуаціям без емоціи . Разом з тим не варто забувати, що це поняття охоплює 

здатність бути відкритим до інших точок зору та думок. 

Аби навчити дитину критично мислити, не потрібно писати стоси планів-
конспектів та поурочних планів. Вам не доведеться залучати додаткове 
обладнання чи запрошення фахівців на урок. Все, що вам потрібно – це бажання та 
декілька простих стратегіи . 

 Поради щодо навчання критично мислити 

Ми вже неодноразово говорили про особливості такого вміння, розказували про 

вправи, які можна використовувати на уроці. Всі матеріали, які ви знаи дете у ціи  статті, 

підіи дуть для кожного вчителя. 

1. Починайте з питаннь 

Це наи простіше, що ви можете зробити. Що ви хочете вивчити чи обговорити? Це 

можуть бути питання, які потребують відповіді «так чи ні». А можуть бути и  такі, які 

надихатимуть на пошук нових знань та вирішення проблем. 

Коли ви задаєте свої  питання учням, звертаи тесь до методу мозкового штурму, 

записуи те відповіді, які лунають, на дошці. Це вже готова відкрита дискусія. Це спосіб 

показати думки інших, розкрити проблему більш широко. 

2. Створюйте та вирішуйте проблеми 
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Якщо ви ставите задачу – вирішити конкретну проблему, це один із кращих способів 

навчити критично мислити. Можете ставити конкретні цілі, а можете, так звані, 

відкриті. Вони, між іншим, допоможуть сформувати творчии  підхід у пошуку шляхів до 

подолання проблем. 

 

3. Надавайте інформацію 

Погодьтесь, учням складно аналізувати, якщо вони не володіють хоч якоюсь 

інформацією. В інакшому випадку це просто озвучення різних домислів стосовно теми 

обговорення. Почніть вправи з розвитку критичного мислення зі збору відповідної  

інформації . У цьому є ще один додатковии  плюс – поєднання проблемної  теми з 

фактами, які запам’ятовуються. 

Як надати інформацію? Скоріше за все, ви вже виконали підготовчу роботу, адже 

наи простіші способи це: 

● Читання у класі та вдома.  

● Попередні уроки та спеціальні вправи для розвитку критичного мислення, 

використані на них.  

● Відео та аудіо матеріали.  

4. Формуйте умови інформаційної свободи 

Частина вміння критично мислити – це розуміння, коли інформацію потрібно 

використати, а коли відкинути. Учні мають навчитися накопичувати знання в умовах 

свободи. Брак інформації  з того чи іншого питання породжує формування хибного 

сприи няття світу. Правильне ж використання здобутих даних має вирішальне значення 

для успіху учнів у школі та житті. Тут важливо навчити добирати наи цінніші факти, які 

допоможуть ефективно вирішити поставлену проблему. Саме тому критичне мислення 

так глибоко пов’язане із повсякденним життям кожного. 

5. Консультуйтесь із класиками 

Величні літературні твори – ідеальнии  стартовии  маи данчик. Використовуи те ї х для 

окремих уроків. Для кожного предмету знаи деться щось своє, разом з тим це допоможе 
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і вчителю розвиватись. Можете порадитись із вчителями літератури, коли потрібно 

знаи ти книги, які зможуть мотивувати школярів, чи розкажуть просто про складні речі. 

Простии  приклад – В. Шекспір «Ромео та Джульєтта». Цеи  твір зможе навчити 
аналізувати причини вчинків тих чи інших людеи , передбачати наслідки та 
фіксувати передумови конфліктних ситуаціи . Це постіи ні питання з десятками 
різних відповідеи . Тільки один цеи  твір дозволить ширше поглянути на світ. Що ж 
тоді буде, якщо залучати більше літератури? 

6. Створюйте власну країну (проектна робота) 

Це чудова тема для проектної  роботи, про яку и де мова на одному з наших вебінарів. 

Таке завдання передбачає масштабну роботу, яка вимагає великої  кількості дослідів. 

Такии  проект здатен відтворити життя великої  краї ни у мініатюрі. У процесі виконання 

проекту учні вивчають історію, географію, політику, економіку та багато чого іншого. 

Можете дати таке завдання на початку семестру, потрібен час на и ого виконання (хаи  

навіть цілии  місяць). Це допоможе провести більш якісну підготовчу роботу. Якщо 

маєте бажання, можете підготувати певнии  шаблон для краї ни та питання, на які ви б 

хотіли побачити відповіді. 

7. Використовуйте групову роботу 

Покажіть учням, що ї х однолітки – це джерело цінної  інформації , питань та методів 

вирішення проблем. Спільна робота над певним питанням допоможе ширше поглянути 

на проблему, сформує навички співпраці, командної  роботи. Звісно, комусь більше до 

смаку самостіи на робота, але варто показати цим дітям, що гуртом, як то кажуть, можна 

і море загатити. 

8. Грайте у ролях 

Така методика завжди була чудовим способом для формування навички критично 

мислити. Саме тому актори, перш ніж зіграти роль, намагаються досконало дослідити 

персонажа, щоб зрозуміти, що мотивує и ого, керує діями. Здатність поставити себе на 

місце когось впливає і на розвиток аналітичного та творчого начал. Раніше ми вже 

пропонували вправу «Читацькии  театр», яка допоможе втілити такии  задум. 

Попросіть учнів дослідити конфлікт, пов’язании  з двома величними історичними 
постатями. Двоє учнів, які візьмуть на себе роль цих персонажів, будуть 
відстоювати свою точку зору. Таким чином буде сформовано погляд на конфлікт з 
різних точок зору. Кінцева задача – знаи ти компроміс. 

9. Розставляйте пріоритети 

Розвивати критичне мислення можна на кожному предметі. Вивчаи те нову тему, але 

будуи те урок так, щоб діти не просто сприи мали інформацію, а осмислювали ї ї . 

Обговорюи те нову інформацію, провокуи те задавати питання, шукаи те відповіді разом. 

З часом ви самі розглядатимете критичне мислення як культуру, а не як чергову 

повинність. 

https://naurok.com.ua/webinar/rozvitok-navichok-21-stolittya-cherez-proektno-zorientovane-navchannya
https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-chitackiy-teatr
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 Долайте внутрішні перепони 

Критичне мислення передбачає інтенсивну роботу та концентрацію. Але зауважте, діти 

здобувають нові навички самостіи но, ви можете лише направляти ї х. Але може 

виявитися корисним те, що ви прои дете з ними крок за кроком шлях розвитку та 

вдосконалення. Робіть це, аби виправляти хибне прии няття тієї  чи іншої  проблеми, 

твердження. Більш того, така практика корисна для вас, дорослої , сформованої  

особистості. 

Зробіть ваші уроки насиченими, наповненими ґрунтовним дослідженням для того, аби 

вміння критично мислити допомагало и  надалі протягом усього життя. 

 9 практичних порад, як навчити дітей критично мислити 

Критичне мислення потрібне для того, аби змусити школярів мислити глибше, 

відповідати на питання, використовуючи логічні ланцюжки. Часто це може стати 

суттєвою проблемою для учня. Ми вже пропонували схему уроку, якии  допоможе 

опанувати критичне мислення. Сьогодні ж розглянемо методи, які допоможуть 

навчити школярів критично мислити, вирішувати проблеми, виходячи за межі 

очевидної  відповіді. 

 1. Сповільніть темп 

Часто простіше викликати відповідати того, хто першим підніме руку. Так і урок не 

втрачає темпу, і можна встигнути розказати більше. Але якщо ви почекаєте всього 5-10 

секунд після питання, то, и мовірно, помітите, що кількість учнів, готових відповідати, 

суттєво збільшиться. Додатково це спосіб розказати, що перша думка, яка виникає в 

голові після питання, не завжди хороша, і що може потрібно ще подумати, аби 

зібратися. Аби уникнути недоречної  паузи, можете сказати таке: «У вас є 10 секунд, щоб 

подумати, перш ніж відповідати». Або: «Я хочу побачити 10 бажаючих відповідати, 

перш ніж когось викличу». 

 2. Придумаи те питання дня (уроку) 

В залежності, скільки сьогодні годин у вас з певним класом, оберіть питання дня чи 

уроку. Якщо це початкова школа, на першому уроці обговоріть щось, позначте 

проблему, та попросіть подумати над нею, щоб на останньому уроці повернутись до 

обговорення. Зі старшими можна скоротити час до одного уроку. Наприклад, на 

початку уроку напишіть на дошці чи роздрукуи те ключове питання. Даи те можливість 

написати на нього відповідь (5 хвилин), проведіть урок за темою дотичною до питання. 

Наприкінці повторіть питання – чи змінилась думка учнів? Поговоріть з ними про це. 

 3. Створіть коробку відповідеи  

Цеи  пункт дещо схожии  з попереднім, але має на меті іншии  результат. Напишіть на 

дошці певне питання (типу: «Які способи для вирішення N проблеми ви бачите?»). 

Роздаи те учням листочки та попросіть написати відповіді. На виконання завдання 

виділіть дві хвилини. По завершенню прои діть по класу та попросіть учнів скласти 

https://naurok.com.ua/post/yak-dopomogti-uchnyam-opanuvati-osnovu-kritichnogo-mislennya
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листочки з відповідями у коробку. Перемішаи те та діставаи те листочки по черзі, 

читаючи відповіді. Обговоріть результат, проаналізуи те позиції . 

Також це гарнии  варіант перевірки домашнього завдання. Задаи те питання за темою 

попереднього  уроку, дочекаи тесь відповіді. Створіть систему бонусів усім, хто надав 

агрументовані та правильні відповіді. 

 4. Попросіть заи няти позицію якої сь зі сторін 

Прочитаи те завдання, у якому було б дві протилежні думки: «Згодні ви з автором чи ні? 

Обґрунтуи те». Якщо є можливість, дозвольте дітям піднятися зі свої х місць та стати 

поряд з однодумцем. Фактично, клас буде розділено на дві частини. Спитаи те, чому 

кожен з них заи няв саме таку сторону. Якщо хтось захоче змінити свою точку зору в 

процесі обговорення, він зможе переи ти на іншу сторону. 

 5. Спитаи те «Чому?». П’ять разів 

Коли ви стикаєтесь з проблемою в класі, можете допомогти вирішити ї ї . 

Використовуи те принцип 5 запитань. Ідея у тому, щоб діи ти до суті проблеми, яка 

виникла. Наприклад: 

●  Чому клас так погано написав диктант?  

●  Він був складний.  

●  Чому він був складний?  

●  Бо там багато розділових знаків.  

●  Чому ви не знали, які розділові знаки потрібно ставити?  

●  Бо не вивчили правило.  

●  Чому не вивчили правило?  

●  Бо готувались до математики.  

●  Чому ви вважаєте, що до якогось предмету потрібно менше готуватись, а до 

якогось більше?  

Коли буде задано останнє питання, буде надана остаточна відповідь, зроблені 

висновки. Такии  підхід можна використати і для вирішення шкільних конфліктів. 

 6. Використаи те метод мозкового штурму 

Створіть проблемну ситуацію, попросіть учнів долучитися до ї ї  подолання разом. По-

перше, виокреміть проблему та сформулюи те ї ї  у вигляді питання («Чому не вдалося 

добути електричнии  струм з картоплі?»). По-друге, проведіть мозковии  штурм ідеи  для 

вирішення проблеми. Оберіть кращии  варіант та разом складіть план по и ого втіленню. 

 7. Використаи те метод «Автостоп» 

На будь-якому предметі можна практикувати метод розвитку творчого мислення. 

Змоделюи те ситуацію, словами чи візуально. Викладіть це на папері, наче стопкадр на 

екрані. Закріпіть папір на дошці. Допишіть на дошці декілька фраз, які б різнобічно 

висвітлювали ситуацію. Попросіть пояснити, як кожна з фраз пов’язана із зображенням 

на папері. Хваліть, якщо учні починають взаємодіяти між собою. 
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 8. Думками на виворіт 

Чудовии  спосіб зосередитися на позитивному у складних ситуаціях – стратегія 

«Шиворіт-навиворіт». Якщо учень забув принести домашнє завдання, запитаи те: «Що 

може з цього вии ти? Що трапиться?». Попросіть дати декілька небуденних відповідеи  з 

натяком на позитивне мислення, наприклад: «Я подолаю звичаи ну вечірню рутину, 

зібравши портфель увечері, а не за 5 хвилин до виходу в школу». 

 9. Проведіть сеанс питань та відповідеи  

Один зі способів зрозуміти, що учні добре сприи мають навички критичного мислення – 

це провести сеанс питань та відповідеи . Задаваи те різнобічні питання один на один та 

групам, зверніть увагу чого уникають та чому віддають перевагу учні. Фіксуи те це у 

себе, аби зрозуміти, чи досягаєте ви прогресу у бажанні навчити дитину критично 

мислити, а не відповідати, не думаючи з бажанням «аби все це швидше закінчилось». 

 Прийом критичного мислення «ЗаХіД» 

Прии ом критичного мислення «ЗаХіД» можна адаптувати до індивідуальної , парної  чи 

колективної  роботи. Це візуальнии  упорядник, якии  допоможе учням організувати 

інформацію до, у процесі та після вивчення конкретної  теми. Такии  підхід 

використовується на початку тематичного блоку, для активації  набутих раніше знань 

та для контролю засвоєння матеріалу. 

 Процес виконання 

 1. Створіть таблицю ЗаХіД 

Роздаи те заздалегідь підготовані таблиці, або попросіть учнів намалювати ї х у зошиті. 

Зразок ми додаємо. Таблиця містить три колонки: Що Знав з теми, що Хотів дізнатися 

та про що Дізнався. 

 2. Озвучте тему уроку та заповніть першу колонку 

Запитаи те в учнів, чи вони щось знають про оголошену тему.  Це може бути 

індивідуальна робота, групова чи обговорення усім класом. Усе залежить від складності 

матеріалу та новизни теми. Вчитель може проаналізувати відповіді. На цьому етапі 

можуть виникнути суттєві труднощі – учні виголошують, пишуть хибні відповіді. У 

цьому випадку може бути доречним одразу виправити помилки. Та інколи можна і не 

акцентувати на цьому, аби учні згодом могли самостіи но виправити помилки у процесі 

вивчення матеріалу. 

https://naurok.com.ua/shablon-dlya-realizaci-priyomu-kritichnogo-mislennya-zahid-13504.html
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 3. Заповніть другу колонку 

Попросіть учнів дати відповідь на питання другої  колонки. Деякі школярі можуть 

зіткнутися з проблемою формулювання запитань до нової  теми. Складно буде почати, 

особливо, якщо дотепер школярам не доводилось стикатись з цим питанням. Корисним 

буде дати орієнтири: «Хто? Що? Де? Коли? Чому? Як?». Це своєрідні підказки. Хаи  учні 

дадуть відповіді на ці питання, вони наштовхнуть на правильнии  курс дослідження. 

Учителю цеи  крок допоможе зрозуміти, що учні очікують від уроку. 

 4. Заповніть третю колонку та проаналізуйте перші дві 

Можна заповнювати третю колонку протягом уроку, можна наприкінці. Але існують ще 

варіанти – заповнювати таблицю протягом вивчення теми. І на підсумковому уроці 

вказати ті нові знання, які отримали. Така робота може бути однією зі складових 

тематичного оцінювання. 

Дозвольте протягом вивчення теми додавати питання у другу колонку. Це знак того, що 

учні включилися в процес освоєння нових знань. Якщо у першіи  колонці були 

помилкові твердження, можна виправити ї х саме на цьому етапі. 

Перевага цього прии ому у тому, що з и ого допомогою можна освоювати нові знання та 

вирішувати непрості питання психологічного характеру. Зокрема, доцільно буде 

звернутися до прии ому «ЗаХіД» під час різних тематичних виховних заходів. 

Шаблон таблиці для виконання вправи: скачати тут. 

https://naurok.com.ua/shablon-dlya-realizaci-priyomu-kritichnogo-mislennya-zahid-13504.html
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 Метод для критичного аналізу інформації Fishbone  

Що спільного у звичаи ної  риби та школи? Нічого. А от у технології  Fishbone та навчання 

є дещо схоже! Але даваи те детальніше. 

Стратегія Fishbone не з’явилася сама по собі, ї ї  ще у середині минулого сторіччя 

розробив японськии  професор Каору Ісікава, якии  є одним з наи відоміших у світі 

теоретиків менеджменту. Спочатку ця методика стала допоміжним інструментом для 

аналізу якості та покращення різноманітних промислових процесів, а згодом 

перетворилася на чудовии  педагогічнии  інструмент. 

До речі, саме за допомогою методики Fishbone професору Ісікава вдалося повністю 

змінити стратегію роботи знаного концерну Toyota, зробивши виробництво більш 

успішним. Викликає зацікавленість, чи не так? 

 Переваги 

Дослівно Fishbone перекладається як «Риб’яча кістка» або «Скелет риби». І діи сно, в 

основі методики схематична діаграма у формі риб’ячого скелету. Така нестандартна та 

водночас проста схема дозволяє провести швидкии  та точнии  аналіз певної  проблеми, 

виявивши ї ї  причини та наслідки. А потім потрібно лише зробити правильні висновки. 

Використання схеми Fishbone дає можливість: 

● розвивати критичне мислення;  

● організувати роботу учнів в парах та групах;  

● візуалізувати причинно-наслідковии  зв’язок;  

● розподіляти етапи роботи по рівню значущості.  

Величезна перевага Fishbone полягає в універсальності: з и ого допомогою можна 

вирішити будь-яку проблему, і не лише шкільну! Цеи  метод дозволяє розкласти ціле на 

окремі складові та детально ї х розглянути. 

 

 Процес виконання 

Метод Fishbone можна використовувати як окремо для проведення аналізу певної  

ситуації , так і зробити и ого стратегією цілого уроку. При цьому наи більшого ефекту 
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можна досягти під час узагальнюючих уроків та систематизації  знань, коли тема вже 

вивчена. 

1. Ознайомте з правилами. 

Схема включає в себе чотири основні блоки, представлені у вигляді голови, кісток та 

хвоста риби. Кожна з них відповідає за певні нюанси: 

● голова – тема, питання або проблема, що підлягає аналізу;  

● верхні кістки (або ті, що розміщені з правого боку при вертикальному положенні 

схеми) – основні поняття теми та причини виникнення проблеми;  

● нижні кістки (або ті, що розміщені з лівого боку при вертикальному положенні 

схеми) – факти, що є підтвердженням певних причин чи понять, вказаних у схемі;  

● хвіст – відповідь на поставлене питання, висновки.  

Наи важливіші поняття треба розміщувати ближче до голови 

2. Розділіть учнів на групи. 

Fishbone буде доречним як під час індивідуальної , так і групової  роботи. В останньому 

випадку навіть цікавіше, адже учасники групи зможуть обговорити проблемне питання 

та поглянути на нього з різних точок зору.  Як правило, стратегія виконується в 

декілька етапів: 

● Формування групи для аналізу проблемного питання. Оптимальна кількість 

учнів – 5.  

● Кожна група отримує зображення риб’ячого скелету (або малює и ого 

самостіи но), а потім заповнює основні кістки, вказуючи проблему, причини та факти. 

Заповнювати схему можна лише після ретельного обговорення всією групою, яке має 

заи мати приблизно 10 хвилин.  

● Якщо проблем та фактів, які заслуговують на увагу, багато, то до основної  схеми 

можна домалювати відгалуження.  

● Коли схема повністю заповнена, настає час детального аналізу причин та 

наявних фактів.  

3. Опитування 

Після обговорення в групах, учні презентують результати роботи перед класом, 

аргументуючи свої  висновки та відповідаючи на питання однокласників. Потім 

попросіть учнів подумати про те, що нового вони дізналися, яких висновків діи шли та 

наскільки успішною була дискусія. 

Стратегія Fishbone чудово підходить для використання на уроках історії , літератури, 

права тощо. З ї ї  допомогою можна обговорювати будь-які проблемні питання та 

розвивати критичне мислення. 

 

Метод Fishbone надзвичаи но популярнии , ним користуються дедалі більше вчителів. У 

нашіи  Бібліотеці ви також зможете знаи ти багато тематичних розробок! 

https://naurok.com.ua/biblioteka
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Тема: Заготовки до інтерактивного прии ому Фішбоун 

Автор: Вінніцка Ірина Олександрівна 

Про матеріал: У розробці представлені яскраві картки, які можна використати під час 

роботи з учнями початкової  школи за методом Fishbone. 

 

Тема: Матеріал до гри Фішбоун 

Автор: Федіна Тетяна Вікторівна 

Про матеріал: Розробка містить різнорівневі завдання для математичної  гри Фішбоун, 

розрахованої  на учнів 1-го класу. 

 

Тема: Сучасні освітні технології  Кластер, Фішбоун та Кроссенс на уроках фізики (9 

клас) 

Автор: Кулик Світлана Олександрівна 

Про матеріал: У матеріалі представлено роз’яснення щодо етапів проведення роботи з 

використанням сучасних інтерактивних технологіи , а також наведені приклади. 

У вас є власні матеріали? Діліться ними у Бібліотеці! 

 Вправа «Акваріум»: для критичного мислення та вміння вести дискусію 

Вправа «Акваріум» є способом навчити критично мислити. І ї  можна залучати и  у 

процесі вивчення поточної  теми. Ми вже писали про прии ом критичного мислення 

«Дискусіи не кафе», де доцільно використати саме такии  формат роботи. Якщо коротко, 

то обговорення певної  теми має проходити серед учнів, які сидять колом. Вони є 

«рибками» в «акваріумі». Решта класу стої ть за спинами речників та уважно слідкує за 

перебігом розмови. У процесі реалізації  прии ому ролі можуть змінюватись. 

Вправа допоможе навчити робити висновки з урахуванням точки зору 

співрозмовників, покаже, як переосмислити власні думки після отримання нової  

інформації . Ця стратегія особливо корисна, коли потрібно залучити до бесіди увесь 

клас та важливо налагодити продуктивну комунікацію серед школярів. Вправа може 

стати опорною точкою, підготовчим етапом виконання більш складного завдання. Це 

дієвии  інструмент, якии  здатен навчити ефективно дискутувати. 

 Процес виконання 

 Оберіть тему розмови 

Фактично будь-яка тема підходить для обговорення. Немає єдиної  поради щодо вибору 

матеріалу. З упевненістю можна сказати одне: вправа дозволить врахувати різні точки 

зору на ту ж саму проблему. Хочете обговорити конфлікт? «Акваріум» чудово у цьому 

допоможе, не важливо, це історичнии , літературнии  чи конфлікт у класі. 

https://naurok.com.ua/zagotovki-do-nteraktivnogo-priyomu-fishboun-15502.html
https://naurok.com.ua/profile/768
https://naurok.com.ua/material-gri-fishboun-do-uroku-matematiki-dlya-1-klasu-na-temu-dodavannya-i-vidniminnya-vidu-10-4-14---10-14---4-zadachi-na-znahodzhennya-ostachi-12602.html
https://naurok.com.ua/profile/24016
https://naurok.com.ua/suchasni-osvitni-tehnologi-klaster-fishboun-ta-krossens-4013.html
https://naurok.com.ua/suchasni-osvitni-tehnologi-klaster-fishboun-ta-krossens-4013.html
https://naurok.com.ua/profile/3499
https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-diskusiyne-kafe
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 Підготуйте кабінет 

Дискусія в «акваріумі» вимагає особливого розміщення стільців – по колу. Це і є 

імпровізовании  акваріум, навколо якого має бути вдосталь місця для розміщення 

навколо решти учасників розмови. Як правило, 6-12 стільців створюють оптимальні 

умови для обговорення, з урахуванням, що кожен зможе висловитись. Діи те за 

ситуацією, в залежності від кількості учнів у класі. 

 

 Підготуйтесь до обговорення 

Наи краще, якщо ви дасте декілька хвилин на обдумування питань чи отриманої  

інформації . Це допоможе більш ефективно побудувати роботу під час виконання 

вправи протягом уроку. 

 Обговоріть норми та правила виконання вправи 

Існує багато способів структурування обговорення. Наприклад, деяким учителям 

імпонує 15-ти хвилинне обговорення тими, хто знаходиться в «акваріумі». Після чого 

слухачі та речники міняються місцями. Але можна дати більше свободи класу. 

Об’єднаи те клас у групи, речники яких сидять у колі. У процесі розмови будь-хто з 

команди може доторкнутись до плеча того, хто говорить, та заи няти и ого місце. Так 

кожен зможе висловитись. 

Якии  би спосіб ви не обрали, сформулюи те чіткі правила та поясніть учням алгоритм 

роботи, інакше можна перетворити урок на хаос. Щоб цього уникнути, заздалегідь 

розробіть інструкції  для учнів, де буде зазначено, наприклад: 

● Що мають слухати?  

● Чи мають робити нотатки?  

● Чи можуть перебивати?  

Якщо ви запланували виставляти оцінку за виконання вправи, повідомте, що за грубе 

та неодноразове порушення правил команду очікують «штрафи». 



 

101 

 

 Опитування 

Після обговорення можете попросити учнів подумати про те, чи прои шла розмова 

успішно, про що вони дізналися. Школярі можуть оцінити свою роботу, та внесок 

однокласників у розвиток дискусії . Якщо є час, спитаи те, як, на ї х думку, у маи бутньому 

можна покращити виконання вправи. Таке опитування може проводитися у письмовіи  

чи усніи  формі. 

 Варіанти виконання вправи 

Опозиційний «Акваріум». Це тип групового обговорення, якии  використовується, 

коли є дві різні точки зору, аргументи на одне и  те саме питання. Поки група, яка 

відстоює одну позицію обговорює ї ї  у колі, решта класу виступає у ролі слухачів та 

спостерігачів. Потім групи міняються місцями. Такии  підхід має на меті зробити все, аби 

групи послухали одна одну та сформулювали питання, які ї х цікавлять у позиції  

опонентів. Після того, як обидві позиції  озвучені, учні мають переосмислити свої  

аргументи, або ж продовжити відстоювати власні переконання. 

«Акваріум» багатьох точок зору. Такии  формат роботи дозволяє учню подивитися на 

питання чи текст з різних точок зору. По-перше, задаи те вектори думок декільком 

групам. Наприклад, клас може подивитися на історичного персонажа з різних точок 

зору з огляду на прояви и ого особистості чи характеристику. Відповідь на питання 

«чому постать прии няла певне рішення?», може бути розкрита з декількох точок зору: 

и ого вік та досвід, вплив друзів та ворогів, політичні переконання, соціальнии  статус, 

фінансове положення тощо. Така стратегія чудово підіи де для аналізу художнього 

твору. 

Уміння продуктивно дискутувати лежить в основі здатності критично мислити. Ці 

поняття нероздільні, тому так важливо подібні вправи залучати до навчального 

процесу. 

 Метод критичного мислення «Думай, збирайся, ділись» 

Не всі прии оми критичного мислення мають величезнии  опис, заи мають цілии  урок та 

потребують ретельного попереднього планування. Є прості та ефективні речі, зокрема, 

як вправа «Думаи , збираи ся, ділись». 

Для чого? На уроці, де використовується така методика, учні записують свої  ідеї  та 

обговорюють ї х з напарником, перш ніж ділитися ними з усім класом. 

Чому навчить? Насправді ефект від такої  роботи довготривалии  та дуже значущии  для 

учнів. Діти вчаться: 

● Думати, перш ніж говорити.  

● Оформлювати свої  думки у письмовому форматі.  

● Вести конструктивнии  діалог з напарником.  

● Брати до уваги чужі думки та корегувати власні висновки на основі цього.  

● Виступати перед публікою, виголошуючи командне рішення.  
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Більш того, стратегія «Думаи , збираи ся, ділись» допомагає учням виховувати в собі 

почуття довіри, стимулює до спілкування, що в результаті дає можливість 

сформулювати більш продумані висновки. Підходить абсолютно до будь-яких типів 

уроків та предметів. 

 Процес виконання: 

1. Думай 

Сформулюи те ключове чи дискусіи не питання, яке стосується теми уроку, виховної  

години чи будь-якого заходу. Попросіть учнів подумати над відповіддю та записати ї ї  у 

зошитах, чи на листочках. 

2. Збирайся 

Попросіть школярів з’єднатися у пари. Це можуть бути сусіди по парті. Якщо комусь не 

вистачає пари, хаи  зберуться у групу з 3 дітеи . Повідомте, що учні в парі мають 

показати один одному відповіді. Даи те 10 (чи менше) хвилин на обговорення. 

Зауважте, що вони можуть корегувати свої  відповіді за результатами розмови. 

3. Ділись 

По завершенню обговорень, опитаи те учнів. Попросіть сказати про результати 

спілкування. Можете також поцікавитись у когось з пари, що саме сказав напарник. 

Таким чином можна перевірити, наскільки школярі гарні слухачі. 

Хтось вже давно практикує таку вправу,хтось тільки пробуватиме. Але як показує 

практика, велике складається з дрібниць. І інколи такі нехитрі прии оми, як цеи , 

допомагають досягати небуденних результатів. 

 Вправа «Мозаїка» для критичного осмислення та аналізу інформації 

Прии ом «Мозаї ка» зробить з групи учнів справжніх експертів у певніи  темі, окремого 

матеріалу, що дозволить згодом поділитися набутими знаннями з однокласними. Такии  

підхід допоможе школярам зрозуміти та запам’ятати інформацію, в тои  час, коли вони 

розвивають свої  навички співпраці. Оскільки учні будуть знати, що несуть 

відповідальність за отримання знань однокласниками, варто очікувати, що вони 

відчують більшу відповідальність та потребу у ефективніи  роботі. 

Використовуючи цеи  прии ом, заздалегідь попередьте учнів про те, що згодом вони 

будуть працювати з інформацією, яку отримають один від одного. Закликаи те кожного 

до участі у обробці, аналізі та осмисленні матеріалу. 

 Процес виконання 

 1. Обрання матеріалу для вивчення 

Це може бути комплект матеріалів (фрагменти документів, зображення, діаграми, 

таблиці) чи низка питань. Додатково об’єднаи те клас у експертні групи, для кожної  з 

них є своє завдання. Як показує практика, наи частіше група складає 3-5 учнів, але вибір 

за вчителем. Уважно поставтесь до того, хто буде у групах. Варіантів декілька: 
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● Діти самі об’єднаються.  

● Випадковии  вибір.  

● Баланс «сильних» та «слабких» учнів.  

У якості експерименту можете видати декільком групам однаковии  матеріал, аби 

порівняти, наскільки відрізнятиметься аналіз тої  самої  інформації . 

 2. Робота у групах 

На цьому етапі кожна з груп відповідає за вивчення певної  інформації , яку потім 

розкажуть класу. Постараи тесь підібрати максимально повнии  пакет матеріалів. 

Наголосіть, що усі учасники групи мають розібратися в темі. Аби уникнути помилкових 

висновків, які будуть передані класу, можна попередньо переглядати записи, які 

ведуться учнями. 

 3. Навчання 

Після того, як експертні групи матимуть чітке уявлення про матеріали, які вони 

представлятимуть класу, переходьте до етапу навчання. Від кожної  з груп делегуються 

«вчителі» та «учні». Обрані експерти по черзі представляють інформацію, в цеи  час 

слухачі роблять нотатки. Можете роздати таблиці-заготовки для заповнення. 

 4. Роздуми щодо отриманої інформації 

Тепер, коли увесь клас ознаи омився з новою інформацією, можна оголосити більш 

складне питання, яке потребує систематизації  всіх отриманих знань. Зробіть усне 

опитування чи попросіть надати письмову відповідь, розв’язати задачу у зошитах. 

Наприклад, на уроці історії  можна різнобічно проаналізувати певну подію, а також 

розкрити ї ї  значення для нашого сьогодення. 

Не забудьте похвалити клас після закінчення вправи. Раніше ми вже описували 

прии оми критичного мислення, де можуть бути застосовані такі типи вправ, як 

«Мозаї ка». Не біи тесь комбінувати між собою прии оми, адже це дозволяє ще глибше 

пізнати будь-яку складну тему, поставити питання та знаи ти на них відповіді. 

 Критичне мислення для вчителів: навчання через досвід 

У своєму житті ми час від часу повертаємося до виконаної  справи, щоб ще раз 

обміркувати зроблене, усе зважити і зробити висновки. 

Сьогодні ми спробуємо відповісти на деякі запитання, що виникли після вебінару 

«Критичне мислення для вчителів: навчання через досвід». 

 На яких уроках найкраще розвивати критичне мислення? 

Які шкільні предмети створюють наи більш сприятливі умови для розвитку критичного 

мислення? Як розвивати критичне мислення на уроках украї нської  та іноземної  мови, 

математики, фізики або хімії ? На уроках фізкультури і художнього мистецтва? 

Критичне мислення потрібне людині кожну хвилину ї ї  життя. Тому и   формуватися і 

розвиватися воно має безперервно. А весь процес спілкування педагога з учнями і 

https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-diskusiyne-kafe
https://naurok.com.ua/webinar/kritichne-mislennya-dlya-vchiteliv-navchannya-cherez-dosvid
https://naurok.com.ua/upgrade/kurs-po-krytychnomu-myslennyu


 

104 

 

навіть ї хніми батьками має бути спрямовании  на формування цієї  важливої  властивості 

особистості. 

Що ж стосується навчальної  програми, то, мабуть, не можна сказати, що певнии  

предмет або дисципліна мають більше чи менше можливостеи  для формування і 

розвитку критичного мислення. Проте особливі вимоги висуваються до роботи 

вчителя, оскільки дуже багато залежить від того, як сформульовані завдання і 

запитання, наскільки вільно діти почуваються на уроці, наскільки вони відкриті и  

зацікавленні в пошуку і вивченні нового матеріалу, а не у відтворенні викладеного у 

підручнику, як оцінюється ї хня робота и  від багатьох інших чинників. 

Безперечно, всі навчальні дисципліни – і математика, і література, і мова, і хімія, і 

фізкультура – повною мірою мають ресурси для формування критичного мислення. Усе 

залежить від бажання педагога це зробити. Варто зазначити, що тут можна 

використати будь-яку форму роботи. Головне, щоб завдання містили проблемність, 

змушували учнів аналізувати інформацію, співвідности ї ї  з наявними знаннями і 

досвідом. 

 Досвід колег 

З чого почати? Які засоби, прии оми і технології  використати? Скористаи теся досвідом 

колег. Перегляньте розробки, представлені в Бібліотеці «На Урок». Можливо, саме там 

ви знаи дете щось нове і цікаве, що надихне вас на подальшу плідну працю. 

Наприклад, Борщевська Людмила Володимирівна презентує власнии  досвід 

застосування технології  розвитку критичного мислення на уроках хімії  та біології . 

Ділиться здобутками у формуванні критичного мислення на уроках фізики Ніколаєва 

Леся Дмитрівна  

На уроках украї нської  мови та літератури формують критичне мислення Каменська 

Лідія Валерії вна, Сузова Тетяна Анатолії вна  і Чуб Тамара Миколаї вна 

Досвідом формування критичного мислення на уроці історії  ділиться Ігнатенко 

Валентина Миколаї вна 

Власні розробки занять, спрямованих на формування критичного мислення учнів на 

уроці математики, презентує Прохоренко Людмила Валентинівна, а на уроці алгебри – 

Підгорна Марія Михаи лівна. 

 Як оцінювати роботу учнів? 

Формування критичного мислення учнів потребує створення умов, що якомога більше 

розвиватимуть особистість школярів, сприятимуть закріпленню позитивного досвіду. 

Часто наи більшою проблемою, що заважає розвивати критичне мислення учнів, є страх 

помилок. Даваи те ї х «скасуємо»! Привчіть дітеи  не сприи мати помилки як негатив, а 

ставитися до них, як до певного досвіду. Будемо виходити з того, що навіть 

неправильна відповідь є певним показником. І наи важливішим тут є шлях, прои дении  

учнем для отримання цього результату. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dosvidu-roboti-z-vprovadzhennya-tehnologi-rozvitku-kritichnogo-mislennya-48290.html
https://naurok.com.ua/urok-na-temu-vishtovhuvalna-sila-zakon-arhimeda-14933.html
https://naurok.com.ua/kritichne-mislennya-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-50512.html
https://naurok.com.ua/kritichne-mislennya-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-50512.html
https://naurok.com.ua/uroktema-uzagalnennya-i-sistematizaciya-vivchenogo-za-temoyu-dieprislivnik-morfologichniy-rozbir-dieprislivnika-prezentaciya-41458.html
https://naurok.com.ua/plan-konspekt-uroku-vidi-skladnih-rechen-5366.html
https://naurok.com.ua/politika-priskorennya-ta-naslidki-v-ukra-ni-rozrobka-uroku-za-osvitnoyu-tehnologieyu-perevernutogo-navchannya-33918.html
https://naurok.com.ua/urok-z-temi-znahodzhennya-chisla-za-zadanim-znachennyam-yogo-drobu-46514.html
https://naurok.com.ua/urok-z-temi-znahodzhennya-chisla-za-zadanim-znachennyam-yogo-drobu-46514.html
https://naurok.com.ua/tema-uroku-kvadratichna-funkciya-31864.html
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Але як у такому випадку ставити оцінку? Варто застосувати принцип формувального 

оцінювання, яке відрізняється від підсумкового тим, що оцінюється не результат, а те, 

що призвело до нього – докладені зусилля, витрачении  час, проаналізована інформація 

тощо. 

Проте ніхто не скасовує завдань, спрямованих на перевірку рівня знань учня, і 

контрольних робіт, а також підсумкової  оцінки. При цьому під час уроку дитина може 

отримати не одну оцінку, а кілька: за здіи снену роботу, за відповіді на контрольні 

запитання, за розв’язування задач, за інші види робіт. А у випадку, коли весь клас 

працює, а один учень не хоче, вчитель має повне право відповідно оцінити те, що 

відбувається. І така оцінка буде сигналом для батьків про те, якого результату слід 

очікувати. 

Формуючи і розвиваючи критичне мислення, ми намагаємося створити відповідні 

умови для розвитку особистості, апелювати до позитивного досвіду учнів, бо краще 

засвоюється і зберігається інформація, що не має негативного забарвлення. 

 А що ж робити з негативним досвідом? 

Неможливо уникнути негативних вражень, проте можна навчити дітеи  правильно 

сприи мати те, що відбувається: бачити перспективи, робити висновки з помилок, 

зважено і помірковано ставитися до подіи . 

 Як провести урок розвитку критичного мислення? 

Якою буде и ого структура? Які прии оми і засоби використати? Безперечно, відповіді на 

ці запитання залежать, у першу чергу, від самого вчителя. 

Тут можна застосувати традиціи ну структуру уроку і формувати критичне мислення у 

процесі опитування, розв’язання задач, виконання вправ, підбиття підсумків уроку. 

Або побудувати урок розвитку критичного мислення, що складатиметься з трьох 

основних етапів: 

● виклику (вступної  частини уроку);  

● осмислення (основної  частини уроку);  

● рефлексії  (підбиття підсумків уроку).  

А можна використати новітні форми роботи – провести урок-дослідження, урок-

презентацію чи застосувати метод «Перевернутии  клас» або як и ого ще називають, 

«Перевернутии  урок». 

 Діти та інтернет 

Як привчити дітеи  критично ставитися до інформації  з інтернету? 

Багато хто з педагогів зазначає, що сери озною проблемою є відсутність критичного 

осмислення учнями відомостеи  з інтернету. Тобто вони настільки звикли довіряти 

будь-яким повідомленням і новинам, що іноді просто не задумуються над тим, чи є 

правдивою отримана інформація. Що тут робити? 
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У першу чергу, необхідно привчити дітеи  критично ставитися до будь-яких даних, 

навіть, як здається, отриманих із достовірних джерел. Треба пояснити, що інформація 

може бути неправдивою не тільки через навмисне перекручування, але и  через 

звичаи ну помилку. Доцільно буде проаналізувати різні приклади поширення новин, 

пояснити, як формуються і наповнюються інформаціи ні бази, вказати на виявлені 

помилки, якщо такі є. Нагадати, а за необхідності и  вивчити, правила інформаціи ної  

безпеки і незагрозливої  поведінки в інтернеті. 

І знову ми, и мовірно, не торкнулися усіх питань, що можуть цікавити вчителів, які 

формують критичне мислення в свої х учнів. 

Пишіть нам у коментарях, які запитання виникають у вас. А ми обов'язково підготуємо 

відповіді на них. 

 Як розвивати критичне мислення учнів початкової школи? 

Критичне мислення, за визначенням науковців, – це наукове мислення, суть якого 

полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Коли ж починати 

и ого розвивати? Чи не зарано це робити у початковіи  школі? Які рішення можуть 

прии мати першокласники? Може, почекати, поки підростуть? У жодному випадку! 

Починати розвивати критичне мислення необхідно якомога раніше. 

Більше того, цеи  процес має бути постіи ним. На кожному уроці, при виконанні будь-

яких видів робіт ми можемо і маємо розвивати критичне мислення учнів. І чим раніше 

ми почнемо це робити – тим краще! Бо чим дорослішою стає людина, тим складніше ї и  

сприи мати нове и  відмовлятися від засвоєних і роками перевірених способів поведінки, 

особливо піддавати ї х сумніву. 

Які прии оми і методи можна застосовувати для розвитку критичного мислення учнів 

початкової  школи? Освітніи  проект «На Урок» уже неодноразово звертався до цієї  

проблеми.  

А сьогодні пропонуємо вам огляд розробок, представлених у Бібліотеці «На Урок», які 

успішно можна використати для формування критичного мислення учнів початкової  

школи. 

 Добірка та короткии  огляд розробок 

Наприклад, Рюмшина Вікторія Василівна, вчитель початкових класів, пропонує у 1 

класі під час інтегрованого уроку з математики і природознавства використати вправу 

«Інтерв’ю», ігри «Оплески» і «Так чи ні».  

Вправа «Інтерв’ю» передбачає відповіді на запитання, що стосуються уроку або теми, 

що вивчається. Вона дає можливість учням самостіи но оцінити запропоновану 

інформацію, систематизувати ї ї  і сформулювати відповіді на отримані запитання. 

Загальновідомою є вправа «Так чи ні», суть якої  полягає в тому, щоб, оцінивши 

представлені твердження, погодитися з ними або заперечити. 

https://naurok.com.ua/post/metod-dzerkal-ta-vikon-yak-instrument-formuvannya-kritichnogo-mislennya
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Гра «Оплески», як і «Так чи ні», потребує оцінки отриманої  інформації , але реакція тут 

виявляється не словами, а оплесками, які означають схвалення. 

 

Використаи те метод мозкового штурму, якии  передбачає ухвалення рішення на 

підставі колективного обговорення певної  проблеми. Так робить у 1 класі на уроці 

математики «Парні та непарні числа» Погорєла Тетяна Миколаївна. 

Дієвим інструментом формування критичного мислення є метод ЗХД, що потребує 

формулювання тверджень «Знаю», «Хочу дізнатися», «Дізналася/дізнався» і 

заповнення відповідної  таблиці, яка представлена у розробці уроку украї нської  мови 

для 2 класу Яворської Галини Феодосіївни, вчителя початкових класів. 

  

Обов’язково сподобається дітям інтерактивна вправа «Асоціативний кущ». Як ї ї  

організувати? Необхідно навести і відповідно зафіксувати ті асоціації , які викликає 

певне слово чи поняття. Наприклад, як це робить на уроці розвитку мовлення у 2 класі 

Князєва Наталя Іванівна, вчитель початкових класів. 

Юним поетам буде цікаво скласти сенкан – білии  вірш, що складається з 5 рядків і 

стисло характеризує певнии  предмет, подію чи явище. При цьому 1 рядок – це тема 

(іменник), 2 – опис (прикметник), 3 – дія (дієслово), 4 – ставлення або почуття, які 

викликає обговорюване (фраза), 5 – перефразування сутності (синонім, підсумок). 

Подивіться, як це пропонує зробити на уроці «Украї на – рідна Батьківщина. Складання 

висловлювань про Украї ну»  Князєва Наталя Іванівна, вчитель початкових класів. 

 

https://naurok.com.ua/urok-parni-i-neparni-chisla-dodavannya-i-vidnimannya-dvocifrovih-chisel-bez-perehodu-cherez-desyatok-vidu-13-4-16-3-rozv-yazuvannya-zadach-na-dvi-di-47328.html
https://naurok.com.ua/urok-parni-i-neparni-chisla-dodavannya-i-vidnimannya-dvocifrovih-chisel-bez-perehodu-cherez-desyatok-vidu-13-4-16-3-rozv-yazuvannya-zadach-na-dvi-di-47328.html
https://naurok.com.ua/urok-z-ukra-nsko-movi-2-klas-zminyuvannya-prikmetnikiv-razom-z-imennikami-za-zrazkom-odin---bagato-47468.html
https://naurok.com.ua/urok-ukra-na-ridna-batkivschina-skladannya-vislovlyuvan-pro-ukra-nu-38167.html
https://naurok.com.ua/urok-ukra-na-ridna-batkivschina-skladannya-vislovlyuvan-pro-ukra-nu-38167.html
https://naurok.com.ua/urok-ukra-na-ridna-batkivschina-skladannya-vislovlyuvan-pro-ukra-nu-38167.html


 

108 

 

Неодмінно викличе зацікавлення застосування методу фантастичної проблеми, якии  

пропонує дітям не просто відшукати спосіб розв’язання проблеми, а уявити собі 

абсолютно фантастичну ситуацію. Яку? Перегляньте розробку Хільченко Ніни 

Іванівни, вчителя початкових класів. 

 

Організуи те на уроці гру «Знайди помилку», в ході якої  запропонуи те дітям знаи ти 

помилку в певному твердженні, масиві інформації , на малюнку тощо.   

Активно стимулюватиме розвиток критичного мислення вправа «Добре-погано», яка 

не тільки навчить дітеи  працювати з альтернативними твердженнями, але и  

сприятиме виробленню звички аналізувати будь-яку інформацію з різних точок зору, 

визначаючи як позитивні, так і негативні риси. 

Застосувати на уроці природознавства у 3 класі прии оми «Мозковии  штурм» і 

«Асоціативнии  кущ», вправу «Добре-погано», метод фантастичної  проблеми, гру 

«Знаи ди помилку» пропонує Хільченко Ніна Іванівна, вчитель початкових класів. 

 

Цікава гра «Третій зайвий» навчить дітеи  аналізувати події , предмети, явища за 

різними ознаками, виділяти спільне і відмінне. Застосовувати цю гру, а також  вправу 

«Так чи ні» на уроці природознавства у 3 класі пропонує Губіна Людміла Вікторівна.  

Варіантів дуже багато. Можна обрати будь-якии , що відповідає вашому досвіду, 

особливостям класу. У будь-якому випадку треба пам’ятати, що завдання мають містити 

певну проблему, змушувати аналізувати інформацію, розмірковувати, узагальнювати і 

систематизувати, а також робити висновки. 

Нагадаємо, що ви можете скористатися розробками колег, представленими у Бібліотеці 

«На Урок», або поділитися досвідом, додавши власні. 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-prirodoznavstva-dlya-3-klasu-na-temu-ponyattya-pro-zberezhennya-tepla-i-elektroenergi-u-pobuti-1084.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-prirodoznavstva-dlya-3-klasu-na-temu-ponyattya-pro-zberezhennya-tepla-i-elektroenergi-u-pobuti-1084.html
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-uroku-prirodoznavstva-v-3-klasi-5480.html
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Бажаєте більше дізнатися про практичні прии оми розвитку критичного мислення в 

початковіи  школі? Станьте учасником вебінару "Практичні прии оми розвитку навичок 

критичного мислення в учнів початкової  школи", якии  відбудеться 22 серпня о 18.00. 

 «Шість капелюхів»: прийом-гра для розвитку критичного мислення 

Кожен вчитель мріє про те, щоб учні навчалися із захопленням, а через роки згадували 

и ого уроки із ностальгією! Як організувати навчальнии  процес так, щоб ваш урок 

діи сно запам'ятався? 

Як показує досвід, більшість дорослих, які теж колись були школярами, згадують саме 

ті уроки, під час яких вони мали змогу бути не просто слухачами, а брати активну 

участь – висловлювати думки, пропонувати ідеї , щось створювати власноруч! 

Наша команда постіи но поповнює журнал цікавими навчальними прии омами, які 

стануть у пригоді кожному сучасному педагогу! Тож пропонуємо цікавии  прии ом-гру 

«Шість капелюхів». 

 В чому принцип прийому «Шість капелюхів» та які його переваги 

Метод «Шість капелюхів» – це психологічна рольова гра, сенс якої  полягає в тому, щоб 

розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних одна від одної  точок зору. 

Це дозволяє сформувати наи більш повне уявлення про предмет дискусії  та на 

логічному и  емоціи ному рівнях оцінити переваги і недоліки. 

Сам прии ом було запропоновано британським письменником, психологом та 

спеціалістом з творчого мислення Едвардом де Боно у 1985 році. Основою цього 

підходу є концепція паралельного мислення. 

Скрайбінг-притча про 6 синів капелюшника (перегляд доступний з субтитрами будь-

якою зручною мовою): https://www.youtube.com/watch?v=1SQsMYA8E9Q&feature=youtu.be  

«Приміряючи» 6 незалежних типів мислення у процесі вирішення практичних завдань 

можна з легкістю подолати 3 головні проблеми: 

● Заи ві емоції . Оцінка певної  ситуації  з різних точок зору сприяє тому, що ми 

прии маємо рішення,здіи снивши комплекснии  аналіз у 6 незалежних площинах.  

● Розгубленість. Багаторівневе завдання підвищеної  складності може викликати 

почуття невпевненості у власних силах. Концепція паралельного мислення дозволяє 

підіи ти до вирішення завдання систематично, зібравши факти та оцінивши всі «за» і 

«проти».  

● Непослідовність. Використання такого прии ому дозволяє структурувати весь 

масив інформації  за окремими ознаками, тобто вирішити проблемне питання з 

використанням системного підходу і при цьому залишає місце для творчості.  

 Що символізує колір кожного з шести «капелюхів» 

Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного режиму мислення, 

якому має слідувати учень чи команда в момент аргументації  своєї  позиції  у процесі 

дискусіи ної  гри: 

https://naurok.com.ua/webinar/praktichni-priyomi-rozvitku-navichok-kritichnogo-mislennya-v-uchniv-pochatkovo-shkoli?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/praktichni-priyomi-rozvitku-navichok-kritichnogo-mislennya-v-uchniv-pochatkovo-shkoli?reg=true
https://www.youtube.com/watch?v=1SQsMYA8E9Q&feature=youtu.be
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● Білий – фокусування уваги на інформації  (аналіз відомих фактів та цифр, а 

також оцінка того, яких відомостеи  не вистачає та з яких джерел ї х можна отримати).  

● Жовтий – дослідження можливих успіхів, пошук переваг та оптимістичнии  

прогноз події /ідеї /ситуації , яка розглядається.  

● Чорний – оцінка ситуації  з точки зору наявності недоліків, ризиків та загроз ї ї  

розвитку.  

● Червоний – увага до емоціи , відчуттів та інтуї ції . Не вдаючись у подробиці та 

міркування, на цьому етапі висловлюються всі інтуї тивні здогадки.  

● Зелений – пошук альтернатив, генерація ідеи , модифікація вже наявних 

напрацювань.  

● Синій – управління процесом дискусії , підбиття підсумків і обговорення користі 

та ефективності методу в конкретних умовах.  

 Яка послідовність висловлення думок представниками кожного з типів мислення 

У процесі дискусії  спочатку слід надати слово представникам Білого капелюху – перш 

ніж оцінити будь-яке проблемне питання, варто передусім ознаи омитись з 

інформацією про предмет обговорення. 

Після Чорного варто надати слово Жовтому – це урівноважить думки и  оцінки. 

Останнім потрібно вислухати Синіи  капелюх. 

Послідовність виступів представників капелюхів іншого кольору можна узгодити в 

процесі дискусії  – залежно від активності учасників гри. 

Як організувати гру «Шість капелюхів» на уроці 

На початку уроку оголосіть тему, що вивчається, та запропонуи те школярам зіграти в 

рольову дискусіи ну гру. Пропонуємо 2 форми ї ї  проведення: 

Командна 

Поділіть учнів класу на 6 груп. Кожна команда буде представляти капелюх певного 

кольору і і має, спираючись на певнии  тип мислення, дотримуватися відповідного 

підходу до до аналізу предмету дискусії . Наприклад, команда білого капелюха – аналіз 

фактів, жовтого – оцінка переваг, чорного – оцінка негативного розвитку тощо. 

Оголосіть проблемне питання уроку та надаи те час на підготовчии  етап командного 

виступу. Або можна підготуватись до гри заздалегідь, на попередньому уроці 

узгодивши всі організаціи ні моменти (визначитись з темою дискусії , поділити клас на 

команди та попросити підготувати доповіді вдома). 

Запропонуи те учням з кожної  команди зробити свіи  невеличкии  виступ, спираючись на 

особливості відповідного типу мислення (час доповіді кожної  команди має бути 

попередньо узгоджении ). У процесі обговорення можна здіи снити 1 чи декілька 

дискусіи них кол за участю представників кожної  з команд. 
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Із залученням всіх учнів, ґрунтуючись на доповідях учасників, разом зробіть висновки, 

чому важливо підходити до оцінки предмету дискусії  з різних точок зору та оцініть 

разом переваги цього прии ому у конкретних умовах. 

Індивідуальна 

Такии  формат рольової  гри можна використати під час уроку-узагальнення наприкінці 

вивчення теми. Рольова гра такого формату досить зручна у класах з невеликою 

кількістю учнів. У цих умовах протягом уроку кожен матиме можливість спробувати 

себе в різних ролях без попередньої  підготовки. 

Організувати урок можна таким чином: 

● Розсадіть учнів класу по колу.  

● Сформулюи те проблемне питання уроку та установіть регламент (наприклад, 

кожен може висловитись 1 реченням тощо).  

● Запропонуи те кожному учню по черзі приміряти капелюх спочатку 1 кольору, 

потім інших та відповідним чином висловити своє ставлення до проблемного питання 

(з позиції  різних типів мислення).  

● Здіи сніть рефлексію (сформулюи те загальнии  висновок щодо дискусіи ного 

питання, визначте переваги та недоліки прии ому, відчуття школярів у процесі 

«примірювання» різних ролеи  тощо).  

Ідеї  творчого переосмислення навчального матеріалу за допомогою прии ому «Шість 

капелюхів» на прикладі казки «Курочка Ряба» та повісті «Герои  нашого часу» можна 

знаи ти тут. 

 Зразки уроків з використанням прийому «Шість капелюхів» з Бібліотеки «На 
Урок» 

Тема: Альтернативні джерела енергії . Чиста енергія 

Автор: Мірошник Лариса Павлівна 

Про матеріал: Презентація до уроку географії  у 9 класі на тему: «Альтернативні 

джерела енергії ». Навчальнии  матеріал подано із залученням  методики Едварда де 

Боно: наведено факти, розглянуто переваги і недоліки, перспективи розвитку 

використання альтернативних джерел в Украї ні і у світі. У презентації  представлено 

цікаві відомості про наи більшу у світі греблю та електростанції  Украї ни, розглянуто 

ідеї  залучення нових енергоджерел та лаконічно зображено принцип роботи 

електростанціи , які працюють на альтернативних джерелах енергії . 

 

Тема: Проект «Зелена аптека» 

Автор: Ткаченко Юлія Іванівна 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/6276_6_shlyap_myshlenia_na_uroke
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-alternativni-dzherela-energi-chista-energiya-30211.html
https://naurok.com.ua/profile/98404/biblioteka
https://naurok.com.ua/proekt-zelena-apteka-26516.html
https://naurok.com.ua/profile/78219
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Про матеріал: Проект рольової  гри з природознавства для учнів молодшої  школи. 

Захопливии  захід, якии  точно сподобається дітям. У матеріалі подано багато корисної  

інформації , серед яких – Пам'ятка збирачеві лікарських рослин. 

Учні класу поділені на  6 груп, кожна з яких представляє певнии  «капелюх»: 

● «Дослідники» розкажуть, які бувають лікарські рослини;  

● «Розвідники» поділяться знаннями про рослини, які можуть нести загрозу 

здоров'ю;  

● «Господарочки» поділяться досвідом рецепту фіточаю  та розкажуть про цілющі 

властивості рослин;  

● «Науковці» розкажуть про рослини, які занесені до Червоної  книги.  

● «Пошуковці» підіб'ють підсумок.   

В якості «Червоного капелюха» запропоновано прии ом «Мікрофоні». 

 

Тема: Галілеи : великии  учении  чи звичаи на слабка людина? 

Автор:  Кандибі Олена Григорівна 

Про матеріал: Розробка уроку із зарубіжної  літератури для учнів 11 класу. Мета – 

простежити неоднозначність образу Галілея за драмою Б.Брехта «Життя Галілея». 

Використання прии ому «Шість капелюхів» сприяє розвитку критичного мислення та 

дозволяє створити ціліснии  образ всесвітньо відомого митця. 

 

Тема:  Латеральне мислення як гра уяви та ідеи  молодшого школяра 

Автор:  Чанглі Катерина Іванівна 

Про матеріал: розробка до уроку з украї нської  літератури для учнів 4 класу. Матеріал 

складається з теоретичних відомостеи  про принципи латерального мислення, а також 

приклад аналізу баи ки Л.Глібова «Чиж та голуб» за допомогою прии ому «Шість 

капелюхів». 

 

Рольова гра «Шість капелюхів» – досить легка, цікава і водночас ефективна методика 

навчання. Вона сприяє формуванню в учнів уміння успішно поєднувати системнии  

підхід, критичне мислення та генерацію нових ідеи ! 

А як ви використовуєте прии ом «Шість капелюхів» під час уроків? Додаваи те свої  

розробки до нашої  Бібліотеки, обмінюи тесь досвідом з наи успішнішими вчителями з 

усієї  Украї ни! 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-galiley-velikiy-ucheniy-chi-zvichayna-slabka-lyudina-17936.html
https://naurok.com.ua/profile/1695
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mayster---klasu-lateralne-mislennya-yak-gra-uyavi-ta-idey-molodshogo-shkolyara-16422.html
https://naurok.com.ua/profile/14900
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 Розвиваємо вміння аналізувати тексти з прийомом критичного мислення ІНСЕРТ 

Чи помічали ви, що, читаючи певнии  текст, не можете одразу зрозуміти суть, а тим 

більше – переказати и ого? А уявіть, з якими труднощами часто стикаються діти. Адже 

читання – це досить складнии  процес, якии  вимагає високої  концентрації , мобілізації  

роботи мозку та навичок роботи з текстом. Важливо, що вміння ефективно читати 

можна і потрібно розвивати. І саме для цього існує прии ом ІНСЕРТ! 

 Суть прийому 

ІНСЕРТ (або INSERT) є простим у застосуванні та дієвим прии омом розвитку 

критичного мислення. Він допомагає удосконалювати вміння швидко та осмислено 

читати, а головне – якісно опрацьовувати великі обсяги інформації . Основнии  принцип 

полягає у взаємодії  з текстами та ї х ґрунтовному аналізі, критичному осмисленні нових 

і глибокіи  рефлексії  до вже здобутих раніше знань. 

З точки зору практичного застосування, ІНСЕРТ – це технологія ефективного читання. 

Вона складається з системи знаків, організованих у таблицю, яку необхідно 

заповнювати під час вивчення нового матеріалу. 

Назва прии ому є абревіатурою з англіи ської : 

● I – interactive (інтерактивна)  

● N – noting (пізнавальна)  

● S – system for (система для)  

● E – effective (ефективного)  

● R – reading and (читання та)  

● T – thinking (сприи няття).  

Працюючи з текстом, учні навчаються ділити и ого на смислові елементи (слова, 

речення, абзаци тощо) та позначати ї х спеціальними символами. Це допоможе дітям 

ефективно сприи мати інформацію та диференціювати ї ї  за ступенем важливості. Для 

зручного позначення автори створили систему позначок: 

● «V» – Я вже знаю цю інформацію.  

● «+» – Це нові факти для мене.  

● «–» – Я мав іншу думку щодо цього.  

● «?» – Цеи  матеріал містить щось, чого я не можу зрозуміти / мені потрібні 

пояснення чи уточнення.  

Для того, щоб застосування прии ому ІНСЕРТ не загрожувало псуванням підручників, 

варто вкладати вузькі смужки паперу та робити позначки на них. 

 Переваги технології ІНСЕРТ 

Процес навчання тісно пов’язании  із читанням. Від и ого ефективності та вміння 

дитини аналізувати і сприи мати прочитане значною мірою залежить ї ї  успішність і 

перспектива подальшого навчання та самореалізації . Прии ом ІНСЕРТ має такі переваги: 

● сприяє успішніи  актуалізації  вже вивченого матеріалу;  
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● допомагає у процесі усвідомлення нової  інформації ;  

● розвиває вміння критично мислити та аналізувати прочитане;  

● підвищує можливості рефлексії  отриманої  інформації  та вміння працювати 

самостіи но.  

ІНСЕРТ також допомагає обрати ефективну стратегію використання часу, якого, як 

відомо, завжди не вистачає. З одного боку, вчитель коригує роботу та пояснює 

конкретному учню певнии  аспект навчального матеріалу. З іншого – діти розвивають 

уміння самостіи но працювати з підручником та знаходити проблемні питання, розгляд 

яких потребує додаткової  уваги чи допомоги вчителя. Крім того, працюючи за цим 

прии омом, діти отримують додатковии  імпульс для розкриття ї хнього творчого та 

оранізаторського потенціалу. 

 Застосування прийому в школі 

Для успішного застосування прии ому в молодшіи  школі варто спростити систему 

позначок для роботи з текстами. Можна обмежитись усього двома позначками: «знаю» 

та «не знаю». Якщо діти демонструватимуть стабільні успіхи, бажано додавати нові 

категорії . При цьому спершу треба ввести позначку «факти є незрозумілими», а вже 

потім – «протиріччя щодо того, про що я дізнався». Такии  порядок зумовлюється тим, 

що для заповнення останньої  категорії  діти мають уже володіти певними навичками 

аналізу та порівняння інформації . Поясніть дітям, що вони повинні не просто швидко 

читати текст, а и  уважно та сконцентровано сприи мати кожен рядок прочитаного. 

Для учнів середньої  та старшої  школи ІНСЕРТ є надзвичаи но актуальним. Бо вміння 

працювати з великими обсягами інформації  неодмінно знадобиться ї м для подальшого 

навчання та успішного складання іспитів і ЗНО. Якщо діти показуватимуть високі 

результати, попросіть, щоб вони запропонували власнии  набір слів та символів, які 

дозволяли робити короткі, але дуже змістовні позначки. 

 Приклади застосування ІНСЕРТу на уроках 

Використовувати технологію ІНСЕРТ можна на уроках із більшості предметів. Головне, 

щоб там можна було працювати з текстами. Приклади: 

На уроці біології (тема «Клітини»): 

«V» – Усі тканини складаються з клітин, які постіи но ростуть, діляться і відмирають. 

«+» – Існують клітини з двома ядрами. 

«–» – Якщо клітини ростуть постіи но, чому ж тоді людина не може жити вічно? 

«?» – Скільки всього клітин у людини? 

На уроці історії (тема «Повстання декабристів»): 

«V» – Наддніпрянська Украї на включала 9 губерніи ; становище більшості населення 

було вкраи  складним; суспільство потребувало кардинальних змін у державі та системі 

управління. 
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«+» – Назва «декабристи» походить від росіи ської  назви місяця грудня (рос. декабрь), 

коли и  відбулося повстання; ідеї  декабристів формувалися під впливом масонства та 

європеи ського революціи ного досвіду; лідери декабристів виробили програмні 

документи – «Руську правду» та «Конституцію»; повстання зазнало поразки. 

«–» – Програмні документи лідерів декабристського руху загалом не враховували 

національних та державних інтересів украї нців; виступ у грудні, спричинении  

раптовою смертю царя, був погано сплановании . 

«?» – Навіщо декабристи повстали, якщо вони не пояснили народу свої  ідеї  та не мали 

підтримки людеи . 

 Якщо вчитель застосовує прийом ІНСЕРТ, учні зможуть: 

● розвивати здатність до самонавчання та самоорганізації , а це значно підвищить 

навчальну мотивацію;  

● збільшити зацікавлення навчальним матеріалом завдяки стимулюванню 

самостіи ної  пошукової  та творчої  роботи;  

● напрацьовувати власну культуру письма та усвідомити принципи написання 

текстів різних жанрів;  

● тренувати інформаціи ну грамотність, здатність аналізувати інформацію від час 

роботи з текстами;  

● розвивати вміння критично оцінювати інформацію;  

● навчаються робити узагальнення та висновки на основі здобутих знань.  

Використовуи те різні прии оми розвитку критичного мислення. Не біи теся 

експериментувати та помилятися. А головне – пояснюи те дітям, що навчання може 

бути цікавим, корисним та ефективним. 

 Проблемне навчання: розвиваємо критичне мислення 

Аби учні виросли успішними, ми маємо навчити ї х вирішувати конкретні проблеми вже 

зараз! Саме на цьому принципі базуються проєктне, кеи сове та проблемне навчання. Ці 

підходи мають багато спільного, але все ж є і багато відмінностеи . У чому особливість 

проблемного навчання і як організувати роботу за цим методом? 

 Проблеми, кейси та проєкти – в чому різниця? 

Усі три методи мають схожі риси: вони залучають реальні проблеми, мотивують 

школярів та змушують ї х буквально шукати знання, тоді як учитель відіграє роль 

спостерігача. Алк ж у чому ж відмінність? А полягає вона у наступному: 

● Проєкти – акцентують увагу на створенні кінцевого продукту.  

● Кеи си – аналізують створені кимось проєкти та соціальні ситуації .  

● Проблемне навчання – бере за основу проблемні ситуації , що відбуваються 

просто сьогодні (наи яскравішии  приклад: «Проблеми тисячоліття»), або не були 

вирішені в минулому. Коли ситуація розв'язана, вона переходить у розряд кеи су.  

Особливість проблемного навчання полягає у тому, що учні не мають готової  теорії  чи 

сформованого бачення проблеми. Немає мети створити конкретнии  продукт та не існує 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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готового рішення. Усе це треба сформувати. Тобто проблемне навчання – це більш 

пошуковии  варіант роботи, якщо порівнювати з кеи саии та навіть із проєктами. Не 

даремно и ого називають сократівським, або евристичним методом, дослідницьким 

навчанням тощо. І у цьому складність та переваги. 

Проблемне навчання актуальне для будь-якого предмету. Звісно, необхідно творчо 

підіи ти до підготовки та дібрати не просто цікаві проблеми, а саме ті, що відповідають 

темам, над якими ви працюєте.  

 Особливості проблемного навчання 

Проблемнии  метод вимагає від учнів більшої  самостіи ності, здатності до планування та 

критичного мислення. Саме це є однією з причин порівняно складної  технології  и ого 

реалізації .  

Структура проблемного навчання включає наступні етапи: 

● створення проблемної  ситуації  (запропонувати учням ї ї  вигадати чи знаи ти в 

мережі);  

● формулювання проблеми (правильне формулювання проблеми істотно 

полегшує пошук рішення та робить очевидним шлях до нього);  

● складання плану діи  (що нам треба дізнатися для розв’язання проблеми, яка 

інформація є ключовою, а яка другорядною);  

● висування гіпотез (сюди входить прогнозування варіантів діи  та можливих 

наслідків);  

● перевірка висунутих гіпотез (можливо, у вигляді імітації  діалогу сторін, 

експерименту, вирішення проблеми);  

● аналіз результатів перевірки гіпотез, висновок і узагальнення.  

Наи складнішими, особливо для учнів молодшої  чи середньої  школи, є перші два 

пункти, адже діти ще не мають достатньо інструментів для того, аби проаналізувати та 

виявити суть проблеми. Саме на цих етапах ї м наи більше знадобиться допомога 

викладача, якии  має скеровувати дітеи  у правильному напрямку та підказувати, що 

робити. 

Наи важливіше – вміння ставити правильні запитання. Допоможіть ї м освої ти цю 

навичку. Чому ця тема важлива? Що робить ситуацію проблемною? Скільки в конфлікті 

сторін, у чому полягають ї хні інтереси? Яких фактів нам бракує, аби наблизитися до 

рішення? Подекуди коло питань, які необхідно опрацювати, настільки широке, що 

впоратись із завданням здатна лише група. У такому випадку допоможіть сформувати 

команди та розподілити обов’язки, аби кожен учень відповідав за свою частину 

проблеми. 

Варто зазначити: чи стало завдання особисто значущим для учня після 
формулювання проблеми (бажано, щоб воно стало таким уже на 1-му етапі)? 
Запитайте, які емоції воно викликає в учнів. 
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 Що може бути прикладом навчальних проблемних ситуацій? 

Тепер розгляньмо кілька прикладів, які можна розібрати із дітьми. Проблеми, обрані 

для аналізу, мають бути важливими як для школярів, так і суспільства, тож у якості 

прикладів ми обрали кілька ситуаціи , що є актуальними на момент написання статті. 

1. Соціальна дилема. 

Приклад №1. Украї нська зірка, Надя Дорофєєва, знімає кліп на місці розстрілу Небесної  

Сотні. Приклад №2. Чи існує антисемітизм/украї нофобія в Украї ні? Приклад №3. Репер 

Потап планує спільнии  запис треку з Ольгою Бузовою та ображається на критику 

суспільства. Приклад №4. Учителька/вчитель виклала на своєму акаунті фото у 

купальнику. На думку деяких батьків та адміністрації  такі світлини не гідні вчителя. 

Дисципліни: украї нська мова, музичне мистецтво, історія Украї ни, основи 

правознавства, громадянська освіта. 

Приклади запитань для учнів: Чому ця тема важлива? Які проблеми зачіпає (з якими 

сферами життя пов’язана): моральна дилема, історична пам’ять, історія, мовне 

питання? Які верстви населення залучені? Якими є ї хні життєві цінності? 

Які види діяльності використати (завдання для дослідницьких груп): вивчення 

дописів у ЗМІ, реакції  соцмереж та блогерів, рольова гра (інсценізація діалогу сторін), 

симуляція (імітація суспільних процесів та явищ), формулювання позиції  сторін. 

2. Судова справа чи правове поняття (резонансні, актуальні справи, що ведуться 

зараз). 

Приклад №1. Конституціи нии  Суд і скасовані ним статті антикорупціи ного 

законодавства. Приклад №2. Позитивна дискримінація, що це і навіщо потрібна? 

Дисципліни: історія Украї ни, всесвітня історія, основи правознавства, громадянська 

освіта. 

Приклади запитань для учнів: Чому ця тема важлива? Які проблеми зачіпає (з якими 

сферами життя пов’язана)? Чи зачіпає конкретно вас (вашу родину)? Які верстви 

населення залучені? Скільки сторін (груп із власними інтересами) має проблема? Які 

рішення було запропоновано (якими сторонами)? Які з них наи більш вдалі, 

помірковані? 

Які види діяльності використати (завдання для дослідницьких груп): вивчення 

документів справи, відповідних статеи  Конституції , кримінального кодексу, дописів у 

ЗМІ, новинних сюжетів, реакції  соцмереж та блогерів, формулювання позиції  кожної  зі 

сторін. 

3. Економічна проблема. 

Приклад: Чи релевантнии  новии  бюджет Украї ни 2021 року? 

Дисципліни: економіка, математика, основи правознавства.  



 

118 

 

Приклади запитань для учнів: Чому ця тема важлива? Які проблеми зачіпає (з якими 

сферами життя пов’язана)? Чи зачіпає конкретно вас (вашу родину)? Які верстви та 

групи населення залучені? Скільки коштів виділялось у минулому чи позаминулому 

році, скільки у цьому? На які статті видатків розписано кошти? Скільки відводилося на 

ці ж статті минулого року? Чи є дефіцит? Із яких доходів складається бюджет? Чи 

враховують видатки інфляцію? Чи перерозподілили б ви кошти у бюджеті? І якщо так, 

то з яких статеи  і на які? Які б це мало наслідки? 

Які види діяльності використати (завдання для дослідницьких груп): вивчення 

документів, дописів у ЗМІ, новинних сюжетів, реакції  соцмереж та блогерів, 

формулювання позиції  кожної  зі сторін. 

4. Екологічні проблеми чи здоров’я людей. 

Приклад № 1. Чому Украї на має критичну ситуацію у боротьбі з коронавірусом (або які 

краї ни наи краще впорались із COVID-19 і чому)? Приклад №2. Противники щеплення, 

антиковідне, чи СНІД-дисидентство – чому вони існують? 

Дисципліни: біологія, основи здоров’я, економіка, математика, основи правознавства.  

Приклади запитань для учнів: Чому ця тема важлива? Які проблеми зачіпає (з якими 

сферами життя пов’язана)? Чи зачіпає конкретно вас (вашу родину)? Які групи 

населення залучені у проблему? Як реагували на ситуацію з COVID-19: держава, люди, 

місцева влада? Як реагували на ситуацію в інших краї нах? Які стратегії  виявилися 

наи більш вдалими? Чому людеи  лякає щеплення? Які аргументи проти нього наводять? 

До яких наслідків може призвести зменшення кількості щеплень? Чому люди вважають 

COVID-19 чи СНІД частиною всесвітньої  змови? 

5. Історична дилема. 

Приклад №1. Як перебороти русифікацію, що велася сотні років (для розбору можна 

взяти будь-які міфи про Украї ну: украї нська мова і культура – сільські, Украї на 

отримала певні території  у подарунок, украї нську мову вигадали в Австрії )? Приклад 

№2. Чому багато громадян досі сумують за СРСР? Приклад №3. Хто такии  Бандера? (як 

варіант: Хто такии  Сорос – янгол чи демон?) Приклад №4. Чи може існувати світова 

змова? Приклад №5. Пропаганда – коли це погано, а коли добре? 

Дисципліни: Історія Украї ни, всесвітня історія, економіка, основи правознавства.  

Приклади питань для учнів: Чому ця тема важлива? Які проблеми зачіпає (з якими 

сферами життя пов’язана)? Чи зачіпає конкретно вас (вашу родину)? Які групи 

населення залучені? Кому вигідні міфи? Чи підтримуються вони штучно (пошук 

публікаціи  за темою)? Якими є наслідки розв’язання проблеми тим чи іншим способом? 

Чи існують схожі проблеми в інших краї нах? Як вони вирішені? 

Оптимальні проблеми для такої  роботи – це ті, що турбують нас тут і зараз. Вони 

мотивують, знаходять відгук у наших серцях, а головне – щодня на слуху, тож у дітеи  не 

виникає сумнівів, чи потрібно з ними працювати. Використовуи те наведені приклади, 
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аби навчити учнів аналізувати ситуацію, рзвинути критичне мислення, 

систематизувати та актуалізувати теоретичні знання.  

 Прийом критичного мислення «Лицарі Круглого столу» 

До вашої  уваги пропонуємо ще один метод критичного мислення – «Лицарі Круглого 

столу». Він фактично імітує зібрання лицарів круглого столу Короля Артура. Учасники 

беруть слово, аби поділитися своєю точкою зору стосовно проблемної  теми. 

Використовуючи цеи  формат, учні можуть розкрити власні погляди, зробивши 

висновки з групової  бесіди. Результат використання такого методу – школярі зможуть 

розширити свіи  світогляд шляхом аналізу різних думок. Додатково діти вчитимуться 

командніи  роботі. 

Для чого? Учні мають усвідомити, як відсутність діалогу, однобокии  погляд на 

проблему можуть обмежити цілісність сприи няття ситуації . Слухаючи ідеї  інших, учні 

розширюють межі власного сприи няття світу, в якому вони живуть. 

 Процес виконання: 

 1. Вибір твердження 

Підготуи те заздалегідь тексти. Це можуть бути погляди науковців на певну історичну 

подію, або фрагмент художнього тексту, якии  потрібно обговорити. Як варіант, оберіть 

три-чотири питання, що стосуються однієї  теми, але розкривають різні точки зору 

(особливо актуально на уроках історії  та літератури). Доцільно використати метод і на 

уроках фізики чи хімії  перед виконанням лабораторної  роботи, розгляду експерименту. 

У цьому разі опишіть бажании  результат роботи та запропонуи те придумати шляхи 

досягнення. 

 2. Об’єднання класу у групи 

В залежності від кількості тверджень, проблемних питань, способів досягнення 

результату погрупуи те клас (4-6 груп буде оптимально). Враховуи те також, скільки 

дітеи  у класі. Даи те завдання кожніи  групі думати над свої м твердженням. 

 3. Обговорення твердження 

Даи те можливість групам користуватися усіма доступними джерелами інформації . 

Якщо у групах хочуть прочитати завдання чи твердження в голос – хаи  це зроблять. 

Далі попросіть обговорити прочитане між собою. Попросіть надати відповідь на 

орієнтовні питання: про що и деться у тексті, які основні ідеї  та факти 

продемонстровано, чому це важливо саме зараз. Наприклад, для вивчення 

літературного тексту можна додати такі питання: які проблеми піднімаються? Від якої  

особи и де мова? Як саме це впливає на ідеї  тексту? 

 4. Обрання речника 

Кожна група обирає свого представника після обговорення. Цеи  учень має озвучити усі 

ідеї  та твердження, які виголошують и ого однодумці. Дозвольте ї м самим обрати того, 

хто захищатиме інтереси. 
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 5. Обговорення: Частина І 

Розставте по колу стільців, що відповідають кількості груп. Дитина, яка буде речником 

групи сідає на цеи  стілець. Решта дітеи  стає чи сідає за спинами свого спікера. Доцільно 

буде дати можливість сказати своє слово кожному учню, незалежно від и ого ролі. За 

правилами говорити може тільки один школяр, для цього він має стати прямо за 

спиною речника. Після того як усі думки буде висловлено, речник має підсумувати 

сказане, висловивши думку групи. Прослідкуи те, аби було озвучено лише факти без 

оціночних суджень. 

 6. Обговорення: Частина ІІ 

Після того, як було підведено підсумки, попросіть речників прокоментувати озвучені 

твердження опонентів. Можна задавати питання для уточнення. В ідеалі має початися 

діалог, якии  розкриє різнобічні погляди на одну проблему. 

 7. Підбиття підсумків 

● Після обговорення даи те учням можливість замислитися над наступними 

питанням:  

● Що нового ви дізналися після обговорення?  

● Як змінилися ваші ідеї  та твердження, чи не змінилися взагалі? Попросіть 

пояснити будь-яку думку.  

● Чому твердження інших груп відрізняються? Чи варто брати ї х до уваги?  

● Що гарного у тому, що на одну проблему можна подивитися з різних сторін?  

Така групова робота передусім має проілюструвати, що для повноцінного розуміння 

ситуації  може не вистачити лише однієї  думки. Всебічне охоплення проблемного 

питання дозволить швидше дістатися до істини. Рекомендуємо також ознаи омитися з 

іншими методами критичного мислення, про які вже ми писали, наприклад, 

«Барометр». 

 Прийом критичного мислення «Читацький театр» 

Сьогодні до вашої  уваги ми пропонуємо досить складну для втілення вправу 

критичного мислення. І наи складніше в ніи  не планування часу, не вибір теми, а зуміти 

переконати учнів взяти участь у театралізованому діи стві. Але воно того варте. Ця 

вправа допоможе не тільки навчити критично мислити, а и  посприяє подоланню страху 

перед публічними виступами. 

На уроці, де використовується методика «Читацькии  театр», групам школярів 

видаються окремі текстові фрагменти, для демонстрації  одноліткам. На відміну від 

типової  інсценізації  п’єси, ця вправа вимагає розігрування міні-вистави у довільному 

форматі. На основі поданого матеріалу демонструється конфлікт, розкривається тема 

чи передається певне повідомлення. Учні самі обирають, на чому зробити акценти. 

Такии  тип роботи доцільно використовувати у процесі вивчення нової  теми, на 

позакласних заходах та тематичних зустрічах, присвячених певним подіям. 

https://naurok.com.ua/post/vprava-z-kritichnogo-mislennya-barometr-vislovis-u-superechlivomu-pitanni
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Якщо ви обрали варіант вивчення нової  теми, то заздалегідь підготуи те декілька 

фрагментів з історичних документів, літературних текстів, підручників. Наи частіше 

прии ом використовується на уроках гуманітарного циклу, проте обмежень не існує. 

Перш ніж продемонструвати поетапну схему реалізації прийому, наведемо приклад 
роботи, яка була проведена з учнями 11 класу у процесі вивчення «Марусі Чурай» 
Ліни Костенко. 

У класі було 20 учнів. Вдалося об’єднати 3 груп по 6-7 учнів. Це був другий урок з 
вивчення теми. На жаль, провести всю вправу на одному уроці досить складно, 
тому обрані фрагменти тексту твору було роздано на попередньому уроці. Кожен 
уривок займав близько 1 сторінки А4: 

1. Фрагмент суду 

Учні обрали для себе ролі глядачів суду, коментуючи події, слова судді, Марусі та 
інших. Діти проговорювали не діалоги роману, а аналізували все сказане, озвучуючи 
перед класом. 

2. Розділ V Страта 

Школярі придумали варіант розповіді, до якої можна залучити всіх з групи. Вони 
зобразили, що за стіною камери у в’язниці знаходиться Маруся та говорить сама 
до себе. В’язні все чують і коментують її слова, фактичто переказуючи суть 
розділу. Заключне слово у вартового, який чув монолог Марусі та інших в’язнів. 

3. Розділ V Страта 

Той самий фрагмент, але інше прочитання. Група обрала формат виступу однієї 
людини. Всі готували текст, зробили власні акценти у монолозі, підготовчий етап 
виконали спільно. На імпровізованій сцені була одна дівчина. Без реквізиту, їй 
вдалося показати самотню людину в тюремній камері, просто сидячи на підлозі. 

Демонстрація кожного фрагменту зайняла близько 5 хвилин. У процесі перегляду 
учні мали можливість записати те, що їх зацікавило. Наприкінці уроку було 
проведено опитування та написані короткі відгуки. Таким чином вдалося досягти 
розуміння тексту та поставити себе на місце персонажів тощо. 

 Процес виконання 

 1. Підготовка фрагментів тексту. 

Об’єднаи те клас у групи, розкажіть правила вправи, налаштуи те на командну роботу. 

Правила: 

● Виступати можуть не всі, але підготовкою до виступу заи мається кожен.  

● Важливе нове прочитання тексту, не дозволяється точне цитування матеріалу.  

● Ви можете використовувати довільні форми виступу.  

● Реквізит заборонено.  

● Можна користуватися додатковими джерелами.  
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● Робіть нотатки, переглядаючи виступи однокласників.  

 2. Принципи вибору матеріалу 

В залежності від того, скільки учнів у вашому класі, оберіть 4-5 різних фрагментів, для 

кожної  окремо створеної  групи (по 5-6 учнів). Розподіліть матеріал довільно, або за 

власним бажанням. Можете взяти один уривок, таким чином ви побачите наскільки 

відрізняються інтерпретації  того самого факту, ситуації  чи проблеми. 

Увага! Обираючи текст, враховуйте такі тонкощі: 

Короткі фрагменти дозволяють глибше зрозуміти суть проблеми, ніж це буде з 
великим текстом. Часто достатньо всього декількох абзаців. 

Використовуйте ті матеріали, які мають лише одну основну дію. 

Текст має бути не просто сюжетною лінією з діалогами, а стосуватися важливої 
теми. 

Вчителям літератури простіше впоратися з таким завданням. Наприклад, достатньо 

взяти фрагмент роману, оповідання, яке вивчається. Дати можливість підготуватися до 

виступу у якості домашнього завдання. А що робити іншим? Вправа доступна для 

істориків, географів, особливо, якщо тема висвітлена в літературі. З іншого боку, 

історичні документи та просто факти про подорожі, події , також є чудовим матеріалом. 

Так само як і легенди та міфи, якими оточені експерименти з фізики та хімії . А як щодо 

математики? Вивчаючи нову формулу, застосуи те метод сторітелінгу та попросіть 

обіграти здобуті знання з використанням вправи «Читацькии  театр». 

 3. Читання фрагментів 

В залежності від обсягів обраного матеріалу на перше ознаи омлення достатньо 

декількох хвилин. Перш ніж учні будуть інтерпретувати текст, даи те можливість 

прочитати и ого вголос та про себе. Якщо потрібно, обговоріть складні чи нові слова, 

з’ясуи те ї х значення. 

 4. Групова робота 

Далі кожна група ще раз перечитує текст, виділяючи ключові моменти: слова, фрази, 

речення. Даи те можливість це занотувати. Діти мають уміти пояснити, чому саме на 

цих словах було зроблено акценти. Аби допомогти групам структурувати виступ, 

запропонуи те знаи ти відповідь на такі питання: 

● про якии  конфлікт и деться;  

● які слова чи фрази є наи важливішими;  

● що наи цінніше та наи цікавіше у фрагменті?  

Тепер учні готові презентувати свою роботу. Нагадаи те, що мета не в тому, щоб виразно 

прочитати текст, переказати и ого чи зіграти в ролях. Й ого потрібно переосмислити, 

створити нову подачу. Виступ може бути повністю безшумним, або у хоровому 

начитуванні ключових фраз. Учні можуть говорити мовою тіла, аби створити 
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зображення, що застигло у часі, наче на фото. Запропонуи те учням список 

рекомендаціи  та пропозиціи , які можна використати (як варіант, роздаи те списки 

пропозиціи  групам): 

● Повторюи те ключові слова, фрази чи пропозиції .  

● Виступіть групою, частиною групи чи хтось один може висловити думку всіх.  

● Змініть порядок тексту.  

● На імпровізованіи  сцені розміщуи тесь так, як зручно.  

● Ви не можете використовувати реквізит.  

● Так чи інакше кожен має взяти участь у роботі.  

 5. Виступи 

Є безліч способів провести час з користю для всіх. Наприклад, поки група виступає, 

глядачі роблять замітки з побаченого. Цеи  матеріал дозволить узагальнити отриману 

інформацію наприкінці уроку. У якості альтернативи можна попросити 

прокоментувати кожнии  виступ. Аби зберегти час, краще щоб відповіді були у вигляді 

позитивних відгуків, а не у форматі критичного аналізу. 

Також можна роздати заготовки, які передбачають необхідність продовжити речення: 

1. Наи більше мене вразило, коли…  

2. Ідею мені допомогли зрозуміти…  

3. Наи більше мені запам’яталось…  

4. Наи більше здивування було від…  

5. Наи цікавіше було бачити, як…  

 6. Роздуми учнів 

За допомогою попередніх питань даи те можливість учням проаналізувати набуті 

знання та особисту роль кожного у підготовці. Чи задоволені вони результатом? Чи 

змінили б щось наступного разу? 

Такии  тип роботи має величезне значення для формування сміливої  особистості, 

спроможної  аналізувати отриману інформацію. Ви самі здивуєтесь, коли побачите, на 

що здатні ваші учні. 

 Прес-конференція: рольова гра для розвитку критичного мислення 

У буденному житті люди нерідко використовують маніпуляції , нестачу фактів, нашу 

довірливість і симпатії  аби збити з пантелику задля досягнення власної  мети. Як 

оминути ці підводні камені? Звісно – практикуватись у критичному мисленні! 

А допоможе у цьому наша вправа, призначена для відточування навичок дискусії  та 

критичного мислення учнями середньої  та старшої  школи. 

1. Рольова гра «ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ» 

Уявімо, що ви потрапили на прес-конференцію, де ряд посадовців представляють 

досягнення п’яти років власної  каденції .  
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Дійові особи:  

1. Телеглядачі (громадяни) – кінцеві бенефіціари від праці чиновників. Мають 

контролювати останніх, потребують інформації , яку надають журналісти.  

2. Чиновники (президент, прем’єр-міністр, мер, комунальники) – звітують. Серед 

чиновників є один винуватець, наприклад – мер, якии  не заи мається ремонтом 

тепломереж. За нестачі фактів (незнання законів) глядачі можуть звинувачувати інших 

осіб – президента, прем’єр міністра, комунальників.  

3. Журналісти – доносять інформацію про подію до глядачів, намагаються викрити 

неправду.  

4. Свідки – (не обов’язково) викликаються журналістами для надання більш 

точних фактів.  

5. Модератор – передає мікрофон журналістам, слідкує за регламентом і виділеним 

на запитання часом.  

Правила: прес-конференція триває від 10 до 20 хв. Час на запитання і відповіді 

обмежении . Один журналіст може поставити два чи більше запитання, якщо модератор 

надасть мікрофон. 

Мета вправи: діти усвідомлюють власну відповідальність за контроль над владою, 

навчаються критично ставитися до отриманої  інформації , розуміти роль журналістів як 

збирачів інформації  та важливої  ланки між чиновниками та народом. Вивчають роль та 

варіативність маніпуляціи , дізнаються про розподілення відповідальності між різними 

ешелонами влади. 

Мета гри: знаи ти винуватця. І ї  принцип нагадує засідання суду, де місце присяжних 

заи мають глядачі, яких намагаються переконати сторона звинувачення (журналісти) 

та сторона захисту (чиновники).  

 

Вигадаи те будь-яку проблему. Наприклад – немає теплої  води, у місті проривають 

труби, зникає опалення. Хто у цьому винен? Мета чиновників – виправдатися, мета 

журналістів – донести до глядачів вірну інформацію, позбутися маніпуляціи  посадовців, 

розкрити необхідні факти. 

Для цього обидві групи, як журналісти, так і чиновники, мають добре підготуватись 

(усуньте від процесу «глядачів»).  

Навчіть чиновників прии омам виправдовування та перекладання вини на інших: 

● недофінансування;  

● не вистачає працівників, неякісні роботи;  

● підкуп одного або кількох журналістів, які будуть ставити зручні запитання, 

хвалити, викривляти, фальсифікувати факти;  

● переведення уваги на більш одіозну, шокуючу ситуацію з іншим політиком, що 

відволіче увагу від історії  з проривом тепломереж;  

● переведення розмови на власні досягнення;  
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● роботи тривають, варто просто почекати;  

● продажні журналісти чинять наклеп на замовлення політичних опонентів;  

● у вас хибна інформація;  

● питання лежить поза межами моєї  компетенції .  

Навчіть журналістів ставити якісні запитання та уникати маніпуляціи : 

● За законом саме ви відповідальні за це питання.  

● Кошти з держбюджета надіи шли у достатньому обсязі.  

● Роботи тривають уже 2 місяці.  

● Прориви тепломереж відбуваються не першии  рік за вашої  каденції .  

● Не приписуи те на свіи  рахунок відкриття заводу, що почав будуватись при 

вашому попереднику.  

● Викриття підкупу журналіста та ін.  

● Запрошення свідків, експертів.  

На початку гри озвучте проблему та запитаи те «глядачів» – хто на ї хню думку 

винуватии  (президент, прем’єр-міністр, мер (міськии  голова), комунальники)? На якому 

етапі зникли гроші, спрямовані на полагодження тепломереж? 

Повторіть запитання «хто винуватии » по завершенню гри – за якого чиновника 

громадяни проголосують повторно? Чи змінили діти думку, чи діи шли правильного 

висновку? Якщо ні, що цьому завадило? Які маніпуляції  заплутали учнів, які факти 

журналістів переконали? 

 Прийом критичного мислення «Прогулянка галереєю» 

Виконання такої  вправи вимагає цілковитого переосмислення структури уроку, будьте 

готові провести и ого в іншому форматі. У процесі цієї  «прогулянки» учні ходять класом 

та розглядають тексти чи зображення, розміщені на стінах кабінету. Вправа навчить 

системно аналізувати інформацію, співпрацювати, переосмислювати висновки інших. 

Якщо ви хочете, аби школярі вивчили історичні документи, тексти різного змісту, 

зібрали цитати, проаналізували зображення, вказавши ї х характеристики, то 

зверніться до цього прии ому. Вправа чудово відповідає вимогам візуального та 

кінестетичного стилю навчання. 

 Процес виконання 

 1. Оберіть матеріал для вивчення 

Заздалегідь підготуи те фрагменти (цитати, зображення, документи чи навіть учнівські 

наукові/творчі роботи), які будуть використовуватися на уроці. Можете об’єднати 

класи у групи, доручивши аналізувати фрагменти на одніи  зі стін. Також це може бути 

індивідуальна робота. 

 2. Розмістіть матеріали у кабінеті 

Намагаи тесь розмістити документи у стилі галереї  – приблизно на одніи  відстані, на 

одніи  висоті, щоб учні могли розіи тися класом або стати групою напроти одного 

«експонату». До речі, не обов’язково тільки на стіні розвішувати, можна и  ставити на 
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столі. Останніи  варіант особливо актуальнии , коли вивчаються зразки, що ілюструють 

історичну епоху, чи навіть стосуються певних тем з хімії . Головне, аби «експонати» були 

досить далеко один від одного. 

 3. Дослідження матеріалу 

Інструкції  стосовно перегляду матеріалів будуть цілком залежати від мети, яку ви 

переслідуєте протягом уроку. Якщо метою «Галереї » є ознаи омлення учнів з новим 

матеріалом, можете попросити робити замітки на чернетках у процесі перегляду 

«експонатів». 

Якщо ви хочете, аби учні відібрали інформацію для подальшого аналізу та 

переосмислення, підготуйте таблиці, які вони мають заповнити. Також можете дати 

список питань для відповідей. Як варіант, попросіть з’ясувати спільне та відмінне між 

«експонатами». 

Даи те декілька хвилин для прогулянки кімнатою, а потім попросіть записати враження 

про те, що вони бачили. Учні можуть ходити кімнатою самостіи но чи у групі. 

Координуи те процес пересування словами: «Тепер переи діть до іншого експонату». 

Слідкуи те, щоб клас рівномірно розподілився перед усіма зображеннями, а не зібрався 

перед одним. 

 4. Підбиття підсумків 

Після того, як учні переглянуть задуману кількість матеріалів, проаналізуи те 

діяльність класу. У залежності від мети вправи, підбиття підсумків також можуть маті 

різні форми. Попросіть учнів поділитися зібраною інформацією в усніи  чи письмовіи  

формі. 

Усі висновки, до яких діи шли школярі, можуть стати підґрунтям для осмислення нової  

складної  теми, чи аналізу проблеми, яку потрібно розв’язати. За бажанням можете 

оцінити виконання вправи, або ж це стане складовою формування тематичного балу. 

 Практичний прийом для всебічного аналізу інформації «Крилаті плакати» 

Працюємо разом!  

Уміння виділяти головне та позбавлятися заи вого не просто знадобиться у житті, воно 

стане у пригоді дітям вже сьогодні! Годі и  уже казати про вміння аргументовано 

доносити свою думку до інших та відстоювати власну позицію. Це неабияк допоможе у 

навчанні. Навчити аналізувати різні аспекти теми, обирати наи головніше та 

вирішувати, над чим працювати далі, допоможе цікавии  прии ом «Крилаті плакати». 

Летимо? 

 Процес виконання 

Для роботи вам знадобляться 3-4 ватмани, різнокольорові маркери, стікери. 

1. Ознайомте учнів із темою заняття 

Для обговорення можна обрати тематичне зображення, фрагмент тексту, історичну 

дату, певну формулу чи позначення хімічних елементів. Це може бути будь-що 
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2. Об'єднайте учасників у 3-4 групи 

Роздаи те кожніи  групі по плакату. На кожному напишіть запитання, що стосується 

теми. Наприклад, якщо ваше завдання - проаналізувати творчість Тараса Шевченка, то 

запитання можуть бути такими: 

● Як історичні події  вплинули на творчість Кобзаря?  

● Які з творів Шевченка можна назвати наи визначнішими та чому?  

● Про що б писав Тарас Шевченко, якби жив у ХХІ столітті?  

Повідомте, що протягом 10 хвилин кожна група має записати на плакаті якомога 

більше ідеи  та відповідеи  на запитання. Спілкування у команді має бути активним та 

ввічливим. 

3. Попросіть групи завершити роботу 

Кожна команда має передати плакат наступніи  за годинниковою стрілкою. Група, яка 

отримала плакат, вивчає и ого та додає власні ідеї . Не можна закреслювати попередні 

дописи. Якщо щось викликає сумніви, можна наклеї ти картку-стікер із питанням чи 

пропозицією. Нагадаи те, що ідеї  мають бути конкретними. Попросіть передати плакати 

далі. Плакати передаються ще 2 рази, поки не повернуться до першої  групи. 

4. Плакат повертартається до авторів 

Попросіть, щоб кожна група, яка отримала свіи  «оригінальнии » плакат, перечитала 

и ого та обрала 3-5 ідеи  із запропонованих. Звісно, обирати треба ті, що 

здаються наи більш корисними та важливими. 

5. Презентація плакату 

Групи виходять зі свої ми плакатами до дошки та презентують ідеї . Після кожної  

презентації  вчитель може додати свіи  коментар чи розповісти про власнии  досвід, 

також можна дати відповіді на запитання, які виникли в учнів упродовж роботи. 

2. Приклад застосування прийому «Крилаті плакати» 

Інтегрований урок-проєкт для молодших школярів з читання та «Я досліджую світ» 

Мета проєкту: залучити кожного учня в активнии  пізнавальнии  творчии  

процес; розвинути уміння бачити причиново-наслідкові зв’язки; розвинути критичне 

мислення, комунікативні навички; сформувати вміння самостіи но працювати з 

різними джерелами; розвинути інтерес до вивчення навколишнього світу; виховувати 

почуття взаємодопомоги. 

1. Підготовка до роботи над проєктом 

Запропонуи те дітям прочитати вірш Наталії  Забіли «Чотири пори року» (урок 

позакласного читання), у якому авторка знаи омить читачів із сезонними змінами у 

природі. На основі вірша учні можуть створити яскравии  календар природи з порами 

року. 

https://naurok.com.ua/pravila-roboti-v-grupah-dlya-molodshih-shkolyariv-21550.html
https://naurok.com.ua/post/stvoryuemo-integrovani-uroki-pravila-yaki-stanut-vam-u-prigodi
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2. Планування 

Об'єднаи те учнів у 4 групи за порами року («Зима», «Весна», «Літо» і «Осінь»). Кожна 

група отримує завдання перечитати вірш та дібрати до отриманого тексту 

ілюстровании  матеріал (для цього заздалегідь підготуи те роздруковані картинки з 

інтернету, малюнки з журналів, старих книг, листівок), прикмети та прислів'я про пори 

року. Або ж можна попередньо дати учням домашнє завдання – підготувати 

друковании  матеріал про різні пори року вдома. 

3. Практична робота 

1. Учні у групах сортують підготовлении  текстовии  матеріал та обирають 

цікавинки, які стосуються ї хньої  пори року.   

2. Школярі створюють тематичнии  колаж на ватмані. Учитель виступає в ролі 

консультанта та помічника.   

3. Кожна команда має передати плакат зі своєю порою року наступніи  за 

годинниковою стрілкою.   

4. Група, яка отримала плакат, вивчає и ого та додає власні ідеї  (ідею варто 

записати на наліпці та прикріпити на плакат). Не можна закреслювати попередні 

дописи, клеї ти чи дописувати власні.   

5. Плакати передаються ще 2 рази та повертаються до першої  групи.  

6. Попросіть, щоб кожна група, яка отримала плакат зі своєю порою року, 

перечитала и ого та обрала 3-5 ідеи , картинок, прислів'ї в, які вона вважає наи більш 

корисними та важливими.  

4. Результати та висновки. Презентація проєкту 

Кожна група презентує свіи  плакат та зачитує лише ті ідеї , які вона обрала. Після того, 

як робота кожної  групи була завершена, вивісіть на дошку всі 4 плакати - календар 

природи готовии !  

Спробуи те поєднати цю техніку з інтелект-картами або ж прии омом критичного 

мислення «Плакат думок». Такии  вид роботи можна адаптувати для будь-якого віку, 

використовувати на будь-якому уроці, адже теми для дискусіи  та обговорення є 

завжди! 

 Прийом критичного мислення «Дискусійне кафе» 

Розуміння різних точок зору є чудовим способом діи ти до глибини будь-якої  теми. 

Учням потрібно знати різні погляди, аби проаналізувати події , які минули, чиї сь вчинки 

чи навіть мотиви діи  головного героя. Вправа «Дискусіи не кафе» відбувається у 

форматі дружніх посиденьок у кафе, коли старі знаи омі обговорюють ту чи іншу 

ситуацію. Передбачається, що кожен досконало знає проблему від першої  особи, та 

готовии  захищати свою думку. 

Для чого? Залучаючи до розмови дітеи , які мають різні точки зору, вдається досягти 

чудового результату – більше знань про постать, ситуацію, конфлікт. Також у результаті 

відбувається усвідомлення першопричин, які вплинули на перебіг подіи . Така робота 

https://naurok.com.ua/post/intelekt-karta-mistectvo-misliti-shirshe
https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-plakat-dumok
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може стати інструментом оцінювання або підготовки учнів до написання твору, 

контрольної  роботи. Ефективною є вправа і під час підготовки до ЗНО. 

 Процес виконання: 

1. Оберіть об’єкт та тему обговорення 

Оберіть 5-10 історичних, політичних, культурних постатеи  чи персонажів художніх 

творів. Вони мають представляти різні погляди та умови життя у певному розрізі часу, 

якии  вивчається на уроці. Також замість людеи  можна обрати угрупування, гуртки, 

політичні сили. Для кожного об’єкту підготуи те коротку біографію, яка може включати 

такі основні дані, якщо мова и де про людину: стать, вік, сімеи нии  стан, рід занять, 

рівень освіти та життєві події . 

Потім оберіть проблему чи подію, яка зачепила усі обрані постаті. Саме це стане 

контекстом и темою обговорення. Наприклад, обрані персонажі можуть 

обговоритирізні теми, які вплинули на ї х життя: за кого голосуватимуть на прии дешніх 

виборах, розкажуть, як віи на змінить ї х життя, мотивують ті чи інші свої  

вчинки.  Дискусіи не питання назначає вчитель. 

2. Підготовка до розмови 

Роздаи те «ролі» учням. Ви можете обрати ї х самостіи но або ж за бажанням. Роздаи те 

підготовану біографію, довідкову інформацію для вивчення чи пригадування. Можете 

попросили обговорити варіанти з учнями, які не увіи шли у компанію тих, у кого є ролі. 

Кожен «персонаж» сам обирає собі команду однодумців. Разом вони обговорюють та 

готують таблицю ідентичності (короткі відомості про персонажа, варіанти и ого 

поведінки та ставлення до тої  чи іншої  проблеми). 

Ви зекономите час на уроці, якщо підготовка до «Зустрічі» відбудеться зарані. 

Наприклад, ви можете роздати ролі, оголосити проблемне питання, а діти 

організуються та підготуються до вправи, яка буде проведена наступного уроку. 

3. Зустріч у кафе 

Під час розмови у кафе учні презентують свого героя в дискусії . Початок – учні у 

довільніи  формі вітаються, один з учасників виголошує заяву чи проблемне питання. 

Наприклад: «Я чув, що трапилась певна ситуація. Що ти про це думаєш?». Ця розмова 

може тривати до 20 хвилин, дієві особи можуть не погоджуватись один з одним, тому 

нагадаи те норми спілкування. 

Варіанти та методи організації роботи: 

1. Мозаїка. Розділіть клас на три групи. Якщо у вас 30 учнів, то отримаєте 3 групи по 10 

дітей, де у 3 будуть ролі, а решта – стануть командою, або ж кожен говоритиме від 

свого імені. Таким чином ви організуєте та залучите до роботи увесь клас. Попросіть 

дотримуватися правил поведінки. Якщо якась група закінчила дискутувати, вона може 

послухати сусідів. 
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2. Круглий акваріум. Оформіть коло стільців посередині класної кімнати, кількість 

стільців має дорівнювати кількості ролей. Дискутують ті, хто сидять на стільцях – 

решта спостерігає за колом. В один з моментів ви можете зупинити дискусію, та 

замінити учасників на тих, хто поза колом. 

4. Письмові роздуми 

Як варіант додаткової  роботи – по завершенню дискусіи  попросіть учнів написати 

роздуми над отриманим досвідом. Це може бути домашнім завданням. Орієнтовні 

питання: 

● Почуті твердження опонентів могли змінити точку зору твого героя?  

● Як ти почувався під час розмови? Коли тобі було комфортно, на якому етапі? Під 

час захисту своєї  думки чи переконування інших?  

● Що ти дізнався про себе, поведінку людеи  під час проведення дискусії ?  

5. Проведіть опитування 

У якості підсумків проведіть усне опитування про урок. Почніть з простого: «Що нового 

ви дізналися з цієї  роботи?». Це заи ме всього декілька хвилин. 

 Варіанти виконання роботи 

Додайте дослідницької роботи. Замість підготовки короткої  біографії , можете дати 

завдання провести дослідження самостіи но. Корисним буде дати дітям список 

орієнтовних питань та ваші очікування від ї х роботи. Це може бути групова або 

самостіи на робота. 

Літературне кафе. Замість обговорення історичних персонажів, можете взяти 

літературних герої в вивченого твору. Центр розмови – подія, описана у книзі, яка 

зачепила декількох діи ових осіб. 

 

Важливо також правильно планувати час. Ми розуміємо, що за 45 хвилин складно 

встигнути все. Вправа чудово себе покаже на заходах, які проводяться між класами у 

паралелі. Якщо плануєте зробити все на уроці, організуйте робочий процес таким 

чином: підготовчий етап проводиться вдома за попереднім завданням та відповідно до 

розподілених ролей, у класі проводиться безпосередньо дискусія та виголошуються 

висновки. У якості домашнього завдання, якщо таке передбачено, зробіть письмові 

роздуми. 

Рекомедуємо звертатися до цієї  вправи, коли обговорюєте наи більш проблемні 

питання. Наприклад, на уроці історії  доцільно використати методику під час вивчення 

теми «Переяславська рада». Можна створити інтегровании  урок історія + украї нська 

література під час вивчення, скажімо, передумов та впливу Валуєвського циркуляру, у 

такому разі персонажами будуть реальні історичні постаті та мистецькі діячі. Цікавою 

буде вправа для вивчення суперечливих моментів біографії  письменника. Простір тем 

необмежении ! 
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 Уроки медіаграмотності: вчимо школярів аналізувати новини та вирізняти фейки 

У повсякденному житті важливим є вміння відрізняти правдиву інформацію від 

упередженої  чи однобокої . Дорослі часто стикаються з проблемами сприи няття новин, 

які інтернет-видання та інші ЗМІ трактують по-своєму. У школярів з цим ще більше 

труднощів, інколи неспроможність відрізнити правду від брехні у новині та сліпа віра у 

написане стає причиною тривожних станів. 

У нашіи  статті мова и тиме про навички та вміння розпізнавати у новинах неправду та 

маніпуляцію. В умовах інформаціи ної  віи ни це є життєвонеобхідним. Підкреслимо, що 

все це – елементи критичного мислення, в основі якого лежить вміння людини ставити 

під сумніви власні переконання та інформацію, яку отримує. 

Поради, які ми оприлюднюємо, допоможуть учням (і вчителям) виявляти 

упередженість та мотивацію, якими керуються журналісти. 

 1. Допоможіть учням визначитися з терміном «фейкові новини» 

Феи кові – значить, неправдиві. На жаль, ми можемо спостерігати, що ЗМІ не завжди 

оприлюднюють правдиву інформацію, тому робота у цьому напрямку має бути 

ретельною. Це один з елементів виховання медіи ної  грамотності. Один з варіантів 

роботи – групова. 

Об’єднаи те клас у групи та запропонуи те обговорити такі питання: 

1. Що таке феи кові новини?  

2. Що таке упереджені новини?  

3. Як ви думаєте, які ознаки неправдивих новин?  

4. Чи траплялось так, що ви повірили феи ковіи  новині?  

5. Що гірше, упереджена чи неправдива подача новини?  

6. Що трапиться, якщо у ЗМІ будуть лише неправдиві новини?  

Маи те на увазі, якщо учні чули фразу «феи кові новини», це не значить, що вони 

розуміють зміст цієї  фрази чи усвідомлюють реальне значення такого явища. Саме 

тому подібна робота є вкраи  важливою. 

 2. Попросіть проаналізувати спотворену домислами інформацію 

Покажіть учням фрагмент тексту, якии  ми наводимо нижче. Хаи  учні и ого прочитають 

та скажуть, чи знаи шли вони неправдиву інформацію. Чи схожа стаття на брехню? 

Христофор Колумб народився в 1951 році в Сіднеї, Австралія. Він жив біля моря, 
тому хотів стати дослідником та матросом. Але ще юним відправився до 
Португалії та започаткував новий бізнес разом зі своїм братом Варфоломієм, вони 
робили географічні кари. Ця справа зробила Колумба дуже багатою людиною. Їх 
атласи й досі можна купити в книгарнях та знайти в усіх бібліотеках світу. 

У цей час люди всього світу активно шукали морський шлях навколо Африки в 
Китай, Японію та Індію. Вони вірили, що знайдуть скарби. Експерти вважали, що 
вірний напрямок – на схід. Але Колумб запевняв – треба відправитися у 
протилежному напрямку, саме це приведе їх до потрібних земель набагато 

https://naurok.com.ua/post/layfhaki-dlya-vchitelya-yak-navchiti-shkolyariv-kritichno-misliti
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швидше. Король Іоанн ІІ Португалії разом з королями Франції та Англії були 
впевнені, що Колумб збожеволів, тому відмовились йому допомогти здійснити 
подорож. 

Колумб знав, що він повинен випробувати цей маршрут та довести всім свою 
правоту. Він виділив кошти на рекламну кампанію, у межах якої було знято 
відеоролики, що транслювались чотири рази на день. Це переконало іспанських 
королів стати спонсорами подорожі. 

В 1942 році на воду було спущено три кораблі – «Нінья», «Пінта» та «Санта-Марія», 
на борту яких було 90 членів екіпажу. Подорож пройшла без проблем і дуже швидко. 
12 жовтня 1942 року Колумб прибув на острови на південному сході біля Флориди. 
Він запевнив, що це тепер іспанський острів Індія, а люди, що на ньому живуть – 
індійці. Останні були дуже раді новим гостям та подарункам, які ті привезли. 
Особливо порадували корінних жителів мобільні телефони та комп’ютери. 

Колумб повернувся в Іспанію в 1939 році, де його визнали героєм. Він став відомим 
як перша людина, яка прийшла на американські землі. Колумб пізніше здійснив ще 
декілька світових подорожей, які були задокументовані National Geographic. 

Помер Колумб у 1905 році. Похований у Вальядоліді, Іспанія. 

Для прикладу можете взяти біографію будь-кого з тих, кого вивчаєте за програмою. 

Подібні тренувальні вправи дозволять навчити більш прискіпливо ставитись до будь-

яких даних. 

 3. Навчіть учнів перевіряти інформацію 

Замість того, аби керуватися власним першим враженням, знаннями, порадьте 

перевірити отриману інформацію у надіи них джерелах, наприклад, на саи тах з 

хорошою репутацією. Обговоріть такі питання: 

Як дізнатися, чи надійне це джерело? Чи є способи перевірки? Наприклад, дослідіть 

обрану статтю, перевірте, які джерела використовує автор, ознаи омтесь з 

коментарями, якщо вони є. Не заи вим буде звернути увагу на зображення, ї х якість та 

відповідність темі. Зокрема, інколи маніпулятивне зображення спотворює враження 

від усієї  статті. 

Чи можете ви довіряти всьому, про що пише надійне джерело? Попросіть пояснити 

усі точки зору. 

Чи може надійне джерело бути упередженим? Покажіть учням, як вибирати інформацію 

з декількох джерел, для більш об’єктивного сприи няття фактів. 

Google створив можливість позначати перевірении  контент. Зокрема, у розділі Google 

Новини є популярні матеріали від різних видань. Біля деяких з них вказано, що 

джерело перевірене чи часто цитується. У результатах пошуку можуть з’являтися 

факти, перевірені видавцями. Таким чином, ви та учні можете зрозуміти, чи була 

https://news.google.com/
https://news.google.com/
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перевірена інформація, чи ї ї  хтось заперечив, чи достовірність лишається під питанням. 

 

Як уберегтися від фейків? - прості і дієві інструменти — StopFake.org :  

https://www.youtube.com/watch?v=kHAAVFFjkVc&feature=youtu.be  

 4. Навчіть школярів висловлювати свою думку та збагачуйте їх лексичний запас 

Навчання медіаграмотності може бути доволі складним для школярів. Особливі 

труднощі можуть виникнути у тих, хто не звик озвучувати свою точку зору на ту чи 

іншу ситуацію. Переконані, багато хто здивується, коли зрозуміє, що він вже не 

погоджується з думкою батьків чи друзів після того, як дізнався по темі більше. 

Вивчення нових слів, практика у веденні дискусіи  – все це дозволить дитині більш 

упевнено почувати себе у розмові під час відстоювання своєї  позиції . Більш того, такии  

підхід дозволить зрозуміти мотивацію своєрідно трактувати інформацію. Якщо діти 

розуміють, як і чому люди думають по-різному, то вони зможуть більш прискіпливо 

ставитись до інформації , якою збираються оперувати з тою чи іншою метою. 

 5. Покажіть учням, як вибір ЗМІ впливає на сприйняття читача 

Важливим є те, яким зображенням та словам надає перевагу видавництво, саи т чи 

телевізіи нии  канал. Часто саме картинка формує перше враження від новини, 

спотворюючи істинне значення події . Пропонуємо декілька варіантів робіт, які 

покажуть значення заголовку та зображення. 

Часто заголовки, які вводять в оману, ставлять за мету набрати якомога більше 

переглядів статті, в якіи  може навіть не бути оголошеної  інформації . Більш того, є 

прикра тенденція, яка засвідчує – дехто не читає статтю, а поширює ї ї  лише через 

заголовок та супровідне зображення. 

Підберіть для школярів декілька заголовків, чии  зміст не в повніи  мірі, або взагалі не 

відображає реальні факти в матеріалі. Або ж порівняи те заголовки про одну и  ту ж саму 

новину, інколи здається, що люди говорять про різні речі. 

 6. Допоможіть учням визначити різні види підробних новин 

Є досить багато підвидів феи кових новин. Ми зібрали декілька ї х різновидів, навчіть 

учнів відрізняти ї х. 

Сатира. Це зразок інформації , поданої  у викривленому вигляді з метою зробити 

акценти на негативних сторонах певної  події  чи постаті. Складно однозначно 

поставити оцінку цьому підвиду. Мало хто здатен достои но сприи мати критику. Варто 

лише згадати сумнозвісну історію сатиричного журналу Charlie Hebdo. 

Клікбейт. Це саме новини, на які переходять завдяки заголовкам та зображенням, які 

провокують користувача переи ти за посиланням, оскільки підсилюють властиву 

людині допитливість. Якщо перекласти назву «клікбеи т», то виявиться, що клік – це 

натискання мишкою, а беи т – наживка. Колись такии  підхід був символом жовтої  преси, 

а зараз и ого можна знаи ти і в поважних онлаи н-виданнях. Віруси – наи більша 

https://www.youtube.com/watch?v=kHAAVFFjkVc&feature=youtu.be
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96_%D0%95%D0%B1%D0%B4%D0%BE
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небезпека, яка може чекати людину, яка зреагувала на заголовок та картинку та 

переи шла за посиланням. 

Новини на замовлення. Часто політичні партії , структури замовляють публікацію 

новин, які виставлятимуть ї х у вигідному світлі або ж скомпрометують конкурентів. 

Таких матеріалів надзвичаи но багато і в інтернеті, і на телебаченні, і в газетах. 

Вигадані новини. Назва говорить сама за себе. З певною метою створюються статті, де 

вказується неправдива інформація, вигадана або неправильно трактована. Наи більше 

суперечок викликає саме цеи  тип новин. Справа у тому, що це елемент наклепу, що є 

карною справою. Як правило, після публікації  брехливих новин має бути публічне 

вибачення, проте у наших реаліях – це скоріше нонсенс, ніж закономірність. Ще один 

підвид – вигадании  інфопривід, це дуже популярнии  інструмент, якии  

використовується у соціальних мережах. Нагучнішим, напевно, був феи к, пов'язании  з 

Іваном Кочергіним. Це зображення поширювали соціальними мережами сотні тисяч 

людеи . 

 

 7. Створіть свої новини 

Попросіть учнів створити треи лер чи презентацію про якусь новину. Матеріал може 

бути заснованим на реальних фактах, а може – на вигаданих. Задача дітеи  подати и ого у 

такому вигляді, щоб усе здавалось правдою. Наприкінці проаналізуи те роботи та 

з’ясуи те, наскільки шкідливими можуть бути нечесні новини та чи потрібно вміти ї х 

відрізняти. 
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Уся ця робота, присвячена медіаграмотності, стане у пригоді школярам у процесі 

навчання та у повсякденному житті. Набуті знання покажуть, наскільки важливо уміти 

орієнтуватись у шквалі негативних новин та виокремлювати істину. Але це не єдина 

користь. Кожному школяреві зараз і у маи бутньому доведеться аналізувати багато 

даних для написання наукових робіт, рефератів. А для цього ї м доведеться брати 

інформацію з достовірних джерел. 

 Інтерактивний метод «Килим ідей»: розвиваємо навички аналізу 

Шукаєте практичнии  прии ом, якии  згуртує клас та одночасно мотивуватиме дітеи  на 

пізнавальну діяльність? Ми и ого вже знаи шли! Це «Килим ідеи », чудовии  прии ом, що 

можна використовувати і при традиціи ному, і при дистанціи ному навчанні. 

Цеи  метод допомагає школярам усвідомити проблему та запропонувати ефективне 

рішення. Окрім цього, діти навчаться обговорювати питання у групі та проводити 

колективне оцінювання. Коли наи краще застосовувати? Коли потрібно зацікавити 

школярів проблемним питанням та спільними зусиллями розв’язати и ого!  

 Перший етап. Презентація проблеми та підготовка 

Спочатку вчителю потрібно зацікавити школярів – презентувати проблему. Для цього 

слід обрати одне стверджувальне речення, що стосується теми уроку. Воно має ставити 

перед учнями проблему, наприклад: 

● Часи в англіи ськіи  мові – одна з наи складніших тем для вивчення.  

● Школярі проводять близько 4-5 годин на день в Інтернеті тощо.  

Важливо пам’ятати, що пізніше діти обговорюватимуть саме це твердження, 
тож варто підійти до його вибору з особливою увагою! А працюватимуть вони 
колективно – клас має об’єднатися у 3-4 групи. 

 Другий етап. Розуміння проблеми 

Учитель пропонує школярам відповісти на кілька запитань: Чому існує ця проблема? 

Які ї ї  причини? Перш ніж відповісти, діти мають протягом 10 хвилин обговорити ідеї  у 

групі.  

Кожна група отримує 10 кольорових смужок невеликого розміру та ватман. Завдання: 

занотувати відповіді. Це треба зробити на різнокольорових аркушах, які згодом 

потрібно наклеї ти на ватман! Як результат – кожна група має свіи  «килим ідеи », якии  

потрібно презентувати на клас. 

 Третій етап. Пошук рішень 

І знову запитання від учителя – що можна зробити, щоб мінімізувати або повністю 

розв’язати проблему?  

Школярі протягом 10 хвилин обговорюють питання у групах, пропонують рішення та 

записують ідеї  на кольорових аркушах. Ідеї  – це конкретні дії , що діти можуть виконати 

для розв’язання проблеми. Також бажано, щоби вчитель зазначив часовии  проміжок, у 

якии  діти зможуть потенціи но виконати зазначені дії . 
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Наприклад: 

● щотижнево проходити ігрові опитування з теми «Часи» в англіи ськіи  мові,  

● протягом 6 місяців щоденно проводити лише 2 години в Інтернеті тощо.  

Коли учасники завершать обговорення, представник від кожної  групи зачитує ідеї . А 

кольорові аркуші з нотатками слід наклеї ти навколо ватману («Килим ідеи »). Якщо ідеї  

груп повторюються, аркуші накладаються один на однии . 

 Четвертий етап. Вибір дій 

Позаду – кроки, що заи мають наи більше часу. А тепер перед школярами один із 

завершальних етапів – вибір діи ! Тут вони мають обрати чотири дії , які діи сно 

виконають для вирішення проблеми, серед запропонованих у попередньому етап. При 

цьому обирати власні пропозиції  учні не можуть, на цьому етапі головне критично 

оцінити всі ідеї  та зробити крок до вирішення проблеми. Для цього кожен школяр 

повинен узяти дві червоні та дві помаранчеві наклеи ки. Червоні варто наклеї ти поруч 

із тими ідеями, у можливості втілення яких він сумнівається. А помаранчеві навпаки 

варто наклеї ти біля діи , що учень точно зможе виконати наи ближчим часом.  

Орієнтуватися можна на запропонований віртуальний «Килим ідей»! Його можна 
використовувати навіть під час дистанційного навчання – потрібно лише 
пояснити умови методу та надіслати шаблон школярам. Це допоможе дітям 
згуртуватися, виявити причинно-наслідкові зв’язки та краще зрозуміти тему 
уроку. 

 

Переглянути та зберегти у високій якості 

До «Килиму ідеи » можна звертатися протягом усього вивчення теми. І це робить и ого 

чудовим інструментом для ефективної  роботи з дітьми, що точно вартии  вашої  уваги! 

https://naurok.com.ua/material-do-uroku-kilim-idey-215833.html
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Поєднання різних типів мислення 
 Be smart: мобільні додатки для розвитку логічного та креативного мислення 

Як можна описати життя у XXI столітті? Воно динамічне. А це змушує нас швидко 

адаптуватися до нових умов, мотивує творчо пізнавати навколишню діи сність та 

впевнено діяти в непередбачуваних ситуаціях. Усі ці навички безумовно знадобляться 

сучасним учням! Педагог може допомогти ї м обрати правильну траєкторію розвитку у 

позаурочнии  час. Тож як навчити дітеи  знаходити цікаві шляхи для розв'язання 

проблем? Що сприятиме активізації  ї хнього творчого потенціалу та креативності?  

Допоможуть мобільні додатки, що розвивають логічне та креативне мислення. 

Завантажуи те ї х у смартфон, насолоджуи теся якісним контентом і яскравим дизаи ном! 

 1. NeuroNation 

Учені вже давно довели, що мозок, як і м'язи, завжди потрібно тримати в тонусі! У 

цьому застосунку ви знаи дете чимало інтерактивних завдань, які розвивають пам'ять, 

концентрацію, увагу, логічне та креативне мислення. Користувачі мають змогу за 

графіками відстежувати власнии  прогрес та отримувати за досягнення віртуальні 

нагороди. Це неабияк мотивує рухатися далі, чи не так? Розробники додатку 

«NeuroNation» стверджують, що всі завдання створювали спільно з неи ропсихологами 

на основі наукових досліджень. Цеи  мобільнии  застосунок активно використовується 

для профілактики стресу та вигорання. 

 

Ціна: безкоштовно (є преміумверсія).  

Мови: англіи ська, французька, німецька, італіи ська, португальська, іспанська. 

Завантажити: IOS, Windows phone, Android. 

 2. Brain Wars 

Цеи  застосунок не лише тренуватиме мозок, а и  прокачає у ваших учнів навички 

конкурентоздатності. Вони можуть у реальному часі позмагатися в інтелектуальних 

турнірах з іншими користувачами з усього світу. Короткі ігри націлені на розвиток 

пам’яті, логіки та уважності. Дуелі складаються із чотирьох рівнів з різними 

інтерактивними завданнями – вони перевіряють швидкість мислення та математичні 

навички.  

https://apps.apple.com/ua/app/neuronation-brain-training/id821549680?l=en
https://www.microsoft.com/uk-ua/p/neuronation/9nblggh69c0n?activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nn.mobile.app.main
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На виконання кожного завдання дається лише тридцять секунд, протягом яких учню 

потрібно сконцентруватися, щоб отримати кращии  результат у порівнянні з 

суперником. Після проходження кожного раунду застосунок показує, які когнітивні 

здібності гравця розвинені краще, а які варто вдосконалювати. Крім того, учні зможуть 

спостерігати за статистикою власних перемог та динамікою розвитку.  

 

Ціна: безкоштовно (є преміумверсія). 

Мови: англіи ська. 

Завантажити: IOS, Android.  

 3. Brainsparker 

Це застосунок із картками для генерації  ідеи . Він допомагає користувачам знаи ти 

натхнення для творчості. Додаток містить 250 карток зі словами, фразами, цитатами, 

діями та запитаннями. Як ними користуватися? Просто струсніть смартфон, щоби 

перетасувати колоду, і витягніть будь-яку картку – в ніи  буде підказка, яка направить 

ваші думки у потрібному напрямі. Наразі додаток доступнии  тільки для користувачів 

iOS, але розробники обіцяють, що версія для Android з'явиться наи ближчим часом. 

 

Ціна: безкоштовно (є преміумверсія).  

Мова: англіи ська. 

Завантажити: IOS, Windows phone.  

 4. Behance 

Додаток з портфоліо у сфері дизаи ну, моди, ілюстрації , промислового дизаи ну, 

архітектури, образотворчого мистецтва, реклами, книжкового оформлення, анімації , 

звукового дизаи ну тощо. Ваші учні можуть надихатися креативними роботами, а 

https://apps.apple.com/ua/app/brain-wars/id845044428
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.translimit.brainwars
https://apps.apple.com/ua/app/brainsparker-creativity-cards/id694087970
https://brainsparker.com/
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можуть створити власнии  профіль, де ділитимуться з іншими користувачами 

авторськими розробками. Є можливість підписатися на канали и  отримувати 

сповіщення про нові проєкти дизаи нерів, творчість яких сподобалася наи більше. Цеи  

застосунок розвиватиме у ваших учнів креативність и  естетичнии  смак. До того ж вони 

дізнаються про тренди у сфері дизаи ну.  

 

Ціна: безкоштовно (є преміумверсія). 

Мови: англіи ська, французька, німецька, італіи ська, польська, іспанська. 

Завантажити: IOS, Android, Windows phone. 

 5. Peak 

Набір мініігор для тренування пам'яті, швидкості мислення, логіки и  уважності. Одразу 

після завантаження застосунку учень має прои ти тест. Peak визначить базовии  рівень 

знань і навичок та запропонує головоломки відповідного рівня складності. У 

безкоштовніи  версії  цілком достатньо інтерактивних завдань, щоб прокачати мозок! 

Додаток розроблении  експертами у сфері неи ропсихології , когнітивної  науки та освіти, 

що говорить про ефективність и ого завдань.  

 

Ціна: безкоштовно (є преміумверсія). 

Мови: англіи ська, французька, німецька, італіи ська, японська, кореи ська. 

Завантажити: IOS, Android. 

 6. Lumosity 

40 головоломок для розвитку логіки, пам’яті, уваги, гнучкості розуму та навичок 

розв'язання проблем. Усі мініігри розроблені неи робіологами. У цьому додатку учні 

мають змогу відстежувати власнии  прогрес розвитку. Основна ідея проєкту полягає в 

https://apps.apple.com/us/app/behance-creative-portfolios/id489667151
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.behance.behance
https://www.behance.net/
https://apps.apple.com/us/app/peak-brain-training/id806223188
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainbow.peak.app&hl=ru&gl=US
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тому, щоб через флеш-завдання заохотити користувачів до щоденного навчання. Адже 

систематичні заняття дають високі результати!  

 

Ціна: безкоштовно (є преміумверсія). 

Мови: англіи ська, німецька, французька, іспанська.  

Завантажити: IOS, Android, Windows phone. 

 7. Tailsideas – Furry artists idea generator 

Цеи  додаток пропонує тисячі ідеи  для артшедеврів або ж для сторітелінгу. Чудова 

можливість для прокачування креативного мислення ваших учнів, чи не так? Ідеї  

подаються у вигляді коротких речень або слів. Інтерфеи с програми має англіи ську 

мову. Ця особливість стане в пригоді для написання чи розповідання історіи  

англіи ською мовою. Програма пропонує створити власну історію або намалювати 

картину на різні теми. Наприклад, «Дракони танцюють на хмаринках», «Соннии  єнот 

заснув посеред міста» тощо. 

 

Ціна: безкоштовно. 

Мови: англіи ська.  

Завантажити: Android. 

Усі дібрані додатки переконають ваших учнів у тому, що навчання може бути цікавим та 

захопливим. А час можна і навіть потрібно проводити з користю! 

Бажаєте дізнатися більше про способи заохочення учнів до саморозвитку? 

Реєструи теся на Всеукраї нську інтернет-конференцію «Розвиток критичного, логічного 

та креативного мислення». Спікери розповідатимуть про те, які можливості 

відкриваються перед тими дітьми, хто освої в різні типи мислення та активно 

використовує нові знання на практиці. Конференція триватиме два дні: 13 та 14 

березня. Початок об 11:30. Буде цікаво! 

https://apps.apple.com/ua/app/id577232024
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumoslabs.lumosity&hl=uk&gl=RU
https://www.lumosity.com/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jackalboneden.tailsideas&hl=ru&gl=US
https://naurok.com.ua/conference/thinking-development
https://naurok.com.ua/conference/thinking-development
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 Критичне і креативне мислення: корисні ресурси 

Що гальмує повноцінне функціонування мислення людини? Варто знати свої х ворогів в 

обличчя! Це стрес, кліповість мислення, сліпа зона (нездатність людини прии мати 

рішення і адекватно оцінювати ситуацію), відчуття наповненості інформацією і 

стереотипізація мислення. Важливо вчасно розпізнавати ці пастки мислення і 

навчитися боротися з ними! 

У добу технологіи  наи більшии  ворог продуктивності людини – прокрастинація. Щоб 

цього не допустити, ми радимо вам скористатись ресурсами, що допоможуть тримати 

мозок у тонусі! Саме ціи  темі і було присвячено виступ Тетяни Бондар у межах інтернет-

конференції  «Мислення логічне, креативне, критичне».  

 Ресурси, якими варто скористатись 

У своєму виступі лекторка наголосила на тому, що сучаснии  світ надає безліч 

можливостеи  для навчання. Діи сно, існує багато корисних ресурсів, якими точно 

можуть скористатися вчителі для вдосконалення професіи ної  маи стерності та просто 

для загального розвитку. Серед них освітні серіали від Міністерства цифрової  

трансформації  Украї ни, онлаи н-конференції  і вебінари від освітнього проєкту «На 

Урок» та корисні джерела для безкоштовного навчання, які порадило Міністерство 

освіти і науки Украї ни. 

Але не курсами єдиними! Не забуваємо і про корисні книжки, серед яких пані Бондар 

окремо виділила: «Мислення швидке і повільне» Деніела Канемана, «Навчитися 

вчитися» Барбари Оклі, «Ненасильницьке спілкування» Маршала Розенберга тощо. 

 Ефективні інструменти для уроків 

1. Еи детика – техніка для гарного запам'ятовування інформації .  

2. Едьютеи мент – навчання в ігровіи  формі.  

3. Креативне письмо.  

4. Скетчноутінг/скраи бінг – креативна візуалізація інформації .  

5. Неи ропедагогіка – сукупність знань про особливості діяльності мозку, які 

стануть у пригоді в педагогічніи  практиці.  

6. Таи м-менеджмент – уміння раціонально використовувати свіи  час.  

7. Інтелект-карти – схеми для систематизації  знань і встановлення логічних 

зв'язків між частинами інформації .  

8. Критичне мислення через читання і письмо.  

9. ТРВЗ – теорія розв'язання винахідницьких задач.  

 Критичне та креативне мислення: непереможне поєднання 

У 2016 році на економічному форумі в Давосі був презентовании  розроблении  

експертами перелік навичок, які в маи бутньому будуть важливими для успішної  

кар’єри. І серед них, критичне мислення та креативність. Чому ї м приділена велика 

увага? Все просто. Зовсім скоро маи же вся механічна робота буде виконуватися 

машинами, і це чудово. Але поки що штучнии  інтелект не вміє ані креативно мислити, 

ані швидко вирішувати проблемні питання, прии маючи правильні рішення. 

https://naurok.com.ua/conference/thinking
https://osvita.diia.gov.ua/
https://naurok.com.ua/conference
https://naurok.com.ua/webinar
https://www.facebook.com/UAMON/videos/347503526138616/?__tn__=-R
https://www.weforum.org/
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Тож не дивно, що у світовому освітньому процесі з’явився новии  тренд – навчання 

школярів критично та креативно мислити. І це справді мало не наи корисніші вміння 

для людини. 

Ми вже неодноразово торкалися теми критичного мислення. Це багатовимірне поняття 

включає у себе такі складові як: 

● аналіз, синтез і обґрунтування оцінки достовірності чи цінності інформації ;  

● вміння сприи мати ситуацію глобально, шукати причини та альтернативні 

рішення;  

● здатність не тільки відстоювати свою позицію, а и  змінювати ї ї  на основі 

аргументів та фактів;  

● вміння прии мати непрості рішення.  

Звучить дещо складно, чи не так? Але насправді навчити дітеи  критично сприи мати 

інформацію, яку вони отримують, просто. Адже для цього вже розроблені непересічні 

методичні прии оми. Саме ним не так давно ми присвятили цілу серію статеи , які були 

вподобані вчителями.  

Ми розглядали наи цікавіші прии оми для розвитку критичного мислення, а саме: 

● Плакат думок.  

● Дискусіи не кафе.  

● Барометр.  

● Думаи , збираи ся, ділись.  

● Fishbone.  

● Лицарі Круглого столу.  

● Акваріум.  

● ЗаХіД.  

● Прогулянка галереєю.  

● Мозаї ка.  

● Читацькии  театр.  

● Біографічнии  вірш.  

Також ми розглядали методи, які допоможуть навчити школярів критично мислити, 

вирішувати проблеми, виходячи за межі очевидної  відповіді. Комплексне використання 

всіх наведених нами порад у поєднанні з власним стилем роботи та досвідом кожного 

вчителя може дати просто вражаючі результати! 

Але критичне мислення и де завжди поруч із креативним. Проте чи ставляться в 

середніи  школі до розвитку креативності належним чином? Пригадаи те, будь ласка, 

себе чи свої х дітеи  у дитячому садочку – ледь не щодня додому приносились малюнки, 

різні саморобки. Декілька разів на рік готувалися до вистав у садочку, на які могли 

прии ти батьки. Але, на жаль, з переходом до середньої  школи акцент на творчості стає 

менш відчутним. 

Це можна зрозуміти, адже розширене вивчення точних та природничих наук, забирає 

час у дисциплін, які розвивають творчі здібності. Пріоритети змінюються, але це не 

https://naurok.com.ua/post/yak-dopomogti-uchnyam-opanuvati-osnovu-kritichnogo-mislennya
https://naurok.com.ua/post/top-12-priyomiv-rozvitku-kritichnogo-mislennya-adaptovanih-dlya-vikoristannya-u-shkoli
https://naurok.com.ua/post/9-praktichnih-porad-yak-navchiti-ditey-kritichno-misliti
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завжди добре. Втім, розвивати креативність у дітеи  все одно можливо, при чому інколи 

для цього достатньо просто виконувати звичні завдання творчо. Детальніше дізнатися 

про особливості розвитку творчого мислення у школярів ви можете з нашої  статті 

«Розвиток креативності на уроках літератури: актуальність та способи реалізації ». 

 Прийом «Логічний ланцюжок» – розвиваємо критичне та логічне мислення 

Усебічнии  розвиток дитини забезпечує врівноважена робота обох півкуль мозку. Як 

відомо, за творчі та мовні здібності відповідає переважно права півкуля, а за аналіз та 

логіку – ліва. З образним мисленням у молодших школярів проблем не виникає, а ось 

встановлення логічних зв’язків, як показує досвід, потрібно тренувати. 

Як це зробити? Використаи те особливии  навчальнии  прии ом, за допомогою якого діти 

опанують уміння знаходити закономірності між подіями, структурувати та 

запам’ятовувати великии  обсяг інформації  – «Логічнии  ланцюжок». 

Сутність прии ому полягає в тому, що при наведенні фактів, правил чи пропозиціи  

вказуються ї хні причини, які також мають причини виникнення. Отже, відбувається 

поступове виявлення першопричин аж до початкової  стадії . Увесь ланцюжок подіи  чи 

фактів побудовании  у хронологічному порядку. Впровадження логічного ланцюжку в 

ігровіи  формі дає змогу розвинути уяву, спостережливість та навчитися аргументувати 

власні думки. Прии ом допомагає структурувати великі обсяги інформації  та виводити 

закономірності явищ та подіи . 

 Процес виконання 

Метод «Логічнии  ланцюжок» завдяки и ого універсальності можна використовувати на 

будь-якому уроці. Робота організовується таким чином: 

1. Оголошення умов завдання. 

Метод застосовується або на етапі вивчення матеріалу, з метою запам'ятовування 

великих обсягів інформації , або як контрольна вправа, що закріплює вже набуті знання. 

2. Формування основи логічного ланцюжка. 

Цеи  прии ом можна застосовувати для самостіи ної , парної  чи групової  роботи на будь-

яких уроках. Якщо передбачена командна робота, то дітеи  об'єднуємо у групи. Далі 

робота може здіи снюватися у коопераціи ніи  чи у змагальніи  формі, залежно від того, 

що, на думку вчителя, є метою: дослідження як команднии  процес або як пошук 

кращого результату серед учнів. 

3. Розшифровка ланок. 

Коли ланцюжки вже побудовано, необхідно провести невелике опитування серед учнів, 

щоб з'ясувати, чому, на ї хню думку, вони вии шли саме такими. 

 Приклади застосування 

Усна вправа. Запропонуи те стартову ланку логічного ланцюжка – учень повинен 

продовжити речення та передати слово однокласнику. Є два варіанти: 

https://naurok.com.ua/post/rozvitok-kreativnosti-na-urokah-literaturi-aktualnist-ta-sposobi-realizaci
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1. Починаючи зі слова «Щоб», переходячи до «Потрібно». Наприклад, «Щоб випити каву, 

потрібно ї ї  зварити. Щоб зварити каву, потрібно нагріти чаи ник. Щоб нагріти чаи ник, 

потрібно налити у нього воду». 

2. Починаючи з «Якщо» і закінчуючи «То» чи «Тоді». Тобто: «Якщо грати з м’ячем на 

прої жджіи  частині, то можна потрапити під колеса автомобіля. Якщо потрапиш під 

колеса, тоді доведеться одужувати у лікарні». 

Математична задача. Підготуи те малюнки з числами. Завдання учнів – простежити 

закономірність числової  зміни на першому з малюнків. Далі треба скористатися нею, 

заповнюючи порожні місця на наступних аркушах. 

Лінгвистична вправа. Запишіть слова у два стовпчики: в одному зібрані терміни, в 

іншому – ї х тлумачення. Завдання учнів – співвіднести ї х між собою та дібрати попарно. 

Групова робота. Роздаи те кожному учню картки з окремо написаними, але тематично 

пов'язаними словами. Дітям потрібно з’ясувати, що написано на картках товаришів по 

групі та колективно скласти логічнии  ланцюжок, використовуючи зібрані слова. 

Переплутування логічних ланцюжків. Надаи те учням інформацію із порушеною 

логічною послідовністю даних. Учні мають виправити помилку, аргументувавши 

власну точку зору. 

Використання прии ому «Логічнии  ланцюжок» під час уроків та виховних годин 

допоможе вам розвивати критичне та логічне мислення учнів. Навчившись розуміти 

сутність явищ та правильно встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, діти 

зможуть без проблем запам'ятати навіть наи складнішии  матеріал. 

 

 


