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Вправи на розвиток креативності 

http://www.youtube.com/watch?v=npHpZsWhYio
http://www.youtube.com/watch?v=AkanBICRZXA


Самоосвіта (курси)

https://vumonline.ua/course/creative-thinking/

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Promet
heus+CTFT102+2018_T3/about

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CT
FT101+2017_T3/abouthttps://umity.in.ua/instrum55/

https://vumonline.ua/course/creative-thinking/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about
https://umity.in.ua/instrum55/


Корисні сайти та посилання

1. Поради щодо навчання критично мислити
2. Практичні поради по впровадженню критичного мислення на 

уроках 
3. Добірка уроків та матеріалів для розвитку критичного мислення 

учнів
4. Вправи для розвитку креативного мислення
5. Топ-12 прийомів розвитку критичного мислення

1. Чому критичне мислення - найпотрібніша навичка майбутнього
2. Розвиваємо навички 4К: креативність, критичне мислення, 

комунікацію та командну працю

Освітня платформа 
“Критичне мислення”

Сторінка платформи у 
Facebook

https://naurok.com.ua/post/layfhaki-dlya-vchitelya-yak-navchiti-shkolyariv-kritichno-misliti?fbclid=IwAR2ws_A6j9B-Cdr62wKdljVh2WGLDS4YLLubPXi1DWDx6k9mTg0lMiuy1rw
https://naurok.com.ua/post/9-praktichnih-porad-yak-navchiti-ditey-kritichno-misliti
https://naurok.com.ua/post/9-praktichnih-porad-yak-navchiti-ditey-kritichno-misliti
https://naurok.com.ua/post/dobirka-urokiv-ta-materialiv-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya-uchniv
https://naurok.com.ua/post/dobirka-urokiv-ta-materialiv-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya-uchniv
https://naurok.com.ua/post/perevershiti-yuliya-cezarya-vpravi-dlya-rozvitku-kreativnogo-mislennya
https://naurok.com.ua/post/top-12-priyomiv-rozvitku-kritichnogo-mislennya-adaptovanih-dlya-vikoristannya-u-shkoli?fbclid=IwAR1Pks3zP7YGZoPOEPud2ATQ38wRXQrmyWeieb9D86qmJjEvjU6w-rW_aSc
https://osvitoria.media/opinions/chomu-krytychne-myslennya-najpotribnisha-navychka-majbutnogo/?fbclid=IwAR3q1ezUOmXhv1YEm6AhubhNklpPegemXHwackLFDg0Fqm3HqxDvq6jcjfU
https://osvitoria.media/experience/rozvyvayemo-navychky-4k-kreatyvnist-krytychne-myslennya-komunikatsiyu-ta-komandnu-pratsyu/
https://osvitoria.media/experience/rozvyvayemo-navychky-4k-kreatyvnist-krytychne-myslennya-komunikatsiyu-ta-komandnu-pratsyu/
http://www.criticalthinking.expert/
http://www.criticalthinking.expert/
https://www.facebook.com/criticalthinking.expert/posts/2290703504308658?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/criticalthinking.expert/posts/2290703504308658?__tn__=K-R


Корисні сайти та посилання
 Сайт “Образование для Новой Эры”
youtube-канал “Образование для Новой Эры”

Сайт “Інтернет на користь”

Групи у Facebook
“Цікава математика”http://milochkinaliliya.blogspot.com/

https://trizway.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRPuuRzM21AHyl5D1WWx9wA
https://sites.google.com/view/osina-zp/
https://www.facebook.com/%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-138503506701394/?__tn__=kCH-R&eid=ARBRsuArFzREKazKsR5YGDRszagoLoLv9ARpPSrzcAiso5yj3PzENUsIzCqK40P1UKkNY0nxNDxn1xFl&hc_ref=ARQkDLhK7GYIY_W2CORkJl8AYONQJMsD1d6v0JZ0DGQIl7yTGeiDUgvWkv9pEbpsjBI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCmE60r_O1lDxs8_8umPUS5yZqtjvcLKw0fjRzmdFFjmEjh8MF5X_b6RJFO7xAqHXawB1r4xVZKYAaRXYrVFaZ9iLnD6TaT2g9nysEwFwmiD0rXLPmX7njUQK33jUhktUvDN1QGwcVQmAzY7wTpiqSXwQazxtGeA6avay2hLXKD-FLX-0NDy4viGXLD1lhyPE6DG9VoqAx7Pz4byf43K4nvDZmJpt9PeFncg3hHhE_yIunQvsU_vfdbaZxd6wiWRHWSQxkvYOaRTU8O-Bb-Kc0JhG1a-JsoD3Z9XYBpVzTxTNbKKGwbF1CJBEMwpFQHTGJraaHeFxyxPQ4oBfUxhT4
http://milochkinaliliya.blogspot.com/


Вебінари
➔ “Розвиток критичного мислення на уроках природничо-математичних 

дисциплін”              (Організатор: НМЦ ПТО у Запорізькій області; Спікер: 
Шоя В.К., викладач ДНЗ «Запорізький ПЦ ПТО») 

➔ “Інструменти для розвитку критичного і креативного мислення дітей” 
(На Урок)

➔ “Критичне мислення для вчителів: навчання через досвід” (На Урок)
➔ “Дудлінг як ефективний засіб розвитку креативності учнів” (На Урок)
➔ “Сергій Терно. Критичне мислення”  (На Урок)
➔ “Критичне мислення + Інструментарій для підвищення власної 

ефективності” (На Урок)
➔ “Технологія «Перевернутий клас» як інструмент формування 

критичного мислення” (На Урок)
➔ Конференція «Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти 

розвитку креативного мислення» (На Урок)
➔ “Інтерактив і креативність в освіті: як через гру зацікавити дітей 

знаннями” (Всеосвіта)

https://www.youtube.com/watch?v=5bIQH8LZwq0&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=5bIQH8LZwq0&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=rr7o2TyE1js&t=2618s
https://www.youtube.com/watch?v=AGKz0A9-Gfw
https://www.youtube.com/watch?v=rkjvoUID75A
https://www.youtube.com/watch?v=VTaQuJDq7_s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UtkdJAA-ReA
https://www.youtube.com/watch?v=UtkdJAA-ReA
https://www.youtube.com/watch?v=DWqVvr9xIm8
https://www.youtube.com/watch?v=DWqVvr9xIm8
https://www.youtube.com/watch?v=0d4AZbFDQGs
https://www.youtube.com/watch?v=0d4AZbFDQGs
https://www.youtube.com/watch?v=tZqudZrG-ro&list=PLbrO4bE48Wa9JLPY5VrAkQ0smKmU82HcD&index=22&t=2303s
https://www.youtube.com/watch?v=tZqudZrG-ro&list=PLbrO4bE48Wa9JLPY5VrAkQ0smKmU82HcD&index=22&t=2303s


5 підказок для поліпшення критичного мислення

http://www.youtube.com/watch?v=u6kIiJThov8
http://www.youtube.com/watch?v=2Y4mxStG5IE


Технологія розвитку критичного мислення
Що називається 

критичним мисленням? 
На думку авторів 

методичної системи 
«Читання та письмо для 

розвитку критичного 
мислення» Джінні Стіл, 

Курта Мередіта, Чарльза 
Темпла: «Критичне 

мислення – це складний 
ментальний процес, 

що починається із 
залучення інформації та 
закінчується прийняттям 

рішення».

Ментальний – який 
стосується мислення, 
розумової діяльності.



Що називається критичним мисленням? 
Поль Р. (Paul R. W.) визначає критичне мислення як 

дисципліноване та самокероване мислення, яке ілюструє 

удосконалення думки відповідно до специфічного способу 

або області думки. На його думку, критичне мислення також 

включає  і оцінку самого процесу  мислення — ходу 

роздумів, які привели  до цих висновків чи тих факторів, які 

ми взяли до уваги при прийнятті рішення: «Критичне 

мислення – мислення про мислення, коли ви розмірковуєте 

з метою покращити своє мислення.»

Бєлкіна-Ковальчук О. В. зазначає: «Під критичним 

мисленням розуміють здатність людини (природну чи 

сформовану) до самостійної оцінки: явищ навколишньої 

дійсності; інформації, наукових знань, думок і тверджень 

інших людей; уміння бачити їх позитивні й негативні 

сторони, а також прагнення до кращого, більш 

оптимального розв’язку проблем, завдань, до перегляду 

існуючих догм, стереотипів, традицій».

Дайана Халперн (англ. Diane F. Halpern) розглядає 

критичне мислення як використання когнітивних технік 

або стратегій, які збільшують вірогідність здобуття 

бажаного кінцевого результату.

Когнітивність - здатність до 
сприйняття та обробки 
інформації.
Когнітивний розвиток - розвиток 
всіх видів розумових процесів, 
таких як сприйняття, пам’ять, 
формування понять, рішення.



Якості людини, яка критично мислить:



Вміння критично мислячої людини:
■ оцінювати надійність джерел інформації;

■ виділяти необхідну інформацію та її обробляти;

■ аналізувати та оцінювати власні чи чужі 

висловлювання, припущення, виводи, аргументи, 

гіпотези, переконання;

■ ставити запитання з метою одержання точнішої 

інформації або її перевірки;

■ розглядати проблеми з різних точок зору та 

порівнювати різні позиції і підходи при їх вирішенні;

■ висловлювати власну позицію, влучно обирати 

мовленнєві засоби для побудови висловлювань;

■ приймати обґрунтоване рішення.



Методи розвитку критичного розвитку



Прийом для розвитку критичного мислення “Шість капелюхів”

Шість капелюхів 
мислення

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.

http://www.youtube.com/watch?v=1SQsMYA8E9Q
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Метод Fishbone
Використання схеми Fishbone дає 
можливість розвивати критичне 
мислення, організувати роботу 

учнів в парах та групах, 
візуалізувати причинно-

наслідковий зв’язок, розподіляти 
етапи роботи по рівню значущості.

проблема

причина причина

факти

висновок

https://naurok.com.ua/post/metod-d
lya-kritichnogo-analizu-informaci-fis
hbone 

https://naurok.com.ua/post/metod-dlya-kritichnogo-analizu-informaci-fishbone
https://naurok.com.ua/post/metod-dlya-kritichnogo-analizu-informaci-fishbone
https://naurok.com.ua/post/metod-dlya-kritichnogo-analizu-informaci-fishbone


Креативне мислення
● Тест креативності Е. Торренса
● 6 простих вправ для розвитку креативності для дорослих
● Тренінг розвитку креативності і творчих здібностей

http://poradumo.net.ua/index.php?newsid=44097&seourl=test-torrensa-zavershennya-kartinok&seocat=cikave
https://psy-practice.com/publications/rabota-obshchestvo/6-prostih-vprav-dlya-rozvitku-kreativnosti-dlya-doro/
https://studme.com.ua/19310710/sotsiologiya/trening_razvitiya_kreativnosti_tvorcheskih_sposobnostey.htm
http://www.youtube.com/watch?v=fH7iORpPtfc








Інтелект-карти

https://ru.calameo.com
/read/004373434dec4e
2bf2b83 

Інтелект-карта: мистецтво мислити ширше

https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83
https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83
https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83
https://naurok.com.ua/post/intelekt-karta-mistectvo-misliti-shirshe
http://www.youtube.com/watch?v=--tbLAbEo6Q


Дудлінг як ефективний засіб 
розвитку креативності учнів

Дудлінг - це політ фантазії, те, що прийнято називати уявою. 
У перекладі з англійської мови, дудлінг - це малювання 

каракулей, несвідоме малювання.

http://www.youtube.com/watch?v=rkjvoUID75A


Нейрогімнастика

http://www.youtube.com/watch?v=l7jv6ugOfkA
http://www.youtube.com/watch?v=ttvq1sGW-g0


Література

Алан Кроуфорд, Е. Венди Саул, 
Самуел Метьюз, Джеймс Макінстер 

“Технології розвитку критичного 
мислення учнів”

Стаття “Розвиток критичного 
мислення у процесі навчання 
дітей та молоді” 

Критичне мислення: Навч. посібник
Тягло О. В.

Эдвард де Боно 
“Шесть шляп мышления”

https://www.ar25.org/article/tehnologiya-chytannya-ta-pysmo-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennya-chpkm.html
https://www.ar25.org/article/tehnologiya-chytannya-ta-pysmo-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennya-chpkm.html
https://www.ar25.org/article/tehnologiya-chytannya-ta-pysmo-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennya-chpkm.html
https://www.ar25.org/article/tehnologiya-chytannya-ta-pysmo-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennya-chpkm.html
http://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2018/03/2018_03_29_2_Bohan.pdf
http://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2018/03/2018_03_29_2_Bohan.pdf
http://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2018/03/2018_03_29_2_Bohan.pdf
http://uchebniks.com/book/121-kritichne-mislennya-navchalnij-posibnik-tyaglo-ov.html
http://uchebniks.com/book/121-kritichne-mislennya-navchalnij-posibnik-tyaglo-ov.html
https://royallib.com/read/de_bono_edvard/shest_shlyap_mishleniya.html#0
https://royallib.com/read/de_bono_edvard/shest_shlyap_mishleniya.html#0

