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Упровадження міжнародних стандартів освіти й пов’язана із цим 

переорієнтація системи підготовки фахівців на новітні тенденції світового 

освітнього розвитку передбачають формування здатності майбутнього фахівця до 

швидкозмінних умов суспільного життя. Водночас на сучасному етапі 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців принципово важливим 

залишається формування творчої особистості, здатної приймати нестандартні 

рішення, ефективно працювати в колективі, бути конкурентоспроможною на 

ринку праці та здатною до саморозвитку. 

Загальновизнаною є ідея про визначальну роль активності особистості у 

власному розвитку. Завдання професійних закладів освіти полягає в тому, щоб 

зробити цей розвиток прогресивним, розкрити широкі можливості досягнень, що 

іноді не розкриваються тим, хто навчається, через їх обмежений життєвий досвід і 

недостатні знання про себе та навколишнє середовище. Тому перед викладачами 

ВНЗ стоїть питання використання сучасних гнучких педагогічних технологій, що 

поєднують науково обґрунтовані індивідуальні й колективні форми роботи. 

Поняття “педагогічна технологія” не є новим. Уперше зустрічається в 

працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бєхтєрєва, І. Павлова. Пізніше вчені у 

своїх працях розглядають це поняття як проект певної педагогічної системи, що 

реалізується на практиці. Дослідниками педагогічних технологій доведено, що їх 

застосування підвищує ефективність навчально-виховного процесу, сприяє 

розвитку пізнавальної творчої діяльності студентів. Результативність 

застосування технологій залежить від викладача та готовності студента до 

самостійної роботи. 

Важливою умовою при використанні педагогічних технологій у 

навчальному процесі є задоволення потреб студентів у колективній самостійній 

роботі та формування здатності до ефективної взаємодії в колективі як важливої 

компетентності для майбутньої професійної діяльності. Цьому сприяє 

застосування у навчально-виховному процесі технології колективної мисленнєвої 

діяльності.  

Технологія колективної мисленнєвої діяльності (КМД) була запропонована 

у 90-х роках XX ст. російською дослідницею, професором Кімою Яківною 
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Вазіною. Далі детально описана Д. Г. Левітасом як «безперервний процес 

управління розвитком потреб, здібностей тих, хто навчається». 

Головним завданням педагога є навчання того, хто навчається, діяльності. 

Педагог організує взаємодію студентів у пізнавальному процесі, свідомо 

створюючи при цьому таку соціальну інфраструктуру, як викличе в них 

необхідність діяти за нормами суспільних стосунків (кожен має право 

висловлювати будь-яку точку зору, відстоювати її переконливою аргументацією, 

але зобов'язаний вислухати і зрозуміти іншого, терпимо ставитись до іншої 

думки, вилучати з неї раціональне, нести особисту відповідальність за довірену 

йому частину спільної справи). При цьому суттєво змінюється ставлення до іншої 

людини як особистості: відчуженість, байдужість поступаються зацікавленості, 

взаєморозумінню, співпричетності. 

У режимі колективної розумової діяльності всі учасники пов'язані один з 

одним спільним пізнавальним інтересом.  

«Почуття єдності з тими, хто розмірковує про предмет, досліджуваний 

на занятті, - одна з головних складових мотиваційної сфери. Це почуття здатне 

розвинути найбільш «людську» з усіх пристрастей – пристрасть до пізнання».  

В. О. Сухомлинський 

Колектив стає механізмом розвитку особистості. Успіх спільного пошуку 

визначається інтелектуальними, організаторськими, моральними зусиллями 

кожного. Навчання ведеться в активній взаємодії тих, хто навчається, з педагогом 

і між собою. З першого заняття, в активному процесі взаємодії педагог прагне 

виявити як для себе, так і для кожного студента реальні можливості його 

особистості. Способи організації навчання визначаються його стратегічною 

метою, необхідністю введення студентів у режим постійно зростаючої активності 

спільної пізнавальної діяльності, що досягається шляхом неперервності робочого 

процесу. 

Технологія колективної мисленнєвої діяльності ґрунтується на спільній 

діяльності особистості в процесі навчання та спрямована на розвиток мислення, 

культури й саморозвиток особистості. Ознаками колективної мисленнєвої 

діяльності є вміння виконувати завдання індивідуально, що є складовою загальної 
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колективної справи, уміння діяти разом для досягнення спільних цілей, 

пізнавальних інтересів, нести персональну відповідальність за частину довіреної 

справи, обґрунтовувати, відстоювати аргументовано своє рішення, уміння 

переконувати, вислухати думки інших учасників колективу. 

Реалізація технології колективної мисленнєвої діяльності включає чотири 

такти. 

● Перший такт - введення у проблемну ситуацію: постановка проблеми, 

колективне обговорення цілей, способів їх досягнень. Функція: актуалізація 

суперечностей, визначення внутрішніх цілей, реальних способів діяльності. 

● Другий такт - робота у творчих мікрогрупах з вирішення проблеми. Функція: 

розв'язання суперечностей, формування способів діяльності, вироблення 

індивідуальної та колективної позиції по проблемі, що вивчається. Учасники 

творчих груп вправляються в реалізації демократичних стосунків, їх ролі постійно 

змінюються, учасники можуть вільно пересуватись між групами. 

● Третій такт - презентація способу вирішення проблеми мікрогрупами, 

загальне обговорення, захист позицій. Функція: формування колективних і 

особистих позицій на основі порівняння їх з науковою, вироблення суспільної 

думки про роботу творчих груп, окремих особистостей, колективу в цілому. 

Кожна група оголошує і активно відстоює свою позицію у вирішенні даної 

проблеми, проводиться дискусія, в ході якою виробляється єдине вирішення. 

● Четвертий такт - рефлексія, постановка нової проблеми. Функція: обговорення 

процесу і результатів вирішення проблеми, невдач і ускладнень, виявлення 

причин своїх помилок, що призводить кожного студента до нової навчальної 

проблеми - проблеми усвідомлення засобів власної і спільної розумової 

діяльності. 

Методи творчого вирішення проблем: мозковий штурм, синектика, метод 

«снігова куля», метод «килим ідей», метод евристичних запитань, морфологічний 

аналіз, метод аналізу і синтезу фантастичних ідей, метод «гірлянд асоціацій», 

стратегія семикратного пошуку, метод інверсії, метод емпатії (особистої аналогії) 

та інші. 
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МОЗКОВИЙ ШТУРМ 

 Мозковий штурм - («Вrаіnstоrmіng») - метод короткочасної некритичної 

генерації ідей для їх подальшого обговорення і вибору найкращого способу 

вирішення проблеми. Автор – американський морський офіцер Алекс Осборн 

(1941). 

У ХVІ-ХVІІ ст. у мореплавстві встановилася традиція колективного 

вирішення важливих проблем, які створювали загрозу судну або екіпажу. В таких 

випадках капітан вислуховував думку всієї команди: спочатку висловлювались 

юнги, потім матроси і так до капітана. Така процедура стимулювала колективне 

мислення та дозволяла виробити конструктивні ідеї. 

Сучасні методи МШ були розроблені А. Осборном, який під час другої 

світової війни був капітаном невеликого суховантажного судна. Під час походу до 

Європи він отримав радіограму про можливий напад німецьких підводних човнів. 

Осборн пригадав стару морську традицію і зібрав екіпаж. Один з матросів сказав, 

що всій команді потрібно стати на борт, звідки очікується торпеда, і разом 

«відштовхнути її». На щастя, напад не відбувся, але в Осборна народилась ідея 

пристрою для «відштовхування» торпед! Після війни А. Осборн розробив метод 

«мозкового штурму» і створив школу підготовки винахідників та 

раціоналізаторів. 

Мозковий штурм є колективним пошуком нетрадиційних шляхів 

розв’язання проблем. Його психологічну основу становить теорія З. Фрейда про 

те, що у звичайних ситуаціях мислення людини визначається здебільшого 

свідомістю, в якій панують контроль і порядок, а для подолання психологічної 

інерції потрібно створити умови для прориву із підсвідомості «неспокійних і 

грізних сил  та інстинктів». Цей метод враховує психологію не лише окремої 

людини, а й «натовпу», що дає змогу залучати з глибини підкірки мозку підказку 

до розв’язання задачі.  
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Сутність «мозкового штурму» полягає в тому, що необхідно висловити 

якомога більшу кількість ідей за незначний час. Під час генерації ідей 

забороняється будь-яке їх заперечення, критика. Далі ці ідеї обговорюються і 

обираються кращі. Швидкість і некритичність генерації ідей, взаємний обмін 

ними, часова обмеженість дозволяють зменшити вплив стереотипів мислення, які 

звичайно супроводжують розумову діяльність. При цьому слід обов'язково 

дотримуватись певних правил. 

Правила мозкового штурму: 

● Будь-яка ідея, незалежно від її реальності, має бути вислуханою. 

● Будь-хто з учасників може запропонувати одну або декілька ідей одночасно аби 

не заблокувати свою фантазію. 

● Члени групи повинні утримуватись від критики на адресу виступаючого з 

ідеєю. 

● Після того, як ідеї виголосили усі члени групи, здійснюється їх послідовне 

обговорення і розробка загального рішення. 

● Не згідні з загальним підсумковим рішенням мають право на виступ з 

особливою думкою на етапі захисту теми. 

Предметом мозкового штурму може бути будь-яка проблема, виражена у вигляді 

проблемного запитання чи задачі, що не має однозначного вирішення і допускає 

різні його варіанти. Проблема має бути актуальною, цікавою, близько пов'язаною 

з інтересами більшості студентів. 

Переваги методу: 

- забезпечення рівної участі кожного члена групи в обговоренні 

проблеми та висуванні ідей; 

- однакова продуктивність на будь-якій стадії процесу прийняття 

рішення; 

- можливість фіксації та постійного запису висунутих ідей; 

- сприятливі умови для виникнення ефекту «ланцюгової реакції» ідей. 
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Недоліки методу: 

- можливість домінування одного або двох лідерів – найактивніших 

учасників групи; 

- ймовірність «зациклення» на однотипній ідеї; 

- обмеження часу на проведення. 

СИНЕКТИКА 

Синектика - один із методів організації творчого мислення, стимуляції уяви, 

вирішення проблем, сутність якого полягає в тому, щоб порівняти об'єкт 

проблеми з аналогічними в інших сферах і таким чином знайти рішення за 

аналогією. Запропонований американським психологом та винахідником 

Вільямом Гордоном. У 1961 році в Нью-Йорку виходить його книга «Синектика», 

яка відразу стала дуже популярна серед інженерів і винахідників. Під 

керівництвом Гордона група інженерів досягла таких успіхів у вирішенні 

технічних завдань, що найбільші компанії та університети США уклали договори 

з компанією «Синектика» для навчання інженерів і студентів його методу. 

Перекладається з грецької як поєднання різнорідних елементів. Мета синектики - 

спрямувати спонтанну діяльність головного мозку і нервової системи студентів на 

дослідження і перетворення досліджуваної проблеми. 

Можливі типи аналогій: 

● особистісне уподібнення, коли об'єкт порівняється з людиною, йому 

приписуються почуття, емоції, рухи, функції людини; 

● пряма аналогія - порівняння з системами, що вирішують схожі проблеми (часто 

з біологічними: політ птаха - літак, рух хробака - тунель); 

● символічна аналогія - для характеристики об'єкта вигадується деяка поетична 

метафора чи порівняння з іншим об'єктом (нафта - чорне золото, реклама - двигун 

прогресу тощо); 

● фантастична аналогія - об'єкти уявляються такими, якими вони не можуть бути, 

а далі в абсурдних і нереальних ідеях розшукується раціональне зерно (метод 

аналізу і синтезу фантастичних ідей). 
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Послідовність реалізації методу синектики:  

1) постановка проблеми, її обговорення і осмислення; 

 2) висування аналогій;  

3) застосування намічених аналогій до вирішення певної проблеми;  

4) демонстрація рішення. 

Переваги методу: такого роду аналогії стимулюють ланцюжкову реакцію 

асоціацій, здатних привести до оригінального творчого рішення. 

Труднощі в реалізації даного методу - потребує входження до групи людей 

з творчим, оригінальним, художнім складом мислення (права півкуля), потребує 

комфортної психологічної атмосфери, сприятливих умов. 

МЕТОД «СНІГОВА КУЛЯ» 

Метод «снігова куля» - метод колективного пошуку спільного рішення або 

спільного погляду на певний об'єкт. Метод, придатний для створення дефініції 

(визначення), яка буде легко зрозумілим та прийнятим всіма учасниками 

навчання, оскільки всі беруть участь у його створенні, мають можливість подати 

власне бачення об'єкту. Кожен учасник вносить у формулювання власний 

неповторний досвід, який є важливим і потрібний цілій групі. 

Метод дозволяє першій, ще мало відшліфованій думці (знанню, погляду, 

потребі) кожного учасника, дати назву, записати, запам'ятати і переконати всю 

групу в тому, що ґрунтовне обговорення кожного окремого досвіду дасть змогу 

сформувати найповнішу концепцію багатого різностороннього образу, отримання 

рішення, яке б задовольняло всіх. 

Назва методу добре відображає як його суть (в кінцевому результаті роботи 

групи в сніговій кулі закладений досвід кожного учасника), так і виконання 

(окремі ідеї та інтуїція з'єднуються в єдине ціле, як снігові малі грудки, а ті у свою 

чергу, у велику кулю). Важливим є те, що кінцевий результат нікому не 
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нав'язаний силою або через умовляння, а є справді узгоджений шляхом спільного 

обговорення. 

Алгоритм використання методу: 

1. Постановка проблеми (завдання). 

2. Самостійне визначення поняття кожним учасником (1 хвилина). 

3. Робота в двійках чи трійках (3 хвилини). 

4. Робота в малих групах (5 хвилин). 

5. Спільне обговорення. 

6. Рефлексія. 

Цей метод доцільно використовувати тоді, коли ми хочемо, щоб 

визначення певного об'єкту було ретельно обдуманим та зрозумілим, щоб стало 

інтелектуальною власністю групи; коли слід згуртувати учасників групи, 

сформувати їх колективне мислення. 

Перевагами даного методу є те, що він включає всіх учасників до 

навчального процесу, спонукає до активності та «входження в тему».  

Недоліками - займає багато часу, тому не придатний в короткотривалих 

формах навчання. 

МЕТОД «КИЛИМ  ІДЕЙ» 

Метод «килим ідей» - є одним із методів розв'язування проблем. Дозволяє 

перейти від аналізу причин того чи іншого явища, через процес пошуку можливих 

розв'язків аж до особистих заяв/зобов'язань учасників стосовно кроків, які вони 

зроблять в напрямку розв'язання проблеми. Вчить учасників аналізувати ситуацію 

та причини негативних явищ, творчому пошуку та оцінюванню дій, які будуть 

служити розв'язанню проблеми, нарешті приводить до прийняття рішення 

стосовно особистого зацікавлення й участі в розв'язанні проблеми. 

Килим ідей можна застосувати наприкінці певного відрізку навчання, коли 

хочемо, щоб учасники замислились над тим, які конкретні дії вони почнуть 

виконувати після закінчення навчання. 
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Метод доцільно використовувати, коли аналізована проблема стосується 

безпосередньо групи й існує шанс, щоб члени групи особисто розпочали 

діяльність з її розв'язання; коли нам потрібно, щоб учасники особисто втягнулися 

в діяльність, яка приведе до розв'язання проблеми — зміни існуючої ситуації. 

Алгоритм використання: 

 1. Викладач презентує учасникам проблему у вигляді стверджуючого речення. 

Презентована ситуація повинна відповідати загальноприйнятим переконанням (не 

слід підбирати твердження, які суперечать переконанням більшості групи). 

2. Учасникам пропонується проаналізувати причини проблеми, надавши відповідь 

на питання: Чому так є? Кожна підгрупа отримує 10 кольорових смужок й 

великий аркуш паперу. Завдання підгрупи: протягом 10 хвилин записати надані 

відповіді маркерами на отриманих смужках паперу (на одній смужці — одну 

відповідь, використання всіх смужок є необов'язкове). Коли всі причини будуть 

записані, тоді слід приклеїти смужки на великому аркуші паперу, так, щоб після 

доклеювання смужок в наступних кольорах можна було отримати візерунчастий 

„килим". Смужки слід наклеювати таким чином, щоб всі їх можна було 

прочитати. Після закінчення роботи групи презентують свої килимки й читають 

відповіді. Після презентації фліпи повертаються до груп. 

3. Учасникам пропонується перейти до пошуку розв'язків проблеми. Кожна 

підгрупа отримає по 10 смужок паперу іншого кольору. Протягом 10 хвилин 

кожна група формулює ідеї, стосовно розв'язку проблеми (на одній смужці — 

одна відповідь; необов'язково використовувати всі смужки). Здійснивши записи 

на смужках, наклеюємо їх на великий аркуш паперу, продовжуючи приготування 

„килима". Після закінчення роботи групи презентують свої килими і читають ідеї.  

4. Учасникам пропонується відповісти на питання: Що я особисто зроблю на 

протязі найближчих 6 місяців (в залежності від проблеми і учасників слід 

планувати завдання від 3 до 9 місяців), щоб змінити існуючу ситуацію? Які 

конкретні дії розпочну? Кожний учасник записує заплановані ним 2-3 дії на 

смужках паперу (на одній смужці — одна дія). Загальний час роботи - 5-10 



11 

 

хвилин. Коли учасники вже готові, тоді по черзі (з місця або із середини 

аудиторії) голосно читають свої рішення. 

5. Ведучий роздає кожному учаснику 2 червоні та 2 помаранчеві наклейки. 

Прочитавши ще раз всі ідеї, кожен вибирає дві дії, які протягом найближчих 6 

місяців напевно реалізує (приклеює на них червоні наклейки) та дві дії, які 

постарається виконати (помаранчеві наклейки). Свої ідеї обирати не можна. 

6. Обговорюються процес і результат виконання завдання. 

          Переваги методу:  

 дозволяє кожному члену групи повноцінно брати участь у 

роботі; 

 дозволяє спільно проаналізувати проблему, а також шукати 

потенційні розв'язки; 

 мобілізує до прийняття особистого рішення стосовно 

безпосередньої участі в розв'язуванні проблеми. 

Труднощі:  

 більшість учасників почуває себе безпечніше в абстрактному 

плануванні, ніж в публічному прийнятті реальних особистих зобов'язань;  

 метод буде ефективним тоді, коли учасники вже встигли добре 

познайомитися, серйозно відносяться до тренінгу і відчувають взаємну 

довіру;  

 при невірному веденні заняття, або погано підготовленій групі 

існує небезпека, що власні зобов'язання будуть проголошуватися тільки 

формально, а учасники більш сконцентруються на загальному вигляді 

«килима», аніж на проблемі. 

 

МЕТОД  ЕВРИСТИЧНИХ  ЗАПИТАНЬ 

Метод евристичних запитань - доцільно застосовувати для збору додаткової 

інформації в умовах проблемної ситуації, або впорядкування вже наявної 

інформації в процесі вирішення творчого завдання. Евристичні запитання є 

додатковим стимулом, формують нові стратегії і тактики вирішення творчого 
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завдання. Евристичні питання вивчав американський математик і педагог Дьордь 

Пойа.  

Недоліки цього методу в тому, що він не дає особливо оригінальних ідей та 

рішень, і як і інші евристичні методи, не гарантує абсолютного успіху у вирішенні 

творчих завдань. 

Сам опитувальник складається в довільній формі. 

Приклад універсального опитувальника 

● Чи можна знайти для нього якийсь інший спосіб застосування? По-іншому 

використовувати те, що відомо? Знайти інше застосування, якщо змінити? 

● Чи можна це адаптувати? Чи є десь щось схоже? Чи не наводить це на якісь інші 

ідеї? Може, щось таке вже було в минулому? Що я можу скопіювати? Кого я 

можу спробувати перевершити? 

● Чи можна це якось модифікувати? Повернути по-новому? Змінити зміст, колір, 

рух, запах, форму, силует? Що ще можна змінити? 

● Чи можна це збільшити? Якщо так, то що саме: час? частоту? потужність? 

розмір? щільність? Чи можна надати цьому нову цінність, додавши нову 

властивість? Включити до складу ще якісь компоненти? Продавати в двох 

примірниках? У багатьох примірниках? Перебільшити? 

● Чи можна це зменшити? Якщо так, то як це зробити: зменшити розміри? 

Підвищити концентрацію? Зробити мініатюрний варіант? Зробити нижче? 

Коротше? Легше? Прибрати якийсь компонент? Прибрати все зайве? Розбити на 

частини? Применшити? 

● Чи можна це замінити? Якщо так, то чим чи як? Замінити один якийсь 

інгредієнт? Використовувати інший матеріал? Інший процес? Інше джерело 

енергії? Знайти інше місце? Інший підхід? Додати звуку інший тон? 

● Чи можна це перекомпонувати? Поміняти місцями елементи? Використовувати 

іншу схему? Іншу структуру? Інший порядок? Поміняти місцями причину і 

наслідок? Змінити ритм? Змінити графік? 
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● Чи можна-взагалі все поміняти місцями? Замінити плюс на мінус? Робити не це, 

а щось прямо протилежне? Рухатися, не вперед, а назад? Переставити з ніг на 

голову? Поміняти місцями ролі? Лівий черевик одягнути на праву ногу, а правий - 

на ліву? Переставити столи? Підставити іншу щоку? 

● Чи можна це скомбінувати? Що, якщо зробити суміш, сплав, набір, комплект? 

Об'єднати сили? Цілі? Переваги? Ідеї? 

Окрім уже розглянутих методів дана технологія передбачає застосування ще 

цілого раду інших:   

 Морфологічний аналіз («мофологічний ящик») – метод, який 

зводиться до вивчення різноманітних варіантів, що визначаються особливостями 

будови – морфологією досліджуваної проблеми.  Метод був запропонований 

швейцарським астрофізиком Фріцем Цвікі. Передбачає побудову двомірної 

таблиці, де кожна вісь – це варіанти деякої суттєвої властивості системи. 

Клітини такої таблиці відповідають різним ідеям. Дає змогу вирішити складні 

творчі завдання та знайти багато нових несподіваних, оригінальних ідей. 

  Метод аналізу й синтезу фантастичних ідей – метод аналізу будь-

яких нереальних і абсурдних ідей та виділення в них раціонального компонента. 

 Метод інверсії (зворотньої аналогії) – евристичний метод навчально-

творчої діяльності, що базується на принципі дуалізму, діалектичної єдності та 

оптимального використання протилежних (прямих і зворотних) процедур 

творчого мислення (аналізу та синтезу, дивергентного й конвергентного 

мислення), зорієнтований на пошук вирішень творчого завдання в нових, 

несподіваних напрямах, частіше за все протилежних традиційним поглядам та 

переконанням, які присутні в логіці. 

  Метод емпатії  (особистої аналогії)  – евристичний метод 

вирішення творчих завдань, що полягає в уособленні людини з неживим об’єктом, 

процесом, системою. 

 Стратегія семикратного пошуку, яка відноситься до класу 

емпіричних раціональних методів. У ній винахідницький процес поділяється на 

наступні сім етапів (стадій). 
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1. Аналіз проблемної ситуації, суспільних та особистих потреб. 

2. Аналіз функцій аналогів і прототипу. Виявлення оптимальних умов 

споживання і експлуатації. Визначення актуальних і другорядних функцій. 

3. Постановка завдання. Формулювання задачі в загальному вигляді, 

визначення необхідного рівня рішення. 

4. Генерування винахідницьких ідей, спрямованих на краще виконання 

об'єктом його функціонального призначення. Вибір і використання 

евристичних засобів. 

5. Конкретизація ідей (структура, конструкція," форма, матеріал, операції і 

їх послідовність). 

6. Оцінка альтернатив і вибір раціональних варіантів вирішення, відбір 

оптимального варіанту. 

7. Спрощення, розвиток і реалізація рішення. 

Також до методів технології колективної мисленнєвої діяльності 

належать кейс-метод та дискусія.  

 Кейс-метод передбачає як індивідуальне прийняття рішення 

щодо вирішення проблемної ситуації, так і колективне. Дає змогу 

застосувати теоретичні знання на практиці, передбачати можливі варіанти 

розв’язання проблеми, прогнозувати перебіг подій, вирізняти основну 

проблему від другорядних й ідентифікувати її, аргументувати свої позиції 

та ставити запитання.  

 Метод дискусії – уміння викладати свої думки за законами 

розуму, сприяє формуванню комунікативної культури й стимулюванню 

ініціативності та мислення, передбачає урахування різних підходів до 

аналізу загальної проблеми, співіснування різних поглядів, спонукання 

учасників до пошуку групового узгодження у вигляді спільного рішення. 

Практичний досвід використання методу дискусії дає змогу сформулювати 

загальні поради викладачеві щодо створення сприятливого емоційного й 

інтелектуального настрою з метою уникнення бар’єру мовчання слухачів.  
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Критеріями оцінювання роботи студентів під час заняття з використанням 

даної технології є вміння презентувати розробку, переконувати та відстоювати 

прийняте групове рішення, кількість та якість наведених аргументів, творчий 

підхід до виконання завдання, ініціативна участь, конструктивна взаємодія.  

Етап рефлексії на занятті відіграє важливу роль і впливає на продуктивність 

подальшого застосування технології колективної мисленнєвої діяльності в 

студентській аудиторії. На цьому етапі здійснюється самоаналіз студентами 

спільної пізнавальної діяльності, виявляються ускладнення та помилки, які 

виникали на всіх етапах роботи й впливали на продуктивність роботи. Викладач 

разом з групою обговорює хід заняття, корисність отриманих знань і вмінь, 

реалізацію очікувань. 

На заняттях з психології практикую проведення рефлексії за методом 

«Шість капелюхів мислення». Такий метод навчає застосовувати різні способи 

мислення, оцінювати ситуацію з різних сторін, прогнозувати події.  

Власники «Білого капелюха» відповідають на запитання: Яка тема 

навчального заняття? Які цілі та етапи навчального заняття? Які нові знання 

отримали на занятті? (Або над формуванням якої навички працювали? Які вміння 

розвивали?) Які методи роботи на занятті використовували? Скільки студентів і 

як (активно, пасивно) працювали на занятті?   

Орієнтовні питання для власників «Червоного капелюха»: В якому настрої 

ви перебували на занятті? (доброму, поганому, ви хвилювались, боялись, 

сумували, були зацікавлені, замкнені тощо) Чому? В якому настрої, на вашу 

думку, перебували інші студенти під час заняття? Розвитку яких компетентностей 

сприяло навчальне заняття? 

 Власники «Чорного капелюха» дають відповіді на запитання: Що на занятті 

у процесі спільної діяльності заважало вам працювати продуктивно, успішно? Що 

заважало іншим учасникам заняття, викладачу? Що було зайвого на занятті? Які 
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негативні моменти мали місце сьогодні на занятті? Що не сподобалося? Які 

труднощі виникали? 

 Власники «Жовтого капелюха» дають відповіді на такі запитання: Чому 

методи, які використані на занятті, є необхідними для застосування в навчальному 

процесі? Які переваги методів, що використовували сьогодні на занятті? На які 

питання не отримали відповідей?  

Власники «Зеленого капелюха» передають свої враження від заняття у 

вигляді вірша, пантоміми, наводять асоціації до основних понять, які розглядали 

під час вивчення теми.  

Власники «Синього капелюха» визначають життєвий урок, який можна 

винести із ситуацій, яку розглядали на занятті. 

Навчання через дію на практичних заняттях дозволяє оволодіти системою 

професійних знань, вмінь та навичок, моделями поведінки та соціально-

психологічних відносин у реальній виробничій ситуації. При цьому власні 

переживання студентів запам'ятовуються яскраво та зберігаються протягом 

тривалого часу. 

Застосування технології колективної мисленнєвої діяльності створює 

комфортні умови для індивідуального розвитку кожного студента. Колектив є 

механізмом розвитку особистості, що формує вміння діяти разом для досягнення 

спільних цілей, пізнавальних інтересів, нести персональну відповідальність за 

частину довіреної справи, обґрунтовувати, відстоювати аргументовано своє 

рішення, уміння переконувати, вислуховувати думки інших учасників колективу. 

Упровадження технології колективної мисленнєвої діяльності передбачає 

реалізацію на занятті чотирьох тактів, кожен з яких є важливим для успішної 

реалізації зазначеної технології. Відбувається засвоєння змісту навчальної 

програми та формуються загальнопрофесійні способи діяльності. Використання 

такої технології при викладанні дисциплін вимагає від викладача постійного 

творчого пошуку методів для розв’язання пізнавальних суперечностей. 
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