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1. Поняття критичного мислення. Ключові ознаки  критичного мислення.  

Відомому американському мислителю Д. Дьюї належить твердження про те, що 

фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в тому, щоб просто надавати учням інформацію, 

а в тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення. Освіта завжди орієнтована на майбутнє, яке 

не може бути заздалегідь визначеним. Отже, першочерговим є розвиток тих умінь і навичок 

мислення, які дають молодим людям можливість адекватно оцінювати нові обставини і 

формувати стратегії подолання проблем, які можуть виникнути. 

Сучасна психологія трактує критичне мислення як таке, що сприяє формуванню здатності 

людини усвідомлювати власну позицію з того чи іншого питання, знаходити нові ідеї, 

аналізувати події і критично їх оцінювати. Критичне мислення виступає як нестандартне, 

спрямоване на пошук стратегій вирішення життєвих і навчальних проблем, виявлення та оцінку 

альтернатив і пріоритетів, їх доцільності, визначення достовірності фактів, явищ, подій. Розвитку 

його сприяють вміння і навички аналізу, синтезу, порівняння, зіставлення фактів, формулювання 

обґрунтованих висновків. 

Це практичне мислення, в основі якого лежить ідея про необхідність розрізнення цінності 

інформації, тобто відділення потрібної інформації від непотрібної. Воно спрямоване на обробку 

інформації з використанням ефективних прийомів, її оцінку щодо джерела, істинності, 

достатності тощо зібраних даних. 

Критичне мислення є рефлексивним мисленням - способом корекції і виправлення 

людиною помилок, допущених в процесі власного мислення, яке знаходиться в безперервному 

пошуку. З позиції педагогічного процесу критичне мислення можна визначити як зважене, 

логічне і цілеспрямоване, що використовує такі когнітивні навички і стратегії, які збільшують 

вірогідність отримання бажаного результату. Сьогодні є безліч теоретичних обґрунтувань і 

емпіричних підтверджень того, що ці навички і стратегії можна розвивати за допомогою 

спеціального навчання і що вони можуть бути застосовані в самих різних ситуаціях. 

Розвиток критичного мислення найбільш актуальний в часи інтенсивних соціальних змін, 

коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших 

обставин, без ефективного знаходження відповідей на запитання, значну частину яких 

неможливо передбачити. Тому очевидна надзвичайна важливість того, щоб люди XXI століття 

вміли мислити критично. У цьому сенсі критичне мислення виступає як фундамент сучасної 

освітньої системи. І вже сьогодні завдання оволодіння стратегіями і навичками критичного 

мислення визнано першочерговим у багатьох країнах світу. 

Аналіз зарубіжних, а також вітчизняних досліджень показав, що не існує єдиного 

визначення даного виду мислення. Багато вчених дають своє визначення цього поняття. Д. Дьюї 

описував критичне мислення як складну, пов'язану з вчинками людини, засновану на утриманні 

мережі діяльності, що залучає всю людину. Сучасні дослідники Д. Х. Кларк та А. У. Бідл 
визначають це поняття як процес, за допомогою якого розум переробляє інформацію, щоб 

зрозуміти які ідеї встановилися, створити нові ідеї чи розв'язати проблеми. Р. Пол присвятив 

багато робіт питанню про критичне мислення, він вважає, що критичне мислення - це 

організоване, раціональне, самонаправлене мислення, яке вміло має на меті мислення в деякій 

сфері знань чи інтересів особи. На думку Б. Бейеру, критичне мислення - це спосіб оцінки 

автентичності, цінності або точності чого-небудь. 

Російські дослідники приходять до власного визначення поняття "критичне мислення". 

Вони трактують його як здатність аналізувати інформацію з позиції логіки і особистісно-

психологічного підходу, з тим, щоб застосовувати отримані результати як до стандартних, так і 
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нестандартних ситуаціях питань і проблем. Як правильне й ефективне мислення, тісно пов'язане з 

логікою визначає його український дослідник О. Тягло. 

Як видно з наведених визначень, критичне мислення видається складним, багатовимірним і 

багаторівневим явищем. У визначеннях підкреслюється або один, або інший аспект цього виду 

мислення. Узагальнюючи ці положення, зауважимо, що найбільш прийнятним буде таке 

визначення, в якому відображена універсальність даного феномена. 

 Відповідно до думки відомого фахівця в цьому питанні М. Ліпмана, критичне мислення це 

«вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, 

оскільки воно а) ґрунтується на критеріях, б) самокорегуюче, в) направлене до контексту». 

Наведемо 6 ключових елементів критичного мислення: 

1. Уміння мислити передбачає володіння певними прийомами, які в сукупності створюють 

перевірену на практиці ефективну методологію обробки інформації. 

2.  Відповідальність передбачає, що людина, звертаючись до інших, усвідомлює обов'язок 

надавати слухачам чи читачам доводи та приклади відповідно до прийнятих стандартів. 

Або, якщо ці стандарти його не задовольняють, піддавати сумніву з допомогою 

переконливої аргументації. Людина готова до того, що наведені доводи будуть предметом 

розгляду фахівців цієї галузі, і їхні судження потрібно враховувати у подальшому. 

3.  Формулювання самостійних суджень як продукт критичного мислення означає, що воно 

спрямоване на творчу розумову діяльність, а не на репродуктивне мислення, що базується 

на жорстких стереотипах та алгоритмах. 

4. Дуже важливими є критерії, до яких апелює, на які спирається критичне мислення. 

Критерії - це положення, які бере до уваги критично мисляча людина, оцінюючи ідеї в 

процесі їх аналізу чи критики. Критично мисляча людина повинен чітко уявляти структуру 

власної аргументації. А його роздуми повинні бути доступні для аудиторії. 

5. Самокорекція вимагає, щоб людина використовувала критичне мислення як метод, 

звернений на його власні судження з метою їх виправлення або поліпшення. Мисляча 

людина постійно піддає власні розумові процеси рефлексії, використовуючи при цьому 

суттєві критерії та процедурні норми. 

6. Використання загальних критеріїв не виключає уваги і чуйності до контексту. Адже 

загальні критерії повинні обов'язково перевірятися на відповідність та на можливість зміни 

в кожному конкретному випадку. Критично мисляча людина розуміє критерії у зв'язку з 

контекстом їх використання і допускає альтернативи, відповідні ситуації. 

Все назване вимагає враховувати і те, що критичне мислення завжди діалогічно, тобто 

передбачає дискусії, зокрема між тими, хто навчається, в яких висуваються критерії, 

ідентифікуються та обговорюються контексти, а розумовий процес в цілому піддається 

оцінюванню. 

Для кожної конкретної людини існує, в першу чергу, щонайменше, три причини, чому 

саме зараз необхідно розвивати критичне мислення 

1. Використовувана людьми мова часто маніпулятивна, двозначна. Крім того, ми мислимо 

стереотипами, говоримо стереотипами, іноді не задумуючись над значенням слів, які 

вживаємо. 

2. Всі ЗМІ контролюються або великими корпораціями або політиками, які маніпулюють 

нашими поглядами. 
3. Інтернет все частіше стає для нас основним джерелом інформації. 

Тому, якщо ми хочемо бути дійсно самостійні і успішні в своїй діяльності нам треба 

стати критичними мислителями. 

Крім того, люди, які володіють критичним мисленням, можуть мати такі головні 

характеристики: 

-     Вони чесні самі з собою; 

-  Вони перемагають сумніви; 

-  Вони ставлять запитання; 

-  Вони засновують судження на доказах; 
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-  Вони шукають зв'язку між предметами; 

-  Вони інтелектуально незалежні; 

-  Ними не можна маніпулювати. 

Критично мисляча людина вміє: 

-    Визначати проблему; 

- Перевіряти отриману інформацію; 

- Визначати наявність підтексту в інформації; 

- Враховувати альтернативні точки зору; 

- Синтезувати отримані знання; 

- Робити висновки та приймати оптимальні рішення. 

Таким чином, критичне мислення – це здатність аналізувати інформацію з позиції логіки 

та особистісно-психологічного підходу для того, щоб використовувати отримані результати як до 

стандартних, так і до нестандартних ситуаціям, питанням, проблемам. Це здатність ставити нові 

питання, продукувати різноманітні аргументи, приймати незалежні, обмірковані рішення. 

Ознаки критичного мислення: 

 формується позитивний досвід з усього, що відбувається з людиною; 

 формування самостійного, відповідального мислення; 

 аргументоване мислення (переконливі доводи дозволяють приймати продумані рішення); 

 багатогранне мислення (проявляється в умінні розглядати явище з різних сторін); 

 індивідуальне мислення (формує особистісну культуру роботи з інформацією); 

 соціальне мислення (робота здійснюється в парах, групах; основний прийом взаємодії є 
дискусія). 

 

2. Психолого-педагогічна технологія розвитку критичного мислення. 

Технологія розвитку критичного мислення (ТРКМ) - це проект співпраці вчених, вчителів 

всього світу. Вона була запропонована в 90-і роки 20 століття американськими вченими 

К.Мередіт, Ч.Темпл, Дж.Стіл як особлива методика навчання, що відповідає на питання: як вчити 

мислити? Різні прийоми, що стосуються роботи з інформацією, організація роботи в класі, групі, 

запропоновані авторами проекту, - це «ключові слова», робота з різними типами питань, активне 

читання, графічні способи організації матеріалу. 

Мета даної освітньої технології - розвиток розумових навичок учнів, необхідних не тільки 

в навчанні, але і в звичайному житті (вміння приймати зважені рішення, працювати з 

інформацією, аналізувати різні сторони явищ та ін.). 

Основна ідея - створити таку атмосферу навчання, при якій учні спільно з учителем 

активно працюють, свідомо з учителем активно працюють, свідомо розмірковують над процесом 

навчання, відстежують, підтверджують, спростовують або розширюють знання, нові ідеї, почуття 

або думки про навколишній світ. 

Основа технології - трьохфазова структура уроку: виклик, осмислення, рефлексія. 

Технологія розвитку критичного мислення являє собою цілісну систему, яка формує навички 

роботи з інформацією через читання та письмо. Вона являє собою сукупність різноманітних 

прийомів, спрямованих на те, щоб спочатку зацікавити учня (пробудити в ньому дослідницьку, 

творчу активність), потім надати йому умови для осмислення матеріалу і, нарешті, допомогти 

йому узагальнити набуті знання. 

Важливою умовою є застосування даних прийомів у контексті трьохфазової побудови 

уроку, повне відтворення трьохфазового технологічного циклу: виклик, осмислення, рефлексія. 

Перша фаза - виклик. Завдання цієї фази і діяльність учителя не тільки активізувати, 

зацікавити учня, мотивувати його на подальшу роботу, але й «викликати» вже наявні знання, або 

створити асоціації по досліджуваному питанню, що саме по собі стане серйозним, що активізує і 

мотивуючим фактором для подальшої роботи. 

Діяльність учнів на даній стадії: учень «згадує», що йому відомо по досліджуваному 

питанню (робить припущення), систематизує інформацію до її вивчення, задає питання, на які 

хотів би отримати відповідь. 
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Можливі прийоми і методи: 

- складання списку «відомої інформації», розповідь-припущення за ключовими словами; 

- систематизація матеріалу (графічна): кластери, таблиці; 

- вірні й невірні твердження; 

- переплутані логічні ланцюжки і т.д. 

Висновок: інформація, отримана на першій стадії, вислуховується, записується, 

обговорюється, робота ведеться індивідуально - в парах - групах. 

Друга стадія (фаза) - осмислення (реалізація сенсу). На цій стадії йде безпосередня 

робота з інформацією. Прийоми і методи технології критичного мислення дозволяють зберегти 

активність учня, зробити читання або слухання осмисленим. 

Діяльність вчителя на цій стадії: збереження інтересу до теми при безпосередній роботі з 

новою інформацією, поступове просування від знання «старого» до «нового». 

Діяльність учнів: учень читає (слухає) текст, використовуючи запропоновані вчителем 

активні методи читання, робить помітки на полях або веде записи в міру осмислення нової 

інформації. 

Можливі прийоми і методи: методи активного читання: 

- маркування з використанням значків «v», «+», «-», «?» (По мірі читання ставляться на полях 

праворуч); 

- ведення різних записів типу подвійних щоденників, бортових журналів; 

- пошук відповідей на поставлені в першій частині уроку питання і т.д. 

Висновок: відбувається безпосередній контакт із новою інформацією (текст, фільм, лекція, 

матеріал параграфа), робота ведеться індивідуально або в парах.. 

Третя стадія (фаза) - рефлексія (міркування). На цій стадії інформація аналізується, 

інтерпретується, творчо переробляється. 

Діяльність вчителя: повернути учнів до первинних записів - пропозиціям, внести зміни, 

доповнення, дати творчі, дослідницькі чи практичні завдання на основі вивченої інформації. 

Діяльність учнів: учні співвідносять «нову» інформацію зі «старою», використовуючи 

знання, отримані на стадії осмислення. 

Можливі прийоми і методи: 

- Заповнення кластерів, таблиць, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між блоками 

інформації; 

- Повернення до ключових слів, вірним і невірним твердженням; 

- Відповіді на поставлені питання; 

- Організація усних і письмових круглих столів; 

- Організація різних видів дискусій; 

- Написання творчих робіт (п’ятистишшя-сінквейни, есе). 

Висновок: творча переробка, аналіз, інтерпретація і т.д. вивченої інформації; робота 

ведеться індивідуально – в парах – в групах. 

 

3. Прийоми та техніки розвитку критичного мислення в школярів. 

1. ГРОНО (КЛАСТЕРИ). Провідним прийомом можуть стати грона (кластери). Грона - графічний 

прийом в систематизації матеріалу. Малюємо модель сонячної системи: зірку, планети і їхні 

супутники. У центрі - зірка: це наша тема; навколо неї - планети, 

тобто великі смислові одиниці, з'єднуємо їх прямою лінією із зіркою, 

у планети - свої супутники, у супутників - свої. Кластери 

допомагають учням, якщо під час письмової роботи запас думок 

вичерпується. Система кластерів охоплює більшу кількість 

інформації, ніж ви б могли отримати при звичайній письмовій 

роботі. 

Цей прийом може бути застосований на стадії виклику, коли 
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ми систематизуємо інформацію до знайомства з основним джерелом (текстом) у вигляді запитань 

або заголовків смислових блоків. Ми володіємо ці заголовки смислових блоків навколо основної 

теми. 

Даний прийом ефективно використовується на всіх стадіях технології. 

2. ВІРНА ТА НЕВІРНІ ТВЕРДЖЕННЯ. Інший прийом, «вірні чи невірні твердження». 

Наприклад, перед початком уроку можуть бути запропоновані висловлювання. 

Потім попросимо учнів встановити, чи правильні дані твердження, обґрунтовуючи свою 

відповідь. Після знайомства з основною інформацією (текст параграфа, лекція з даної теми) ми 

повертаємося до даних твердженнями і просимо учнів оцінити їх достовірність, використовуючи 

отриману на уроці інформацію. 

3. ІНСЕРТ - маркування тексту по мірі його читання. 

I – interactive 

N - noting самоактівізірующая «V» - вже знав 

S - system системна розмітка «+» - нове 

E - effectivt для ефективного «-» - думав інакше 

R - reading and читання і роздуми «?» - Не зрозумів, є питання 

T - thinking     

Під час читання тексту необхідно попросити учнів робити на полях позначки, а після 

прочитання тексту заповнити таблицю, де значки стануть заголовками граф таблиці. У таблицю 

коротко заносяться відомості з тексту. 

4. ПРИЙОМ «ВИГЛЯДАЄ, ЯК ... ЗВУЧИТЬ, ЯК ...». У технології розвитку критичного мислення 

велике значення відводиться візуальним формам організації матеріалу. Ці форми 

застосовуються як творча рефлексія, але не тільки. Учні з допомогою запропонованих прийомів 

роблять спроби попередньої систематизації матеріалу, висловлюють свої ідеї, візуалізуючи їх. 

Багато прийоми «працюють» на смисловий стадії, а деякі можуть стати провідною стратегією 

уроку. 

Цей прийом спрямований на «привласнення» понять, термінів. На стадії виклику учням 

пропонується записати у відповідні графи зорові і слухові асоціації, які у них виникають при 

даному слові, чи в зв'язку з даним поняттям. Наприклад, поняття «технологія». 

 

Виглядає як… Звучить як… 

- Часи 

- Конвеєр 

- Сходинки 

- Яскрава картинка 

- «Це ново!» 

- «Це цікаво!» 

- пісня: куплет, приспів 

 

На стадії рефлексії, після знайомства з основною інформацією, можна повернутися до 

даної таблиці. 

5. ПРИЙОМ «П» - «М» - «Ц»: таблиця «Плюс - мінус - цікаво», або модифікація даної таблиці 

«Плюс - мінус - питання». 

Заповнення таблиці допомагає організувати роботу з інформацією та на стадії осмислення. 

Нова інформація заноситься в таблицю, по ходу читання параграфа або прослуховування лекції 

заповнюються відповідні графи. Цей прийом можна використовувати і на стадії рефлексії. Так чи 

інакше, покрокове знайомство з новою інформацією, що погоджує її з уже наявною, - це спосіб 

активної роботи з текстом. Даний прийом націлений на актуалізацію емоційних відносин у 

зв'язку з текстом. При читанні тексту пропонується фіксувати у відповідних розділах таблиці 

інформацію, що відображає: 

У графу «П» заноситься інформація, яка, з точки зору учня, носить позитивний характер, в 

графу «М» - негативний, найбільш цікаві та спірні факти заносяться в графу «І». Можлива 

модифікація цієї таблиці, коли графа «І» замінюється графою «?» («Є питання»). 
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При використанні даного прийому інформація не тільки більш активно сприймається 

(прослуховується, записується), систематизується, але й оцінюється. Подібна форма організації 

матеріалу дозволяє провести обговорення, дискусію щодо спірних питань. 

6. ЩОДЕННИК АБО «БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ». 

Бортові журнали - узагальнююча назва різних прийомів навчального листи, відповідно до 

яких учні під час вивчення теми записують свої думки. Коли бортовий журнал застосовується в 

найпростішому варіанті, перед читанням або іншою формою вивчення матеріалу, учні записують 

відповіді на наступні питання. 

    

   Що мені відомо за даною темою? Що нового я дізнався з тексту? 

  

 

Зустрівши в тексті ключові моменти, учні заносять їх у свій бортовий журнал. При 

читанні, під час пауз і зупинок, учні заповнюють графи бортового журналу, пов'язуючи 

досліджувану тему зі своїм баченням світу, зі своїм особистим досвідом. Проводячи таку роботу, 

вчитель разом з учнями намагається продемонструвати всі процеси зримо, з тим, щоб потім учні 

могли цим скористатися. 

7. ТАБЛИЦІ ПИТАНЬ. 

Велике значення в технології розвитку критичного мислення відводиться прийомам, що 

формує вміння працювати з питаннями. У той час як традиційне викладання будується на 

готових «відповідях», які підносяться учням, технологія розвитку критичного мислення 

орієнтована на запитання, як основну рушійну силу мислення. Нескінченні знання, факти, які 

треба запам'ятати і повторити, - все це нагадує тупцювання на місці в транспорті, який, на жаль, 

вже не їде. Замість цього учнів необхідно звертати до їх власної інтелектуальної енергії. Думка 

залишається живою тільки за умови, що відповіді стимулюють подальші питання. Тільки учні, 

які мають питання, по-справжньому думають і прагнуть до знань. Почнемо з простих прийомів. 

Таблиця «Товстих» і «Тонких» запитань може бути використана на будь-який з трьох фаз 

уроку: на стадії виклику - це питання до вивчення теми, на стадії осмислення - спосіб активної 

фіксації питань по ходу читання, слухання, при міркуванні - демонстрація розуміння пройденого. 

                          

Таблиця «товстих» та «тонких» питань 

? ? 

Дайте три пояснення, чому…? 

Поясніть, чому…? 

Чому ви думаєте…? 

Чому ви вважаєте…? 

В чому відмінність…? 

Подумайте, що буде, якщо…? 

Що, якщо…? 

 

Хто? 

Що? 

Коли? 

Може…? 

Буде…? 

Чи міг…? 

Як звати…? 

Чи було…? 

Чи згодні ви…? 

Чи вірно? 

 
На стадії рефлексії «працюють» всі вище перераховані прийоми. Таблиці, схеми стають 

основою для подальшої роботи: обміну думками, есе, досліджень, дискусій і т.д. Але можливо і 

окреме застосування прийомів, наприклад, після вивчення матеріалу, теми ми просимо учнів 

скласти кластери (систематизувати матеріал). 

Ви бачите, що існує безліч способів графічної організації матеріалу. Серед них 

найпоширенішими є таблиці. Можна розглядати дані прийоми, як прийоми стадії рефлексії, але 

більшою мірою - це стратегії ведення уроку в цілому. 

Прийом «Концептуальна таблиця» особливо корисний, коли передбачається порівняння 

трьох і більше аспектів або питань. Таблиця будується так: по горизонталі розташовується те, що 
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підлягає порівнянню, а по вертикалі - різні риси і властивості, за якими це порівняння 

відбувається. 

Учні отримують наступний алгоритм роботи по тексту (текст параграфа поділений на 5 

уривків за кількістю учнів у групі): 

- Читання тексту 

.- Виділення головного, переказ 

- Обговорення інформації в групі 

- Виділення ліній порівняння і їх запис на окремих аркушах (картках). 

(Можна використовувати питання, запропоновані на стадії виклику). 

На стадії роздумів групам пропонується презентувати «свої» лінії порівняння. 

За презентацією слід обговорення питання: Яка важлива інформація не увійшла в 

таблицю? 

В якості домашнього завдання учням пропонується вибрати одну з відомих графічних 

форм організації матеріалу (таблиці, схеми), або придумати власне завдання, яке вони хотіли б 

виконати. 

8. КУБІРОВАНІЕ - прийом для тренування ключових операцій мислення. Учитель пише на 

дошці певне поняття, вказує який-небудь предмет і т. д. Потім дітям демонструється велика 

гральна кістка. Кожна її сторона відповідає певній операції мислення: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

9. ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ МИСЛЕННЯ (Едвард де Боно) 

Призначення методу 

Застосовується при проведенні будь-якій дискусії як зручний спосіб керувати мисленням і 

переключати його. Один з інструментів розвитку творчого мислення. 

Мета методу 

Навчити учнів краще розуміти особливості свого мислення, контролювати свій образ 

думок і більш точно співвідносити його з поставленими завданнями з метою більш ефективного 

використання процесу мислення при вирішенні проблем. 

Суть методу 

Шість капелюхів мислення - простий і практичний спосіб, що дозволяє подолати три 

фундаментальні труднощі, пов'язані з практичним мисленням: емоції, безпорадність, плутанину. 

Метод дозволяє розділити мислення на шість типів, або режимів, кожному з яких відповідає 

метафорична кольорова "капелюх". Такий розподіл дозволяє використовувати кожен режим 

набагато ефективніше, і весь процес мислення стає більш сфокусованим і стійким. 

План дій 

Пройти навчання принципам і застосування методу, що дозволяє запам'ятати правила, 

навчитися використовувати і свідомо застосовувати їх на практиці. 

Після цього використовувати певні "режими мислення" для усвідомлення, контролю і 

пристосування образу мислення при вирішенні конкретних проблем. 

Надягаючи, знімаючи, змінюючи капелюх мислення або тільки називаючи "капелюх", щоб 

просто позначити своє мислення, ми приймаємо на себе певну роль, на яку цей капелюх вказує. 

Особливості методу 

В кольоровому друці основні кольори наносяться на папір окремо. Але, врешті-решт, всі 

вони змішуються та дають кольоровий друк. Метод шести капелюхів - це застосування того ж 

- опишіть це 

- опишите это - порівняйте це 

- проаналізуйте це 

- асоціюйте це 

- знайдіть спосіб застосування цього або знання про це 

- знайдіть аргументи за та проти цього 
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принципу в мисленні: спроба навчитися приділяти увагу різним аспектам мислення по одному за 

раз. У результаті поєднання цих різних аспектів дає мислення в повному обсязі. 

Шість метафоричних капелюхів різних кольорів представляють кожний з основних типів 

мислення. Більше число капелюхів було б громіздким і заплутується. Менша - не адекватним. 

Шість капелюхів мислення призначені для творчого і конструктивного мислення, які 

доповнюють оціночне і аналітичне. 

Правила використання капелюхів 

Надягаючи капелюха мислення, ми приймаємо на себе роль, на яку цей капелюх вказує. 

Знімаючи капелюха конкретного кольору, ми йдемо від цього типу мислення. 

При зміні однієї капелюхи на іншу відбувається миттєве перемикання мислення. Такий 

метод дозволяє закликати до перемикання ходу думки, не ображаючи людини. Ми не нападаємо 

на висловлювані думки, а просимо про зміну. 

Для позначення своєї думки можна просто назвати капелюх і тим самим показати, який 

тип мислення передбачається використовувати. Наприклад, просто сказавши, що надягаєте 

чорний капелюх, ви отримуєте можливість обговорювати ідею, не нападаючи на людину, який 

запропонував її. 

Шість капелюхів мислення 

 Червоний капелюх. Червоний колір наводить на думку про вогонь. Червоний капелюх 

пов'язана з емоціями, інтуїцією, почуттями і передчуттями. Тут не треба нічого 

обґрунтовувати. Ваші почуття існують, і червоний капелюх дає можливість їх викласти. 

 Жовтий капелюх. Жовтий колір наводить на думку про сонце та оптимізмі. Під жовтою 

капелюхом ми намагаємося знайти достоїнства і переваги пропозиції, перспективи та 

можливі виграші, виявити приховані ресурси. 

 Чорний капелюх. Чорний колір нагадує про мантію судді і означає обережність. Чорний 

капелюх - це режим критики і оцінки, вона вказує на недоліки і ризики і говорить, чому 

щось може не вийти. 

 Зелений капелюх. Зелений колір нагадує про рослини, зростанні, енергії, життя. Зелений 

капелюх - це режим творчості, генерації ідей, нестандартних підходів та альтернативних 

точок зору. 

 Білий капелюх. Білий колір наводить на думку про папері. У цьому режимі ми зосереджені 

на тій інформації, якою володіємо або яка необхідна для прийняття рішення: тільки факти і 

цифри. 

 Синій капелюх. Використовується на початку обговорень, щоб поставити завдання 

мислення і вирішити, чого ми хочемо досягти в результаті. Це режим спостереження за 

самим процесом мислення і управління ним (формулювання цілей, підведення підсумків і 

т. п.). 

Метод шести капелюхів збагачує наше мислення і робить його більш всебічним. Якщо ми 

просто просимо школярів про щось подумати, часто вони приходять в розгубленість. Однак якщо 

їх запрошують досліджувати предмет, використовуючи схему шести капелюхів, широта їх 

сприйняття швидко зростає. 
 


