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Вміє перевіряти отриману інформацію 

Вміє враховувати альтернативні точки зору 

Вміє визначати наявність підтексту в інформації  

Вміє визначати проблему 

Вміє синтезувати отримані знання 

Вміє робити висновки та приймати оптимальні рішення 



 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). 
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Інсерт 

 I – interactive 

 N – noting / самоактивізуюча: «V» - уже 
знав 

 S – system / системна розмітка: «+» - нове 
для мене 

 E – effective / для ефективного: «-» - думав 
інакше 

 R + T – reading and thinking / читання та 
роздуми: «?» - не зрозумів, є питання 

 



Прийом “Виглядає як…, звучить 

як…” 

Виглядає як… Звучить як… 

- Часи 

- Конвеєр 

- Сходинки 

- Яскрава картинка  

- “Це ново!” 

- “Це цікаво!” 

- Пісня: куплет, 

приспів 

Робота з поняттям “Технологія” 



Прийом “П – М – Ц” 

Плюс Мінус Цікаво 

Заноситься 

інформація, 

яка носить 

позитивний 

характер 

Заноситься 

інформація, 

яка носить 

негативний 

характер 

Заносяться 

найбільш 

цікаві та 

спірні факти 

Учнями заповнюється така таблиця 



Таблиця питань 

Товсті “?” Тонкі “?” 

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?  

Таблиця “товстих” та “тонких” запитань 



КУБУВАННЯ 

. – опишіть це; 

.. – порівняйте це; 

... – проаналізуйте це; 

.... – асоціюйте це; 

..... – знайдіть спосіб застосування цього або   

   знання про це; 

...... – знайдіть аргументи за чи проти цього. 



Шість шляп мислення 


