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“ Нестандартні 
форми  

навчання та виховання ” 



"Дати дітям радість праці, радість успіху в 
навчанні, 

пробудити в їхніх серцях почуття гордості, 
власної гідності - це перша заповідь 

виховання... 

Успіх у навчанні - єдине джерело внутрішніх сил 

дитини, які породжують енергію для подолання 
труднощів,бажання вчитися" 

В. Сухомлинський 



 













Технологія продуктивного 
навчання надає можливість 

навчання на основі практичного 
життєвого досвіду, що 

допомагає молоді в їхньому 
професійному пошуку, розв'язанні 

їхніх соціальних, освітніх, 
психологічних і культурних 

проблем.  



1-2 

• Оптимальні умови 

• Правильне подання 

3-4 

• Зважене обмірковування 

• Активізація збереженої інформації 

5-6 

• Застосування 

• Повторення, оцінювання і святкування 



 Моніторинг навчального процесу 

   

 Інформаційно - комунікаційні технології 

   

 Спрямованість на соціалізацію учнів 

   

 Компетентнісний підхід 

   

 Особистісно орієнтовані педагогічні технології 

   

 Інтерактивні методики навчання 

   

 Учитель - фасилітатор 



Мотивація 

Оголошення, 
представлення 

теми та 
очікуваних 
навчальних 
результатів 

Надання 
необхідної 
інформації 

Інтерактивні 
та інші вправи 

 

Підбиття 
підсумків, 

оцінювання 
результатів 

уроку 



 Е́двард де Боно́ (народився 19 травня 1933 
року) — мальтійський та британський 

психолог, письменник, винахідник. Автор 
терміну «латеральне мислення», 

занесеного до Оксфордського словника 
англійської мови. Автор книги «Шість 

капелюхів мислення». Прихильник 
спеціального навчання мисленню (у 

вигляді окремого шкільного предмету). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8


 Детальна і необхідна 
інформація. Тільки факти. Яка 
ще необхідна інформація? 

 Використовується для того, 
щоб спрямувати увагу на 
інформацію. У цьому режимі 
мислення нас цікавлять лише 
факти. Ми задаємося 
питаннями про те, що ми вже 
знаємо, яка ще інформація 
нам необхідна і як нам її 
отримати. 



 Символічне відображення 
оптимізму. Дослідження 
можливих успіхів і 
позитивних сторін. 
Переваги. Чому це спрацює? 

 Вимагає переключити свою 
увагу на пошук переваг і 
позитивних сторін ідеї, яка 
розглядається. 



 Застерігає і змушує думати 
критично. Що може статися 
поганого або що піде не так? 
Обережність. 

 Дозволяє дати волю критичним 
оцінками, побоюванням й 
обережності. Вона захищає нас від 
нерозважливих і непродуманих 
дій, вказує на можливі ризики і 
підводні камені. Користь від 
такого мислення безсумнівна, 
якщо, звичайно, нею не 
зловживати 



 І не намагайтеся їх пояснити. 
Які почуття в мене виникають? 

 У режимі червоного капелюха 
в учасників (якщо це 
колективне обговорення) є 
можливість висловити свої 
почуття та інтуїтивні здогади 
щодо питання, яке 
обговорюється, не вдаючись у 
пояснення про те, чому це так, 
хто винен і що робити далі. 
 



 Зосередження на творчості, 
альтернативних рішеннях, нові 
можливості та ідеї. Це 
можливість висловити нові 
поняття та концепції. 

Перебуваючи під зеленим 
капелюхом, ми придумуємо 
нові ідеї, модифікуємо вже 
існуючі, шукаємо 
альтернативи, досліджуємо 
можливості, взагалі, даємо 
креативності зелене світло 



 Керування розумовими процесами. 
Гарантія дотримання всіх шести 
капелюхів. 

 Синій капелюх відрізняється від 
інших капелюхів тим, що він 
призначений не для роботи зі 
змістом завдання, а для управління 
самим процесом роботи. Зокрема, 
його використовують на початку 
сесії для визначення того, що 
належить зробити, і в кінці, щоб 
узагальнити досягнуте і поставити 
нову мету. 

 




