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Зміни своє мислення і ти зміниш своє життя... 

Вступ 

 

Мислення – це феномен, завдяки якому людина пізнає, освоює й підкорює світ, 

одночасно змінюючись сама. «У людини, що мислить, і совість інша», – кредо класичної 

філософії. Мислення є запорукою творчої діяльності, що формує таланти, відкриття й 

досягнення яких визначають епоху. Мислення «вбудовує» індивіда в культуру й систему 

знань, які є його продуктом. У сучасному світі, перенасиченому інформацією, мислення 

позбавляє від непотрібного, наносного, мінливого, від хибних цінностей і стереотипів масової 

свідомості, відкриваючи тим самим простір для самореалізації людини. 

Мислення - це найвищий ступінь людського пізнання, процес відображення в мозку 

навколишнього реального світу, заснована на двох принципово різних психофізіологічних 

механізмах: освіти і безперервного поповнення запасу понять, уявлень і виведення нових 

думок і висновків.  

Мислення дозволяє отримати знання про такі об'єкти, властивості і взаєминах навколишнього 

світу, які не можуть бути безпосередньо сприйняті за допомогою першої сигнальної системи. 

Форми і закони мислення становлять предмет розгляду логіки, а психофізіологічні механізми 

- відповідно - психології і фізіології. 

Перша особливість мислення - його опосередкований характер. Те, що людина не може 

пізнати прямо, безпосередньо, вона пізнає побічно, опосередковано: одні властивості через 

інші, невідоме - через відоме. Мислення завжди спирається на дані чуттєвого досвіду - 

відчуття, сприйняття, уявлення - і на раніше придбані теоретичні знання. Непряме пізнання і 

є пізнання опосередковане. 

Друга особливість мислення - його узагальненість. Узагальнення як пізнання 

загального і істотного в об'єктах дійсності можливо тому, що всі властивості цих об'єктів 

пов'язані один з одним. Загальне існує і виявляється лише в окремому, в конкретному. 

Мислення - психічний процес відображення дійсності, вища форма пізнавальної та 

перетворюючої активності людини. 

Професійне ж мислення, поряд із загальними механізмами, має специфіку, яка визначається 

своєрідністю розв'язуваних завдань та умовами праці. 

Професійне мислення - це інтелектуальна діяльність щодо розв'язування професійних 

задач. Оскільки специфіка професійної діяльності зумовлена особливостями задач, що їх 

розв'язують різні спеціалісти, то якість професійної діяльності, або рівень професіоналізму, 

залежить від типу мислення. Високий рівень професіоналізму пов'язаний з теоретичним (не 

емпіричним), творчим, часто інтуїтивним мисленням і розвиненим практичним інтелектом. 

Професійне мислення - це особливості мислення фахівця, дозволяють йому успішно 

виконувати професійні завдання високому рівні майстерності: швидко, точно, оригінально 

вирішувати як ординарні, і неординарні завдання у певної предметної області. 

Властивості професійного мислення допомагають творчо інтегрувати знання, а не 

обмежуватися якось отриманою професійною підготовкою. Будь-яка властивість 

професійного мислення проявляється в єдності якості та кількості та має певну міру 

виразності. Властивість - зовнішнє вираження певної сторони якості об'єкта, що проявляється 

у процесі взаємодії з іншим об'єктом. Будь-яка властивість має відносний характері і залежить 

лише від якісної визначеності даного об'єкта, а й від якості тих об'єктів, із якими вона 

взаємодіє. 

Функціональна сторона мислення професіонала служить для забезпечення виробничого 

процесу та характеризується такими особливостями: 

1) діагностична: пізнання конкретної ситуації, отримання зворотного зв'язку щодо 

виконуваної професійної діяльності; 

2) стимулююча: спонукання до прояву інтелектуальної ініціативи у вигляді власних дій; 
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3) інформуюча: збір інформації про актуальні проблеми та способи їх вирішення; 

4) розвиваюча: осмислення засобів формування провідних професійних якостей особистості; 

6) оцінювальна: повідомлення оцінки рівня результативності їх різноманітних дій; 

7) самовдосконалююча: професійне мислення створює та забезпечує можливість уникнути 

імпульсивної або рутинної діяльності; 

8) перетворююча функція: породження нової дійсності. Основний вектор творчого мислення 

професіонала – перетворення ситуації чи перетворення себе (надситуативний рівень). 

Крім того, самоконтроль забезпечує професіоналу правильне вирішення конкретної ситуації. 

Самооцінка дозволяє йому визначати, дозволено чи не дозволено (і якою мірою) головне 

протиріччя, що становить ядро виробничої проблемної ситуації. Таким чином, чим більше 

значення для діяльності має професійне мислення спеціаліста, тим більше шкоди від того, що 

воно функціонує неадекватно. 

Таким чином, професійне мислення - запорука успіху спеціаліста, у досягненні якого одним із 

головних, цінних для самої особистості орієнтирів має стати професіоналізація мислення. 

Професійне мислення - це, передусім рефлексивна розумова діяльність у вирішенні 

професійних завдань. Якщо специфіка професійного мислення залежить від своєрідності 

завдань, які розв'язують різні фахівці, то якість професійної діяльності або рівень 

професіоналізму залежать від типу мислення. Високий рівень пов'язаний насамперед з 

теоретичним, розумним типом мислення. 

 

1. Мислення: види мислення, продуктивність інтелекту 
 

Історія вивчення мислення в усі часи вчених цікавило таке явище, як мислення. 

Визначення цього поняття було дано ще в античний період. При цьому особлива увага 

приділялася пізнанню сутності невидимих явищ. Філософ Парменід був першим, хто 

торкнувся цього питання. Саме йому людство завдячує появою таких понять, як істина та 

думка. Дещо інакше розглядав це питання Платон. Він вважав, що мислення - це відображення 

космічної сутності, якою мала людська душа до вселення в земне тіло. Він вважав, що це не 

творча діяльність, а репродуктивна, спрямована на те, щоб «згадати» ті знання, які були 

«забуті». Незважаючи на досить фантастичні міркування саме Платону належить заслуга у 

вивченні такого поняття, як інтуїція. Аристотель дав ґрунтовні пояснення щодо того, що таке 

мислення. Визначення включило такі категорії, як судження і умовивід. Філософ розробив 

цілу науку – логіку. Згодом на основі його досліджень Раймондом Луллієм було створено так 

звану «розсудливу машину». Декарт сприймав мислення як духовну категорію, а основним 

способом пізнання вважав систематичний сумнів. Спіноза ж, своєю чергою, вважав, що це 

фізичний спосіб дії. Головне заслугою Канта став поділ мислення на синтетичний та 

аналітичний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пізнавально-інтелектуальна сфера людини. 
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Процеси, які відбуваються у головному мозку людини, завжди викликали підвищений 

інтерес. Тому є чимало теорій у тому, що таке мислення. Визначення напрошується таке: це 

пізнавальна діяльність, що здійснюється людиною. Це свого роду спосіб сприйняття та 

відображення дійсності. Головний результат розумової діяльності - це думка (вона може 

виявлятися як усвідомлення, поняття, ідеї чи інших формах). При цьому не варто плутати цей 

процес із відчуттям. Мислення, на думку вчених, притаманне тільки людині, а ось чуттєві 

сприйняття мають також тварини і нижчі форми організації життя. 

Варто відзначити низку відмінних рис, якими характеризується мислення. Визначення 

цього терміну дає право говорити про те, що воно дозволяє отримувати інформацію про ті 

явища, які не можуть бути сприйняті за безпосереднього контакту. Таким чином відзначається 

взаємозв'язок мислення з аналітичними здібностями. Варто зазначити, що здатність людини 

до мислення проявляється поступово, з розвитком індивіда. Так, при пізнанні людиною норм 

мови, особливостей навколишнього середовища та інших форм життєдіяльності, воно починає 

набувати нових форм і глибинних смислів.  

Мислення - процес моделювання систематичних відносин навколишнього світу на 

основі безумовних положень. 

Мислення - найвищий ступінь людського пізнання, процес відображення в мозку 

навколишнього реального світу, заснований на двох принципово різних психофізіологічних 

механізмах: освіти та безперервного поповнення запасу понять, уявлень та виведення нових 

суджень та висновків. Мислення дозволяє отримати знання про такі об'єкти, властивості та 

відносини навколишнього світу, які не можуть бути безпосередньо сприйняті за допомогою 

першої сигнальної системи. Форми та закони мислення становлять предмет розгляду логіки, а 

психофізіологічні механізми відповідно психології та фізіології. З погляду фізіології та 

психології, це визначення є найбільш вірним. 

Мислення формує поняття, розуміння їхніх взаємозв'язків, аналізує їх, а це, у свою чергу, — 

основа поведінки, а отже, адаптації. У цьому вибір поведінки залежить від критичності 

мислення. Розвиваючим є навчання, яке формує продуктивне чи творче мислення. Основними 

показниками такого мислення є: 

– оригінальність думки, можливість отримання відповідей, що далеко відхиляються від 

звичних; 

– швидкість і плавність виникнення незвичайних асоціативних зв’язків; 

– сприйнятливість до проблеми, її незвичне вирішення; 

– швидкість думки - кількість асоціацій, ідей, що виникають в одиницю часу, відповідно до 

деякої вимоги; 

– здатність знаходження нових незвичних функцій об'єкта або його частини. 

 

2. Основні види мислення та їх особливості 
 

Мислення - дуже складна і багатостороння психічна діяльність, і характеристика його не 

може бути простою та однозначною. Так, людина може мислити з різним ступенем 

узагальненості, більшою чи меншою мірою спираючись на сприйняття, уявлення чи поняття. 

Залежно від цього розрізняють види мислення, що характеризують індивідуальні особливості 

мислення людини 

Мислення має низку визначальних ознак. Основними вважаються такі: 

- цей процес дозволяє суб'єкту орієнтуватися у міжпредметних зв'язках, і навіть розуміти 

сутність кожного конкретного явища;  

- воно виникає з урахуванням наявних теоретичних знань, і навіть раніше виконуваних 

практичних дій;  

- розумовий процес завжди спирається на фундаментальні знання;  

- у міру свого розвитку мислення може виходити далеко за межі практичної діяльності 

та наявних уявлень про ті чи інші явища.  
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Визначення слова «мислення» здавалося б не розкриває всієї сутності цього процесу. Щоб 

краще зрозуміти його зміст, варто ознайомитися з основними операціями, які розкривають 

суть терміну:  

- аналіз - поділ предмета, що вивчається, на складові;  

- синтез - виявлення взаємозв'язків та об'єднання роз'єднаних елементів; 

- порівняння - виявлення подібних та різних якостей предметів;  

- узагальнення - об'єднання предметів та явищ у групи;  

- класифікація - виявлення основних ознак з наступним угрупованням за ними;  

- конкретизація – виділення певної категорії із загальної маси;  

- абстрагування - вивчення конкретного предмета незалежно від інших.  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Розумові операції. 

Аналіз - це розумова операція розчленовування складного об'єкту на складові його 

частки. Аналіз - це виділення в об'єкті тих або інших його сторін, елементів, властивостей, 

зв'язків, стосунків і т.д.; це розчленовування пізнаваного об'єкту на різні компоненти. 

Наприклад, школяр на заняттях кружка юних техніків, намагаючись зрозуміти спосіб дії 

якого-небудь механізму або машини, перш за все, виділяє різні елементи, деталі цього 

механізму і розбирає його на окремі частки. Так - в простому випадку він аналізує, розчленовує 

пізнаваний об'єкт. 

Синтез - це розумова операція, що дозволяє в єдиному аналітико-синтетичному процесі 

мислення переходити від часток до цілого. На відміну від аналізу синтез передбачає 

об'єднання елементів в єдине ціле. Аналіз і синтез зазвичай виступають в єдності. Вони 

нерозривні, не можуть існувати один без одного: аналіз, як правило, здійснюється одночасно 

з синтезом, і навпаки. Аналіз і синтез завжди взаємозв'язані. 

Нерозривна єдність між аналізом і синтезом виразно виступає в такому пізнавальному 

процесі, як порівняння. 

Порівняння - це операція, що полягає в зіставленні предметів і явищ, їх властивостей і 

стосунків один з одним і у виявленні, таким чином, спільності або відмінності між ними. 

Порівняння характеризується як більш елементарний процес, з якого, як правило, зачинається 

пізнання. Зрештою порівняння приводить до узагальнення. 

Узагальнення - це об'єднання багатьох предметів або явищ за якоюсь спільною 

ознакою. В ході узагальнення в порівнюваних предметах - в результаті їх аналізу - виділяється 

щось спільне. Ці спільні для різних об'єктів властивості бувають двох видів: спільні як схожі 

ознаки та спільні як істотні ознаки. 

Шляхом знаходження схожих, однакових або спільних властивостей і ознак речей суб'єкт 

виявляє тотожність і відмінність між речами. Ці схожі, схожі ознаки потім абстрагуються 

(виділяються, відділяються) з сукупності інших властивостей і позначаються словом, потім 

вони стають змістом відповідних представлень людини про певну сукупність предметів або 

явищ. 

Класифікація - систематизація супідрядних понять якої-небудь області знання або 

діяльності людини, використовувана для встановлення зв'язків між цими поняттями або 

класами об'єктів. 

Конкретизація- це перехід від загального до одиничного, яке відповідає цьому загальному. В 

діяльності конкретизувати - означає навести приклад, факт, який підтверджує загальне, 

теоретичне положення. Конкретизація має велике значення, оскільки пов'язує наші теоретичні 

знання з життям і практикою, допомагає правильно зрозуміти дійсність. 

Абстрагування - тобто уявне відокремлення одних ознак і властивостей предметів від 

інших і від самих предметів, яким вони властиві 
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Так, спостерігаючи різні прозорі об'єкти: повітря, скло, воду ми виокремлюємо в них загальну 

ознаку - прозорість і можемо розмірковувати про прозорість взагалі. Так само за допомогою 

абстрагування створюються поняття про довжину, висоту, об'єм, трикутник, число, дієслово 

та ін. 

Визначення процесу мислення свідчить, що це набір дій, з яких людина вирішує ті чи 

інші логічні завдання. В результаті також можуть бути отримані нові знання. Ця категорія має 

такі відмінні риси:  

- процес має опосередкований характер; 

- спирається на раніше отримані знання;  

- багато в чому залежить від споглядання довкілля, але зводиться до нього;  

- зв'язки між різними категоріями знаходять своє відображення у вербальній формі;  

- має практичне значення.  

На мислення та підхід до вирішення проблем впливають суттєві аспекти, які формуються 

у процесі життєдіяльності людини. Варто відзначити такі суттєві моменти:  

- національний аспект - це менталітет та специфічні традиції, які історично закладені в 

людині, яка проживає у певній місцевості;  

- суспільно-політичні норми – формуються під тиском соціуму;  

Індивідуальні інтереси - суб'єктивний чинник, що може вплинути остаточне вирішення 

проблемного питання.  

Відмінності у мисленнєвій діяльності людей проявляються у різноманітних якостях мислення. 

Найбільш істотні їх самостійність, широта, глибина, гнучкість, швидкість і критичність. 

Ці якості мислення (або якості розуму) стають своєрідними властивостями людини. 

Самостійність мислення характеризується вмінням людини висувати нові завдання та 

знаходити потрібні рішення та відповіді, не вдаючись до частої допомоги інших людей. Це не 

означає, що самостійно мисляча людина не спирається на знання, думки та досвід інших 

людей. Люди самостійного розуму свідомо засвоюють та творчо застосовують досвід та 

знання інших людей. Людина, що не володіє самостійним мисленням, орієнтується тільки на 

чужі знання та досвід, а при вирішенні різних питань та завдань спирається виключно на готові 

формули, шаблонні рішення, не прагне знаходити власні шляхи та способи їх вирішення, 

Широта розуму виявляється у пізнавальній діяльності людини, що охоплює різні сфери 

діяльності, у широкому кругозорі, різнобічної допитливості. Широка пізнавальна діяльність 

як якість мислення ґрунтується на всебічних та глибоких знаннях. Виховання широти розуму 

безпосередньо з завданням всебічного розвитку особистості. 

Глибина розуму виявляється у вмінні проникнути у сутність найскладніших питань, 

умінні - побачити проблему там, де в інших людей питання не виникає. Глибокому розуму 

властива потреба зрозуміти причини виникнення явищ і подій, вміння передбачати їх 

розвиток. Розвиток глибини розуму, як та її широти, обумовлюється діяльністю людини, її 

знаннями, наявністю стійких пізнавальних інтересів. 

Гнучкість розуму виражається у свободі думки від сковуючого впливу закріплених у 

минулому досвіді прийомів і способів вирішення завдань, в умінні швидко змінювати свої дії 

при зміні обстановки. Учень, що відрізняється гнучкістю розуму, вміє у разі потреби швидко 

перемикатися з одного способу розв'язання задачі на інший, урізноманітнити спроби 

розв'язання і внаслідок цього швидше знаходить нові шляхи розв'язання задачі. 

Швидкість розуму - це здатність людини швидко розібратися в складній ситуації, 

швидко обміркувати та прийняти правильне рішення. Винахідливі та кмітливі люди – це люди 

зі швидким розумом. Швидкість мислення залежить від знань, від рівня розвитку розумових 

навичок, і навіть від індивідуального темпу розумової діяльності, основу чого лежить зазвичай 

велика рухливість нервових процесів у корі мозку. 

Критичність розуму - це вміння людини об'єктивно оцінювати свої і чужі думки, 

ретельно і всебічно перевіряти всі положення і висновки, що висуваються. Людина з 

критичним складом розуму ніколи не розцінює свої висловлювання як абсолютно вірні, 
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безапеляційні та вичерпні. І якщо виявиться, що її судження не відповідає дійсності, то вона, 

не вагаючись, відкине їх і шукатиме нових шляхів вирішення. 

Структура розумового процесу розв'язання проблеми. 

Мотивація (бажання вирішити проблему). 

Аналіз проблеми (виділення «що дано», «що потрібно знайти», які надлишкові дані тощо). 

Пошук рішення: 

1 пошук рішення з урахуванням одного відомого алгоритму (репродуктивне мислення). 

2 пошук рішення на основі вибору оптимального варіанта з багатьох відомих алгоритмів. 

3 рішення на основі комбінації окремих ланок із різних алгоритмів. 

4 пошук принципово нового рішення (творче мислення): 

а) на основі поглиблених логічних міркувань (аналіз, порівняння, синтез, класифікація, 

висновок тощо); 

б) з урахуванням використання аналогій; 

в) на основі використання евристичних прийомів; 

г) на основі використання емпіричного методу проб та помилок. 

Логічне обґрунтування знайденої ідеї рішення, логічний доказ правильності розв'язання. 

Реалізація рішення. 

Перевірка знайденого рішення. 

Корекція (у разі потреби повернення до етапу 2). 

3. Психологія гендерного мислення 
 

Роздуми у чоловіків більш ізольовані, ніж у жінок, тобто працюють окремо. А у жінок 

логіка та інтуїція  завжди взаємопов’язані. Звідси і поширене уявлення про відмінності 

чоловічої та жіночої логіки. 

Жінки думають та відчувають одночасно, їх мисленню характерна багатозадачність та 

універсальність. Однак, це часто призводить до того, що жінкам буває важко зосередитись на 

одному тривалий час. 

Чоловікам простіше зберігати холодний розрахунок та неупередженість у вирішенні 

завдань. Їхнє мислення виконує роботу поступово, концентруючись  на кожній деталі окремо. 

З переваг жіночого мислення можна виділити: 

- Здатність балансувати між кількома завданнями одночасно. 

- Високу швидкість прийняття рішень. 

- Хороший рівень соціального розвитку. 

Плюси чоловічого мислення: 

- Висока результативність  та якість виконання завдань. 

- Логічність без зайвих емоцій та асоціацій. 

- Здатність розставляти пріоритети. 

 

4.Типи мислення 
Тип мислення - це індивідуальний спосіб перетворення інформації. Знаючи свій тип 

мислення, можна прогнозувати успішність в конкретних видах професійної діяльності. 

Виділяють 4 базових типи мислення, кожен з яких володіє специфічними характеристиками: 

1. Предметно-дієве мислення властиво людям, які засвоюють інформацію через рухи. 

Зазвичай вони мають гарну координацією рухів. Їх руками створений весь навколишній нас 

предметний світ. Вони водять машини, стоять біля верстатів, збирають комп’ютери. Без них 

неможливо реалізувати саму блискучу ідею. Це мислення добре розвинене у спортсменів, 

танцюристів, артистів. 

2. Абстрактно-символічним мисленням володіють багато вчених фізиків-теоретики, 

математики, економісти, програмісти, аналітики. Вони можуть засвоювати інформацію за 
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допомогою математичних кодів, формул і операцій, які не можна ні помацати, ні уявити. 

Завдяки особливостям такого мислення на основі гіпотез зроблено багато відкриттів у всіх 

галузях науки. 

3. Словесно-логічне мислення відрізняє людей з яскраво вираженим вербальним інтелектом 

(від лат. Verbalis - словесний). Завдяки розвиненому словесно-логічному мисленню вчений, 

викладач, перекладач, письменник, філолог, журналіст можуть сформулювати свої думки і 

донести їх до людей. Це вміння необхідно керівникам, політикам і громадським діячам. 

4. Наочно-образним мисленням володіють люди з художнім складом розуму, які можуть 

уявити і те, що було, і те, що буде, і те, чого ніколи не було і не буде, - художники, поети, 

письменники, режисери. Архітектори, конструктори, дизайнери, художники, режисери 

повинні володіти розвиненим наочно-образним мисленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Типи мислення. 

 

5. Що таке BANI-світ — і який він 
 

BANI — це акронім, що складається з чотирьох визначень нової реальності. 

1. B — Крихкий (brittle). 

У будь-якій побудованій системі існує ризик якоїсь миті зламатися і зникнути — як, 

наприклад, пандемія позбавила доходу багато сфер і вплинула на світову економіку. Для 

адаптації до умов крихкості потрібно розвивати стійкість нервової системи, вчитися бути 

гнучкими, вміти швидко адаптуватися та знаходити оптимальні рішення. 

2. A — Тривожний (anxious). 

Неможливість передбачити, що станеться у майбутньому, викликає у нас постійний стрес та 

тривогу. Ми все частіше втрачаємо здатність зберігати спокій і не можемо зрозуміти, яке 

рішення ухвалити, щоб пізніше не пошкодувати про зроблений вибір. 

Занепокоєння та страх посилюються через постійний інформаційний потік та бажання кожні 

5 секунд оновлювати стрічку Facebook, щоб побачити свіжі новини. 
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Рис. 4.  Порівняння VUCA та BANI світів. 

 

Водночас у стані тривоги люди: 

- перманентно живуть в очікуванні нової катастрофи; 

- стають безініціативними — так можна вберегти себе від неправильних рішень; 

- зрештою впадають у депресію від втрачених можливостей. 

В anxious-світі досягнуть успіху ті, хто прокачає скіл стресостійкості та психологічної 

самодопомоги. А ще ті, хто в новій реальності зможе дивитися на майбутнє без заперечення 

проблем, але й без катастрофізації. 

3. N — Нелінійний (nonlinear). 

Спершу причина, а за нею наслідки? Сьогодні такий підхід не працює. Нелінійність у 

BANI-світі проявляється тим, що нам не очевидно, до чого приведуть певні дії. Навіть 

незначне рішення може мати руйнівні наслідки, а серйозні зусилля — не принести відчутних 

результатів. 

Варто переглянути свої підходи до планування — воно має бути гнучким. Не 

намагайтеся прогнозувати на рік вперед, оскільки умови можуть змінитися. Ухвалюючи 

рішення, експериментуйте та навчайтеся керувати ризиками. 

4. I — Незрозумілий (incomprehensible). 

Нерозуміння — результат інформаційного навантаження. Раніше додаткові дані були 

запорукою кращого розуміння проблеми. Зараз, на думку Жамі Кассіо, через величезну 

кількість відомостей у вільному доступі неможливо розсортувати їх усі і розібратися у 

питанні. 

Однак наша реакція на інформацію не змінилася: якщо її забагато — це перевантажує 

нервову систему та знижує здатність ухвалювати вдалі рішення. Проблему може усунути 

розвиток технології AI (штучний інтелект) , яка в майбутньому виконуватиме частину завдань 

з обробки даних. А поки що потрібно прийняти той факт, що неможливість все передбачити і 

спланувати — це нормально. 

Штучний інтелект активно використовують у комерції, логістиці, маркетингу, фінансах 

та HR. Технологія допомагає передбачити попит на окремі види товарів та ймовірність 

звільнення співробітника. 

Наприклад, Uber для визначення тарифів подорожей використовує запатентовану модель 

Geosurge. Вона збирає дані про розташування машин у місті та аналізує час, який може зайняти 

поїздка, а потім передбачає кількість таксі в районі та попит на них.  

Як адаптуватися до BANI-світу 

Необхідно розуміти, що зі світом усе гаразд: він розвивається, і це провокує зміни. Проблеми 

можуть виникати через небажання змінювати свої погляди та відсутність гнучкості. 

Сприймайте зміни як можливості: when life gives you lemons, make lemonade. 
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1. Навчайтеся керувати стресом та пропрацюйте психотравми. За статистикою, 67% 

американців середнього класу пережили дві та більше психологічних травм у дитинстві. 

Згідно з нейробіологією та фізіологією, психотравми негативно позначаються на адаптивності: 

вони «заморожують» нас, роблять психіку  ригідною.  

Крім того, важливо прокачувати усвідомленість. Вона допомагає помічати схильність до 

когнітивних спотворень, у разі потреби коригувати патерни поведінки, а також відстежувати 

мотивацію ухвалення рішень, емоційні та фізичні реакції. 

2. Усвідомте, що найбільш проривні рішення народжуються у великих групах. У BANI-світі 

підхід, коли рішення ухвалює одна чи декілька людей «згори», не працює. Найефективніші 

компанії перейшли до формату agile-команд (гнучких -команд), до яких входять люди з різним 

бекграундом. Разом вони випускають круті продукти та знаходять проривні ідеї. Різний досвід 

допомагає таким командам реагувати на раптові зміни. Цей підхід важливо впроваджувати і 

лише на рівні держав. 

3. Змиріться з тим, що навіть постійну, на перший погляд, роботу можна будь-коли втратити. 

Тому головне завдання у сучасному світі — адаптивність, ініціативність та швидкий розвиток 

нових скілів. 

4. Опановуйте декілька професій. Згідно з прогнозом консалтингової організації McKinsey & 

Company, до 2030 року у зв'язку з розвитком технологій від 75 до 375 млн людей у світі 

втратять роботу або будуть змушені змінити професію. У зоні ризику — близько 57 напрямків. 

Менеджери, адміністратори, водії, касири та інші спеціалісти різними темпами можуть 

залишитись безробітними. Хороша новина: 95% «звільнених» співробітників здатні вийти з 

кар'єрного глухого кута, якщо пройдуть додаткове навчання. Наприклад, крім профільної 

фінансової освіти та розвитку експертизи в управлінні проєктами, можна пройти курси з 

психології. Або опанувати нові технології у суміжній професії: фахівці з обліку та контролю 

легко перенавчаються на аналітиків, а кореспондент може стати data-журналістом. 

5. Не бійтеся робити помилки та пробувати знову — так ви досягнете успіху. Джоан Ролінґ 

отримала десятки відмов, перш ніж невелике лондонське видання Bloomsbury Publishing 

вирішило опублікувати її роман про Гаррі Поттера. А квартет The Beatles на старті кар'єри 

«забракували» багато британських лейблів, бо вважали, що музикантам не вистачає таланту і 

вони не мають майбутнього в шоу-бізнесі. 

6. Прокачуйте технологічні навички. За даними досліджень, вже зараз 57% компаній 

зіштовхнулись із дефіцитом tech-фахівців. Близько 72% планують «вирощувати» 

співробітників з потрібними скілами всередині команди. 

7. Розвивайте креативне та дослідницьке мислення. Це дозволить не втрачати цікавості, 

генерувати нові ідеї та нестандартні розв'язання проблем. Маючи ці скіли, вам буде легше 

впоратися з будь-якими складнощами. 

Чому у BANI -  світі м'яких навичок недостатньо. 

Нестабільність, невизначеність стали головними константами сучасного життя. 

Коригувати плани або повністю переробляти їх вже звичайна практика, а постійно отримувати 

нові знання не додаткова опція, а необхідність. Але що нам дозволяє освоювати нові навички 

і підлаштовуватися під середовище, що швидко змінюється? Людям стало ще складніше 

орієнтуватися в хаосі, змінюватись і підлаштовуватись, приймати ефективні рішення,  

Конкурентоспроможність компаній вже мало залежить тільки  від рівня компетенцій: 

професійних навичок і знань (hard skills співробітників. Soft skills - це вже навички порядку 

вище, коли фахівці не просто профі своєї справи, а й вмють розповісти про свої досягнення, 

легко вчитись та розуміти, що навчатись потрібно постійно. Вони швидко включається до 

командної роботи 

Майбутнє компанії безпосередньо залежить від уміння людей адаптуватись та навчатися: 

визначати власний вектор розвитку та самостійно дізнаватися про нове, щоб допомагати 

бізнесу створювати нові продукти та випереджати конкурентів. 

Пандемія, війна  оголили те, чого людям так не вистачає. Професійні компетенції 

розвинені високо, але здатність перебудовуватись і змінюватися – це метакомпетенція, якій 

https://www.researchgate.net/publication/353192218_Travma_ee_priroda_i_puti_iscelenia
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.pdf
https://www.techrepublic.com/article/survey-employees-with-more-tech-skills-needed-by-80-of-companies/
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багатьом треба повчитись. В наш час фріланс і гнучкі формати роботи стали популярнішими  

і, за прогнозами експертів, тенденція на віддалену роботу продовжить зростати: компанії 

наймають дедалі більше персонал, який працює дистанційно, на противагу офісному 

персоналу. Все це вимагає від співробітників певної сміливості та гнучкості. 

Експерт у галузі емоційного інтелекту Деніел Гоулман довів,  що у людей з розвиненим 

емоційним інтелектом краще психічне здоров'я, лідерські навички, плюс вони працюють 

ефективніше. EQ важливіше технічних знань та IQ у два рази. 

Епідемія стресу впливає і на світову економіку: через хвороби, пов'язані зі стресом, вона 

недораховується близько кількох мільярдів доларів щороку. Крихкість - вимагає від 

працівників потужності і стійкості; тривога - потрібно бути емпатичним і усвідомленим; 

нелінійність - вміти адаптуватись і розуміти контекст і взаємозв'язку; незбагненність - світу 

необхідна прозорість, а людям - розвинена інтуїція. Роботодавці звертають все більше уваги 

на професійні навички, такі як креативність, уяву, інноваційність, гнучкість. 

Майже 200 років тому Дарвін припустив, що виживає не найрозумніший чи 

найсильніший, а той, хто краще та швидше адаптується до змін. 

«Нова нормальність» - це вже щоденний стан, коли старі орієнтири і правила не 

працюють, а нові ще не вироблені. «Тимчасовість» плавно витісняє сталість. Ніхто не міг 

припустити, що саме «підлаштування» під середовище, що швидко змінюється, стане 

головною стратегією в новій нормальності. 

Нові стратегії життя в BANI світі вимагають нових підходів та навичок. Але це не 

традиційні «hard skills» і «soft skills», які давали можливість компаніям процвітати ще кілька 

років тому. Це щось нове — метанавички, «навички навичок», які дозволяють лідерам 

компаній ефективно реагувати на крихкість та мінливість ситуації, вести за собою колективи 

та приносити крутий результат. 

Вперше термін метанавички (metaskills) був запропонований американським 

процесуальним терапевтом Емі Мінделл (2016), автор називає їх «уміннями духу». Приставка 

мета-має на увазі погляд з боку ... ». 

Таким чином, метанавички буквально можна перекласти як наднавички. Невипадково їх 

називають метакогнітивними, метапізнавальними, тонкими. Це вихід за межі звичних понять: 

традиційного мислення та напрацьованого десятиліттями розуміння свого місця у світі. З 

метапозиції ми можемо чітко бачити і усвідомлювати ті процеси, які відбуваються всередині 

нас або з нами. 

Використовується це поняття і в діловій літературі: «Це глибинні вміння, універсальні 

навички, які … є актуальнішими, ніж … професійні менеджерські якості». Ці компетенції 

нового часу займають проміжне становище між особистісними якостями та навичками.   

7 компетенцій з приставкою «мета-» – це:  

1 усвідомленість,  

2 планування,  

3 особиста продуктивність,  

4 комунікація,  

5 критичне мислення та оцінка,  

6 навченість та адаптивність,  

7 проактивність. 

Метакомпетенції мають стати ключовим помічником людини; індивідуальним чинником 

успіху та якості життя, як у професійній, так і особистій сферах. 

Яка користь від розвитку метакомпетенцій? 

- Ефективне управління собою та балансом у різних сферах. 

- Вміння застосовувати стандартні інструменти до вирішення нестандартних завдань. 

- Швидка адаптація в умовах невизначеності. 

- Успішне вирішення різнорідних, раніше незнайомих проблем та викликів. 

- Ставлення до життя як до захоплюючого експерименту. 

- Здатність на ходу конструювати нові підходи до вирішення проблем. 

https://www.rambler.ru/transition/?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fkarera-i-svoy-biznes%2F363177-neschastnye-lyudi-kak-stress-sotrudnikov-privodit-k-milliardnym-poteryam
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Метанавчки - це те, що допомагає людині працювати, розвиватися і досягати 

результатів швидше в будь-яких умовах. Якщо говорити про компанію, то 

тренування « metaskills» кожного окремого співробітника робить всю компанію більш 

конкурентоспроможною. Немає єдиної класифікації метанавичок, як немає визнаної наукової 

теорії у тому, як їх визначати.  Почати розвивати metaskills ніколи не пізно, але робити це 

потрібно систематично і протягом усього життя. 

Як розвинути мета-компетенції? 

1. Усвідомленість. 

Стан, який можна охарактеризувати як присутність, перебування зараз, 

самосвідомість. Одночасно найпростіший і найскладніший навик. Багато дій здійснюються 

нами автоматично, і це дуже хороша, корисна адаптація: без цього ми не могли б створювати 

щось нове, тому що завжди були б зайняті усвідомленням себе в моменті. 

Як прокачати. Натренувавши в собі здатність у будь-який час спрямовувати та утримувати 

увагою на своїх відчуттях, думках, емоціях; відстежувати їх і фіксувати як факт, ви вже 

започаткуєте великий шлях саморозвитку. 

2. Планування як мета-навичка – це стільки планування конкретних справ і завдань 

задля досягнення поставленої мети, скільки планування свого часу відповідно до внутрішніми 

ритмами і ресурсами. Планувати означає помічати свою втому, не намагатися подолати цей 

стан зусиллям волі. Планувати – означає вміти знаходити баланс між дедлайном та 

внутрішніми ритмами та потребами; підбирати завдання під стани. 

При цьому входити в стан потоку, враховувати актуальність моменту, відходити від 

плану і навіть повністю змінювати його, переключаючись на спонтанний режим, - це також 

характеристики мета-планування. 

Як прокачати. Щоб розвинути в собі цю навичку, потрібно навчитися застосовувати той 

позитивний досвід досягнення мети, який вже є у вас. А також визначити "слабкі місця" та 

стани, які необхідно буде врахувати при плануванні, щоб вибрати найбільш вигідні рішення. 

Вам не дається іноземна мова, але багато років ви успішно займаєтесь спортом? Поставте 

собі питання: як ви досягаєте спортивних цілей, як плануєте тренування, щоб ставати 

сильнішими, витривалішими, кращими. Який алгоритм цього процесу? 

3. Особиста продуктивність – метакомпетенція вигідна подвійно: що вища 

продуктивність, то більше вписувалося вільного часу, з одного боку. З іншого боку, особиста 

продуктивність – це та цінна навичка, яка дозволяє нам швидко адаптуватися до мінливої 

реальності. 

Особиста продуктивність базується на усвідомленості та мета-плануванні: які мої цілі та 

мотивація, які мої дії максимально результативні для досягнення наміченої мети, що я 

відчуваю, що мене гальмує чи зупиняє, коли трапляються мої «біологічні піки». 

Як прокачати. Ведіть щоденник своїх біологічних ритмів, наголошуйте на періодах 

найвищої активності. Спробуйте виділити собі на виконання роботи в 2 рази менше часу, ніж 

було заплановано, це дозволить вам краще концентруватися та менше втомлюватися. Під час 

роботи займайтеся лише роботою та відмовтеся, нарешті, від багатозадачності: робіть одну 

справу за один раз. І бережіть своє тіло, не забувайте дбати про нього. 

4. Комунікація необхідна встановлення контакту, досягнення взаєморозуміння, 

налагодження особистих і ділових відносин, і навіть управління людьми. Саме «тонкі» 

комунікативні навички є основою для нетворкінгу. 

Чим відрізняється метакомунікація від звичних нам комунікативних 

процесів? Комунікація як метанавичок – це, насамперед, вміння чути і бачити співрозмовника, 

перебувати у стані емпатії, тобто. «відчувати» іншу людину. Моделювати і добре уявляти його 

поточну роль, його переваги та наміри. Увага, щирий інтерес, участь, підтримка, усвідомлений 

енергообмін, інтуїція – це процес вибудовування відносин на мета-рівні. Налагодження 

взаємодії передбачає співпрацю та взаємну вигоду замість компромісів та «перемоги за будь-

яку ціну», командну роботу та «почуття ліктя» замість суперництва. 
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Як прокачати. Спершу більше спілкуйтеся з різними співрозмовниками, але з певною 

метою. Наприклад, із метою провести вдалі переговори. Беріть участь у дискусіях, дебатах та 

ділових іграх із колегами та друзями, щоб процес комунікації не викликав у вас почуття 

дискомфорту. 

6. Критичне мислення – бути свідомим 
 

В епоху інформаційного буму набувають особливого значення. Це здатність 

відмовлятися від шаблонних рішень на користь альтернативних підходів та методів, 

вибудовувати план дій, який допоможе впоратися із проблемою без необхідності повторно 

повертатися до питання, швидко обробляти інформацію. 

Фокусування, вміння бачити суть та вичленювати релевантні факти – ось основа 

критичного мислення нової доби. До навичок оцінок також входить уміння швидко працювати 

з ймовірностями - ключова компетенція світу тотальної невизначеності. 

Як прокачати. На початковому етапі використовуйте будь-які способи розвинути 

спостереження, логіку, майстерність ставити запитання. Тренуйтесь у використанні простих 

методик перевірки інформації. 

6. Навчання та адаптивність – розуміється як здатність набувати нові навички, у тому 

числі навички самонавчання. Адаптивність – вміння знаходити «золоту середину», вибирати 

способи дії залежно від ситуації, без прив'язки до шаблонів, але зберігати рівновагу. 

Навичка самонавчання лише на рівні метакомпетенцій сприймається як здатність 

перебувати у позитивному, сприйнятливому стані у тому, ніж втрачати інтересу й прагнення 

вчитися. А також грамотно застосовувати особливості свого сприйняття та мислення для 

досягнення кращих показників у навчанні. 

При цьому «можна навчитися будь-чого, але не всьому варто вчитися». У зв'язку з цим 

особливе значення набуває навичка 

Навичка «метапізнання» чи вміння вчитися дозволяє здобувати актуальні знання саме 

тоді, коли вони вам особливо потрібні. І при цьому раціонально використовувати енергію та 

час. 

Як прокачати. Складіть собі особистий план навчання найближчим часом, відберіть 

актуальну інформацію, вичленуйте ті знання, які вимагають практичного освоєння. Пробуйте 

на собі різні теорії навчання з метою прожити новий досвід, а потім проаналізувати його. 

7. Проактивність – цей термін вперше був запроваджений Віктором Франклом у книзі 

«Людина у пошуках сенсу» і позначає «особу, яка бере відповідальність за себе і за своє життя, 

а не шукає причини подій, що відбуваються з нею, в навколишніх людях і обставинах». 

Проактивність – це навичка, заснована на усвідомленості, яка допомагає відстежувати 

автоматичні реакції на події, аналізувати їх і вибирати власну реакцію на зовнішні 

обставини. Проактивна людина відрізняється від реактивного тим, що здатна звести до 

мінімуму вплив несприятливих зовнішніх факторів на досягнення цілей. 

Як прокачати. Як контрольне питання використовуйте формулювання: «На що 

спрямована моя увага та мої зусилля?» - На сфери, де я можу щось зробити. Або на ті події та 

обставини, які змінити неможливо. Зосередьтеся на подіях, які знаходяться в зоні вашого 

впливу. 

Яких результатів у житті та кар'єрі можна досягти, використовуючи метанавички? 

1. Керувати результативністю, але при цьому не втрачати відчуття балансу та рівня щастя. 

2. Регулярно «наводити лад» у всіх сферах, перебуваючи у непередбачуваному потоці життя 

та вміло рухаючись у ньому. Дізнатися все і навіть більше про цілі: їх усвідомлення, стратегії 

досягнення, оцінка контексту та ресурсів, необхідні досягнення цілей. 

3. Знайти ті «робочі» підходи, які можна однаково продуктивно докласти до різних сфер свого 

життя для того, щоб бути максимально ефективним. 
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4. Набути відчуття впевненості у своїх силах через знайомство з кращими техніками балансу 

та особистої продуктивності. Навчитися «лагодити» свою продуктивність у разі поломки за 

допомогою перевірених практик турботи про себе, тайм-менеджмент, управління станами. 

5. Усвідомлено підходити до розподілу часу, ресурсів та уваги; врівноважувати роботу та 

особисте життя. 

Критичне мислення — це система суджень, яка дозволяє аналізувати інформацію таким 

чином, щоб на її підставі ухвалювати раціональні рішення. Глобально — це  здатність 

відрізняти брехню від істини, що надзвичайно важливо в так звану епоху постправди, в яку ми 

зараз живемо. 

Навіщо в сучасному світі критичне мислення 

Навички критичного мислення дають змогу не розгубитися у перенасиченому 

інформацією середовищі й не піддаватися маніпуляціям. А ще критичне мислення важливе у 

переговорах та допомагає аргументувати свою точку зору. 

Головним чином критичному мисленню притаманні такі властивості, як усвідомленість 

та самовдосконалення.  

Усього можна виділити 7 головних принципів критичного мислення: 

1 Усвідомленість. 

2 Самостійність. 

3 Рефлексивність (самоаналіз). 

4 Цілеспрямованість. 

5 Обґрунтованість. 

6 Контрольованість. 

7 Самоорганізованість. 

Практика «Три інструменти для розвитку критичного мислення». 

Лупа — це презумпція хибності. Усе почуте, прочитане чи навіть побачене варто піддавати 

сумніву. 

Дзеркало знадобиться, щоб пам’ятати, що ми бачимо світ через власне відображення. 

Вивчайте когнітивні викривлення і не давайте їм заманити вас у пастку.  

Ваги потрібні, щоб ставати на бік опонента. Цей метод добре використовувати у командній 

роботі, зокрема у компаніях. Щоб потренуватися, сформуйте дві команди з протилежними 

точками зору на певне питання і влаштуйте дебати, де треба відстояти не власну позицію, а 

довести правильність точки зору опонента. 

Техніка розділення, або «В інтернеті хтось неправий!» 

Знайдіть інформацію, яка викликає у вас негативні емоції. Наприклад, про партію чи особу, 

яка вам не подобається. Уважно прочитайте новину (бажано — ще й коментарі до неї) і оцініть 

свої емоції за шкалою від 1 до 10, де 1 — спокій, а 10 — сильне переживання. 

А тепер спробуйте поглянути на власні емоції зі сторони і подумати, кому вигідні ваші 

переживання. Перерахуйте усіх, кому на руку ваші емоції. А чи корисні вони вам? 

Уникнути емоцій, звісно, неможливо, але можна правильно їх оцінити і навчитися не діяти 

під їх впливом. 

 

7. Психологічна готовність до особистісних змін 
 

Готовність – це той стан, який дозволяє щось змінити, у разі – наше мислення, 

позбавивши його звички звертатись до методів силового тиску чи контролю. Готовність 

проявляється у зацікавленості формуванням нових умов та ситуацій, у звільненні від старих 

ідей чи точок зору. Це стимулює людину більше розмірковувати та глибше, перш ніж 

прийняти важливе для себе рішення. 

Формула змін (альт. назва Формула Глейчера ) - емпірична формула, що описує модель 

для оцінки сил, що впливають на успіх чи невдачу програми організаційних змін. Була 
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розроблена Дейвідом Глейчером (1960-ті), а потім опублікована Річардом Бекхардом (1980-

ті). 

D x V x F > R 

Для успіху змін повинні бути присутніми три фактори, такі як: 

- D  - Незадоволеність поточною ситуацією ( англ.  Dissatisfaction ); 

- V  - Бачення майбутнього ( англ.  Vision ); 

- F  - Перші конкретні кроки, які можуть бути здійснені для реалізації бачення 

( англ.  First steps ). 

Якщо твір цих трьох факторів більший, ніж: 

R  - Опір змінам ( англ.  Resistance ), то зміни можливі. Так як D, V і F множаться один на 

одного, то якщо відсутній один з факторів або його значення дуже мало, тобто ризик не 

подолати опір, що виникає. Дефіцит кожного із трьох елементів може бути охарактеризований 

наступним чином. 

Дефіцит D: «Ми задоволені тим, як нині справи». 

Дефіцит V: «Хоча нас не дуже влаштовує, як сьогодні йдуть справи, ми не маємо уявлення, як 

їх покращити». 

Дефіцит F: Ми знаємо, чого ми хочемо, але не знаємо, як почати діяти. 

Для того, щоб зміни пройшли успішно, необхідно використовувати вплив і стратегічне 

мислення для того, щоб створити бачення та ідентифікувати ті найважливіші перші кроки для 

його досягнення. 

Для цього важливо розвивати навички адаптивного інтелекту.  

Адаптивний інтелект – це готовність швидко адаптуватися до умов, що змінюються, та 

вчитися новому. На думку доктора Гері Култона, генерального директора Adaptive Intelligence 

Consulting, АQ – це здатність мислити гнучко й ефективно у світі, що постійно змінюється. На 

думку експерта, адаптивний інтелект можна розвивати. Це вроджена риса, яка є у кожної 

людини, її необхідно лише відкрити у собі. Високий АQ дає можливість перебувати «у 

потоці», бути більш енергійним і більш стійким, краще концентруватися. 

Адаптивний інтелект - це здатність в будь-яких змінах бачити можливості і реагувати 

спокійно і конструктивно на небезпеку. 

Розвиваючи адаптивний інтелект і нарощуючи свою адаптивність, людина  підсилює 

свою стресостійкість - якість, яку складно переоцінити в сучасному світі. 

Три навички адаптивного мислення: 

Усвідомленість - здатність бути тут і зараз, усвідомлюючи свої думки, емоції, тіло і 

поведінку. Усвідомлювати, що відбувається для того, щоб управляти в цих змінах собою (як 

мінімум) і ситуацією (як максимум). 

Ризикована грамотність - вміти визначати ризики та розробляти сценарні варіанти. Тут 

прямий зв'язок з позитивним мисленням. Позитивне мислення - це не відвернутися від 

проблем і сказати, що їх немає, а повернутися до них обличчям, побачити ризики, прийняти 

рішення і взяти на себе відповідальність за наслідки. 

Критичне мислення - це особливий спосіб мислення, при якому людина ставить під 

сумнів інформацію, яка йому надходить, і власні переконання, намагаючись вийти за рамки 

стандартних рішень. По суті, тут мова йде про відкритість новому, незашореності і вмінню 

шукати рішення за рамками звичного. Навички критичного мислення - вміння аналізувати, 

бачити взаємозв'язок між елементами системи і співвідносити це з ймовірністю реалізації. 

Розширюючи свою усвідомленість, розвиваючи ризикову грамотність, напрацьовуючи 

критичне мислення, ми будемо розвивати адаптивний інтелект.  

Техніка «Відкритість новому» 

- З чим пов'язано, що я так думаю? 

- У чому я переконаний або впевнений, коли стверджую це? 

- Звідки я це знаю? 

- Чому я так думаю? 

- Що в корені мого твердження? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- Чому це може бути правдою? 

- Цікаво, а що в цьому є для мене корисного? 

Техніка проходу крізь браму «Страх» 

Що відбувається? 

Це сталося або може статися? 

Якщо може статися, яка ймовірність? 

Це в зоні мого впливу або поза? 

Якщо поза зоною мого впливу, як я можу відпустити те, на що не можу вплинути? 

Як я можу переключитися? 

Що зроблю для цього? 

Потім конкретизувати страх і перевести в конкретний план дій. 

Чого конкретно я боюся? 

Як вплину на кожен пункт? 

Як зможу знизити ризики? 

Як підстрахуюсь? 

Що зроблю? 

Коли? 

Кожен раз усвідомлено з інтересом та увагою спостерігаючи свій рух в змінах, ми 

розвиваємо своє адаптивне мислення, тим самим роблячи профілактику емоційного 

вигорання. 

Практика «13 кроків стійкого руху в змінах» : 

Чого я хочу зараз з того, на що впливаю на 100%? 

Як зрозумію, що я цього досяг? 

Як зміниться моє життя, коли я цього досягну? 

А що зараз щодо моєї мети? 

Що я відчуваю і як можу переключитися на більш конструктивний стан? 

На що я можу впливати, а на що - ні? Як відпустити те, на що я вплинути не можу? 

Які якості, навички та вміння мені потрібні для того, щоб прийти до цього? 

На що я можу спиратися? Що залишиться незмінним? Що мене посилить? 

Що змінити? 

Які можливості відкриваються? 

Що я зроблю і коли? 

Що може піти не так? 

Як я себе підстрахую? 

Розвивати свою усвідомленість, прислухатись до себе, довіряти  своїм рішенням та 

інтуїції, вирішути проблеми по мірі надходження, отримувати досвід , накопичувати успіхи, 

фокусуватись на можливостях, пам'ятати про ризики, бути відкритим новому! Це і є результат 

адаптивного мислення. 

Що таке лімінальне, або «порогове», мислення 

Лімінальне мислення — це мистецтво створення змін шляхом усвідомлення, 

переформування і переосмислення переконань 

Слово «лімінальний» (від лат. limen — «поріг») означає «перебувати на рубежі» двох 

частин, двох сутностей, при цьому не будучи частиною ані першої, ані другої. В основі 

порогового мислення завжди лежать можливості, а перед ними — поріг, який необхідно 

подолати. Оскільки в силу життєвих обставин більшість людей зациклені на зовсім інші речі, 

багато хто схильний не помічати можливостей навколо. І саме лімінальне мислення допомагає 

побачити потенціал для зростання там, де інші помітять лише перепони. 

Принципи лімінального мислення 

Принцип 1. Переконання — моделі реальності 

Один сліпий, помацавши бік слона, скаже, що слон схожий на стіну; інший, торкнувшись 

голови, представить чайник; але жодна з характеристик не буде повноцінно вірною. Кожен із 
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сліпців володіє обмеженою інформацією і не бачить цілісної картини, хоча, можливо, якщо б 

вони поспілкувалися один з одним, то могли б скласти повніший образ слона. 

Так і в реальному житті: переконання, яким ми слідуємо, створюють для нас картину 

світу, проте це ще не означає, що вона абсолютно вірна. Лімінальне мислення — це 

можливість бачити безліч очевидних фактів і погоджуватися з тим, що їх очевидність залежить 

від особистого досвіду, світогляду і думки. 

Принцип 2. Ми самі створюємо свої переконання 

У кожного з нас є власна піраміда переконань, яка повільно, але вірно росте протягом 

усього життя. В основі піраміди лежить досвід, який формується завдяки увазі. Увага дозволяє 

нам захоплюватися однією стороною життя, але не помічати іншу. Коли ми мимоволі 

освоюємо тільки одну частину об’єктивної реальності, ми формуємо гіпотезу, потім — 

судження, і вже слідом — переконання. 

Так ми звужуємо реальність до зручних для нас масштабів, і в цьому немає нічого 

поганого: кожній людині потрібен спрощений формат об’єктивної реальності, інакше ми 

будемо дивуватися будь-якій події. 

Принцип 3. На основі переконань ми створюємо свій світ 

Твердження укладаються в модель світу, якої ми починаємо дотримуватися. На підставі 

переконань ми діємо, коли потрапляємо в знайому або близьку до знайомої обстановку: 

«витягуємо» зі свого набору відповідну модель поведінки і працюємо по ній. Однак іноді, 

наприклад у спільній роботі, наші переконання стикаються з чужими, нерідко провокуючи 

конфлікт, і з цим потрібно вчитися працювати. 

Наші і чужі переконання — це пластилін, з якого ми ліпимо спільний світ, коригуючи 

і правлячи його в залежності від ситуації, запитів і бажаного результату. 

Принцип 4. Переконання створюють «сліпі плями» 

Переконання допомагають нам структурувати і упорядкувати життя, але у них є і 

негативна сторона — невидимі зони, які створюються, коли ми боїмося вийти за рамки 

звичного. 

«Сліпі плями» — штучна перешкода, через яку нам живеться спокійніше, однак через 

них же нам не завжди видно, що відкривається для кращого і більш цікавого життя. 

Принцип 5. Переконання захищаються 

Ми мимоволі і несвідомо захищаємо те, у що віримо, навіть якщо закрадаються якісь 

сумніви. Іноді ця думка правомірна для цілої групи людей, завдяки чому переконання 

підтримуються і посилюються. Однодумці дають впевненість у своїй правоті. 

Лімінальне мислення дозволяє бути відкритим новій, навіть абсурдній і божевільній 

інформації, тому що завжди є ймовірність, що це саме те, що потрібно. 

Принцип 6. Переконання пов’язані з особистістю 

Існують переконання керівні і переконання поверхневі. Перші безпосередньо пов’язані з 

самооцінкою і почуттям власної значущості, лежать десь глибоко у фундаменті особистості і 

визначають, як ми будемо вибудовувати відносини зі світом і людьми навколо. Поставте 

керівне переконання під сумнів, і ви в корені зміните свою особистість. Поверхневе 

переконання більш гнучке і не сильно впливає на людину в цілому. 

Якщо ви відчуваєте, що проблема криється в чомусь фундаментальному, то що глибше 

ви будете копати всередину себе, то більш перспективні і масштабні зміни вас чекають. 

8. Практика розвитку лімінального мислення 
 

1. Визнайте, що іноді ви необ’єктивні 

Трапляється, що проблема, яку вам хочеться вирішити, розгортається не навколо вас, 

іноді ви — частина цієї проблеми, тому будьте чесними з собою та оточуючими. Треба 

побачити не тільки недоліки системи, в якій ви живете, але і свої власні, адже ви також частина 

системи. 

2. Позбавтеся від старих переконань 
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Деякі наші переконання, нехай і здаються зручними, заважають розвитку, і якщо ви це 

відчуваєте, знайдіть сміливість «спустошити чашу», щоб заповнити її чимось новим. 

Зупиніться на секунду, загляньте всередину себе і подумайте, з чим би ви могли попрацювати. 

3. Створіть комфортну і безпечну територію 

Люди живуть у своїх «мильних бульбашках» переконань, і для того аби виправити 

ситуацію, необхідно створити безпечну обстановку. Подумайте, що ви могли зробити не так, 

де ви могли б зреагувати інакше. Не забувайте, що і у інших людей є свої емоції і особистий 

досвід. В іншому випадку ви ризикуєте продовжити захищати переконання, з якими хочете 

попрощатися. 

4. Погляньте на ситуацію під різними кутами 

Що більше у вас точок зору на проблему, то краще: тільки так можна оцінити ситуацію 

об’єктивно, а значить і попрацювати над своїм розвитком вийде більш продуктивно. Іноді 

навіть переконання, що суперечать одне одному, можуть співіснувати. 

5. Частіше задавайте питання 

І знову: що більше думок, то краще. Якщо ви дізнаєтеся, що відчувала інша людина, що 

її порадувало або засмутило, то зможете налагодити зв’язки і вивчити систему більш повно. 

Спілкування з іншими відкриває перед нами двері, про які ми раніше могли і не думати. 

6. Вимкніть автопілот 

Протягом усього життя ми формуємо моделі поведінки, реакції і стереотипи, якими 

користуємося в різних ситуаціях, але іноді звичний шаблон не працює. Це злить, ображає, 

вводить у ступор, але таких ситуацій не варто боятися. Вчіться відмовлятися від шаблонів і 

відкрийтесь новому. 

7. Живіть «тут і зараз» 

Іноді корисно діяти інакше, ніж ви звикли, реагуючи на конкретну ситуацію, яка 

відбувається у вас на очах. Поставте себе в незвичне становище, поступіть не так, як зазвичай, 

і, ймовірно, ви відкриєте для себе багато нового. 

8. Розповідайте історії та слухайте їх 

Голі і сухі факти можна інтерпретувати по-різному, тому не бійтеся ділитися сюжетами 

з вашого життя, коли це доречно. Заодно просіть інших робити те ж саме. Це формує емоційні 

зв’язки і допоможе на шляху осягнення об’єктивної реальності. 

9. Будьте готові до змін 

Якщо у вас немає бажання змінитися, жоден поріг ви не подолаєте. Отже, відкрийтесь 

тому, що вас чекає, навіть якщо це лякає. Якими б складними не були ситуація і система, в 

якій ви перебуваєте, вчіться орієнтуватися, лавірувати між різними переконаннями і 

об’єктивно оцінювати реальність навколо. 

Що таке латеральне мислення — базові поняття 

Щоб зробити щось радикально нове, потрібно виходити за межі. З цим допомагає 

латеральне мислення.  

У 1960-х психолог Едвард де Боно запровадив термін «латеральне мислення» — 

мислення «не за шаблоном». «Латеральний» і «дивергентний» часто використовуються як 

синоніми. І це зрозуміло: обидва типи мислення передбачають нестандартні підходи та 

генерування пула рівноцінних ідей для вирішення завдання. 

Конвергентне мислення — це пошук єдиного, добре відомого вирішення проблеми.    

Походить від латинського convergere — «сходитися до центру». Часто цей тип мислення 

називають критичним або раціональним. Воно працює, коли потрібно сфокусуватися на 

розв'язанні задачі, використовуючи алгоритм дій, який вже існує. 

Під час зідзвону щодо проєкту розумієш, що хочеш їсти. Можна влаштувати 

брейншторм щодо цього питання — вислухати різні думки, намагатися підійти до поняття 

голоду з іншого боку. Але єдине правильне для тебе вирішення цієї проблеми — просто щось 

з'їсти. 
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Дивергентне мислення — це здатність генерувати масу різних, але однаково хороших 

рішень для одного й того ж завдання. Походить від латинського divergere — «розходитися», 

«відхилятися». Це територія, де немає єдиного правильного варіанта. 

Гілфорд вважав, що дивергентне мислення є основою креативності. Цінність цього мислення 

— в умінні адаптуватися до ситуації та видати велику кількість рівноцінних за значимістю 

ідей, серед яких буде обрано найкращу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Латеральне мислення. 

 

Едвард де Боно зазначає, що концепція та ідея є ключовими інструментами розумового 

процесу, і при цьому: 

Концепція — це загальний результат процесу мислення (те, до чого ти дійшов, коли 

розмірковував над вирішенням завдання). 

Ідея — конкретний спосіб реалізації концепції. 

Уміння мислити латерально — це скіл, який можна розвинути. І що сильніше 

прокачуватися, то більше нових ракурсів відкриється. В основі більшості креативних практик 

лежить метод провокації. 

Провокаційна ідея — це ідея, яка здатна розгорнути вектор мислення. Експеримент, 

який дає виявити те, що раніше було неможливо. 

Провокаційні ідеї створюють новий стан речей, який потім буде так само зруйнований 

іншими сміливими ідеями. 

Щоб прокачати свій скіл у генерації провокаційних ідей, де Боно пропонує чотири підходи. 

1. Повна протилежність (від зворотного). Спочатку подивися на ситуацію зі звичайного 

ракурсу. А потім спробуй перевернути все з ніг на голову. Диван, що лежить на людині, і 

лампочка, яка вимикається, коли нічого не видно, — варіанти ідей «від зворотного». 

2. Перебільшення. Ця методика пов'язана з величинами: числами, частотою, вагою, 

потужністю, температурою, тривалістю, об'ємом. Завдання — вийти за межі норми, 

перебільшивши чи применшивши будь-яку характеристику об'єкта. 

3. Викривлення. Потрібно зрушити звичний порядок речей, змінити послідовність дій чи ролі 

учасників ситуації. Ці метаморфози і будуть провокацією. 

4. Метод повітряних замків. Це — чиста фантазія. Ти ділишся припущенням, знаючи, що його 

неможливо досягти. «Було б добре, якби...» — таке формулювання допоможе запустити весь 

механізм. 

Метод повітряних замків вчить не зациклюватись на результаті, а зосередитись на 

процесі створення різних фантазій, навіть якщо не всі з них вдасться заземлити. 

Є ще один прийом у форматі латерального мислення — «випадковий вхід». Він також 

допомагає вивести ідею на новий рівень. 

Фокусуємось на завданні. Вибираємо рандомне слово, з'єднуємо його з нашим фокусом 

і з цієї зв'язки генеруємо нові ідеї. Здається, що в цьому немає жодного сенсу. Але у мозку є 

суперскіл — становити взаємозв'язки. Не важливо, наскільки одне слово далеке за змістом чи 

контекстом від іншого. Мозок завжди знайде зворотний шлях до того, на чому зроблено фокус. 

Латеральне мислення — це інструмент для вирішення різних завдань у різних сферах 

життя. Щоб його прокачати, потрібно вийти за межі всього зрозумілого, зручного та звичного. 
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Коли все горить і потрібне креативне потрясіння, не забувай про метод «випадкового 

входу»: фокусуєшся на завданні, вибираєш рандомне слово, створюєш шалені ідеї. 

Креатору потрібно експериментувати та помилятись. Багато експериментувати і багато 

помилятись. Чим більше тренуєшся, тим розкутіше мислення. Тим гнучкішим і безстрашним 

воно стає.  

 

9. Навички стратегічного мислення: що це, як працює і як 

розвивати 
 

Стратегічне мислення (англ. Strategic thinking) – розумовий процес, який передбачає 

навмисний і раціональний аналіз критичних чинників і змінних, які будуть впливати на 

довгостроковий успіх бізнесу, команди або окремої людини. Багато експертів підкреслюють, 

що це ще й психічний процес у індивідуума для досягнення успіху в поставлених цілях. 

Головною метою цього типу мислення – створити стратегію. Вона представляє 

послідовну, об’єднавчу, інтегруючу основу для рішень будь-яких проблем і завдань у різних 

напрямах бізнесу або життєдіяльності людини/групи людей. Таким чином, стратегія – це 

ключовий розумовий “продукт” цього мисленнєвого процесу. 

Стратегічне мислення передбачає: 

- усвідомлення управлінської ієрархії та послідовності встановлення пріоритетів, коли 

йдеться про відповідь на запитання: чого ми хочемо досягти та в який спосіб?; 

- орієнтацію на розпізнавання та адекватне реагування на зміни в середовищі, 

ідентифікацію нових можливостей та потенційних загроз; 

- логічне обґрунтування форм і методів залучення та напрямків використання інвестицій, 

а також персоналу відповідної кваліфікації для забезпечення розв’язання проблеми 

довгострокового розвитку фірми; 

- координацію стратегічних і поточних, функціональних та виробничих, аналітично-

планових і виконавських напрямків діяльності в організації; 

- усвідомлення можливостей та масштабів впливу організації (або їх сукупності) на 

формування середовища, а не лише реагування на зміни; 

- орієнтацію на керівництво процесами розвитку  

Виділяють наступні складові стратегічного мислення : 

Стратегія. Довгостроковий план дій, спрямований на досягнення позитивного результату. 

Мислення. Розумовий процес, який допомагає уявити загальну картину. Завдяки побудові 

структурно-логічних схем ви зможете виділити, а потім і проаналізувати всі існуючі чинники, 

що впливають на результат. 

Планування. Складання покрокового виконання дій для здійснення стратегії для 

досягнення цілей. 

Мета. Власне, мотивуюча ланка. Саме формування цілей/мети допоможе вам сформувати 

стратегію і план для реалізації задуманого. 

Ризики. Їх прогнозування допоможе найбільш чітко побудувати план, оцінивши всі 

можливі проблема на шляху. 

Результат. Ви повинні розуміти, яким повинен бути кінцевий результат. І, при 

необхідності, повторно використовувати стратегічне мислення, для зміни плану дій. 

Етапи стратегічного планування: 

- визначте цілі і методи їх досягнення; 

- уявіть (і зафіксуйте) кінцевий результат; 

- мозковий штурм; 

- визначте результати мозкового штурму і виділіть краще рішення; 

- складіть план дій, який буде впроваджений в стратегію. 

Кілька важливих методів і принципів розвитку стратегічного мислення: 
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1 Якомога більше практикуйтеся у створенні стратегій. 

2 Вивчайте, як стратегічне мислення допомагає експертам із різних сфер діяльності. 

3 Проектуйте різні сценарії на події, які вас оточують. 

4 Читайте. Не тільки ту літературу, яка допоможе вам навчитися мислити стратегічно. 

Просто намагайтеся багато читати. 

5 Вивчайте нові сфери. 

6 Приділяйте увагу хобі або спробуйте знайти його, якщо у вас такого не було. 

7 Не бійтеся цікавитися думкою інших, але мисліть критично. 

8 Кожну проблему перетворюйте в задачу. 

9 Медитуйте. Спробуйте абстрагуватися від проблем і розслабитися. Це наповнить вас 

енергією, а може навіть під час відпочинку знайдете рішення своєї проблеми і зможете 

сформувати план дій. 

10 Проводьте мозкові штурми. 

 

10. Що таке когнітивна гнучкість 
 

- Чи відчували ви коли-небудь ступор? 

- Чи траплялась у вашому житті раптова зміна планів, яка дезорієнтовувала та змушувала 

зависнути? 

- Або поява альтернативного вибору, який змушував мозок вагатись та не знати, яке 

рішення прийняти? 

- Або ж навпаки, різке зникнення усіх варіантів розвитку подій, під час якого ви ніби 

завмирали та не знали, якою ж стежкою йти далі? 

Пандемія, війна  внесли до життя населення цілий букет причин для подібного зависання 

мозку. Плани різко скасовувались, події відмінялись на невизначений час, стабільність пішла 

по-англійськи. 

Когнітивна гнучкість – це здібність людини швидко переглядати свої плани після зустрічі 

з перешкодами, невдачами, помилками або отриманням нової інформації. 

Чим вища когнітивна гнучкість, тим вищий рівень адаптації людини до нових умов 

існування. Посилюється ця здібність тоді, коли в нейронній мережі з’являється більша 

кількість зв’язків. 

Нейронні мережі схожі на дороги, що з'єднують різні області мозку. Чим більше нейронних 

шляхів створено, тим більше доріг є для поєднання та обробки інформації, генерації нових 

ідей та швидкого прийняття рішення. 

Чому у людини може виникнути ступор? 

Наприклад, людина має план А і план Б. Але реальність створює такі умови, під час яких 

жоден з цих планів реалізувати неможливо. Людина з розвинутою когнітивною гнучкістю 

швидко згенерує план В, Г і К. Людина без цієї здібності може впасти в ступор, депресію або 

ж лягти на соціальне дно. 

Саме тому багато людей під час першого локдауну відчули себе в глухому куті – вони не 

мали запасного плану. 

Правда полягає в тому, що запасного плану не мав ніхто, але люди з розвинутим рівнем 

когнітивної гнучкості швидко його згенерували та почали втілювати в життя ще минулої 

весни. 

Когнітивна гнучкість відповідає за оновлення системи переконань та дозволяє 

розширювати свій світогляд, отримуючи нову інформацію, замість того, щоб годинами 

захищати свої застаріли вірування, ігноруючи нові дані. 

Саме тому важливо покращувати її рівень для того, щоб чергові кризи не став причиною 

депресії, апатії або неврозу. 

Розгубленість, очікування повернення до «нормального життя», завмирання від 

нерозуміння, як діяти. Деякі й досі знаходяться в ступорі. 
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Практика «Що ж робити, щоб просто зараз адаптуватись». 

👍  Готуйте запасні плани 

Якщо хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. А якщо хочете зберегти власні 

нервові клітини, підготуйте кілька запасних планів. 

Пам’ятайте, що ми – всього лише люди і нам підконтрольне не все, якими б 

відповідальними, талановитими, сильними або забезпеченими ми не були. 

Перешкоди - це нормально. Будь-яке відхилення від планів – це нормально. Захистить 

себе запасними планами. 

👍  Змініть переконання 

Іноді вирішення проблеми полягає у звичайній зміні реакції на неї. Проявом гнучкості є 

вміння побачити переваги в будь-якій ситуації. 

Шеф-кухар може втратити роботу під час локдауну, але зміцнити зв'язок з дітьми, 

зайнятись фізичними вправами або почати писати книгу рецептів. 

Замість того, щоб дивитись на локдаун, як на кінець світу, подивіться на нього, як на 

шанс почати щось нове. 

👍  Змініть порядок 

Вчені стверджують, що зміна звичного способу життя створює нові нейронні мережі. 

Спробуйте елементарне – почистити зуби іншою рукою, піти додому іншим шляхом, змінити 

послідовність дій в ранковому ритуалі збирання на роботу. 

👍  Створюйте нові звички 

Локдаун дає чудову можливість створити нову корисну звичку, наприклад, почати 

більше готувати корисної їжі вдома, заощаджуючи час на добирання до офісу. 

Почати бігати або займатись з тренером по відео. Почати вчити нову мову або малювати. 

Кожне нове вміння розширює ваші нейронні мережі та покращує когнітивну гнучкість. 

👍  Наповнюйтесь новим досвідом 

Кожна нова зустріч, подорож, лекція формує нові нейронні мережі та покращує 

гнучкість. 

Якщо ви не можете подорожувати через закриті кордони, спробуйте пірнути у подорож 

новою книгою або фільмом, що змушує замислитись. 

Намагайтесь під час спілкування не лише ділитись власними переконаннями, але й 

слухати, щоб увібрати в себе досвід та погляди на життя співрозмовника. 

Відправтесь у подорож минулим, вислухавши історії з життя своїх дідусів та бабусь, 

батьків або ваших сусідів – самотніх літніх людей. 

👍  Займайтесь спортом 

Активність покращує кровообіг, допомагає виділятись дофаміну та ендорфіну, покращує 

роботу мозку та генерацію нових ідей. 

Розвинута когнітивна гнучкість допомагає розвинути оптимізм. Адже там, де інші будуть 

бачити темряву, ви побачите світло, яке виведе з тунелю і вас, і вашу родину, і вашу компанію.  

Освіта – спосіб сформувати високий рівень когнітивної гнучкості 

Для формування звички безперервного навчання щовечора ставте собі такі питання: 

- Що я сьогодні зробив щодо навчання? 

- Які знання набув? 

- Як я можу реалізувати ці знання на практиці? 

- Який мій прогрес? 

- Що я можу покращити, щоб завтра стати трохи краще? 

 

Практика «Як розвинути мислення: покрокова інструкція»  

Розвинути цю здатність можна так:  

- записуйте свої ідеї, а також хід вирішення проблеми (це дозволяє задіяти більше 

відділів головного мозку);  

- зверніть увагу на логічні ігри (найяскравішим прикладом є шахи);  

http://blog.studentcaffe.com/cognitive-flexibility/
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- купіть кілька збірок з кросвордами або головоломками та присвячуйте їх вирішенню 

весь вільний час;  

- щоб активізувати мозкову активність, необхідний розрив шаблону (це може бути 

несподівана зміна режиму дня, новий спосіб виконання звичних дій);  

- фізичні навантаження (найкраще віддати перевагу танцям, оскільки вони змушують 

постійно думати та запам'ятовувати схему рухів);  

- займіться образотворчим мистецтвом, що допоможе вам знайти нові форми подання 

своїх ідей;  

- змусіть свій мозок засвоювати нову інформацію (можна розпочати вивчати іноземну 

мову, подивитися документальний фільм, прочитати розділ енциклопедії тощо);  

- підходите до вирішення проблем системно, а не хаотично (цей процес включає 

встановлену послідовність етапів - від усвідомлення проблеми до вироблення 

остаточного рішення);  

- не забувайте про відпочинок, адже щоб мозок працював найпродуктивніше, йому 

потрібно давати час на відновлення.  

 

 

 11. Стрес і тривога: стресогенні стилі мислення 
 

Стрес здатен суттєво та негативно впливати на організм, знижуючи здатність до 

раціонального мислення, опору, може також викликати нові чи загострювати хронічні 

захворювання.  Тому важливо докладати зусиль, щоб боротися зі стресом, та звертатися по 

допомогу, якщо це необхідно. 

Кожен з нас сьогодні може відчувати безпорадність та страх.  

«Чорно-біле мислення». 

Світ бачиться в чорно-білих тонах, без кольору та півтонів. Людина мислить категоріями 

«всі» або «нічого» і вважає себе повним невдахою при найменшому неспівпаданні очікувань 

з реальністю. 

Надмірні узагальнення. На підставі одиничних фактів формулюється глобальний (і нічим 

не підтверджений) висновок. Часто використовуються слова "ніколи, ніхто, нічого, все, все, 

завжди". 

Катастрофізація. 

Це своєрідне "роздування з мухи слона". Відбувається перебільшення негативної події 

до тих пір, поки воно не виростає у свідомості людини до розмірів катастрофи. Можуть 

використовуватися слова "жахливий, жахливий, страшний, трагічний" тощо. 

Суб'єктивізация. 

Інший варіант "перетворення мухи в слона", коли людина налаштована на певне 

пояснення подій і наполегливо намагається знайти цьому підтвердження. Якщо ж відповідних 

фактів не виявляється, "підтвердження" формуються з усього, що знаходиться під рукою, у 

тому числі з власних емоцій. 

Надмірний песимізм. 

«Ефект підзорної труби», при якому применшують хороші новини і перебільшуються 

погані. Людина звертає увагу тільки на негативні сторони життя, при цьому вперто ігноруючи 

позитивні моменти. 

Мрійливість і заперечення реальності. Людина повний барвистих, але абсолютно 

нереалістичних очікувань щодо себе, інших людей, роботи, професії, навколишнього світу і т. 

д. При цьому часто не бачить реальної проблеми або переконує себе, що проблеми не існує, 

хоча насправді вона дуже актуальна. 

Надмірна вимогливість. 
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Людина пред'являє до себе, інших людей і світу в цілому неадекватні, завищені вимоги і 

докладає величезних зусиль до виконання цих вимог. Часто використовуються слова 

«повинен, зобов'язаний». 

Засудження і ярлики.    

Людина займає позицію суворого судді і виносить уявний вирок собі або іншим. 

Наприклад: «я невдаха», «він погана людина», тощо. 

Гедоністичне мислення. 

Мислення, спрямоване на максимальне задоволення і повне усунення страждань і будь-

яких обмежень. Часто зустрічаються фрази: «я цього не витримаю», «мені це потрібно прямо 

зараз», «це занадто важко». 

В'язке мислення. 

Людина знову і знову повертається до однієї і тієї ж думки, поки вона не заповнює собою 

весь простір свідомості. При цьому кожна наступна спроба вирішити проблему все менш 

успішна. 

12. Позитивне мислення 
Мислити позитивно – значить змусити свій мозок працювати на себе, а не проти себе. 

Позитивне мислення містить у собі позитивний погляд на речі і використання таких же 

висловлювань для вираження думок і почуттів. Це є чимось подібним до самогіпнозу. 

Позитивне мислення зосереджується на успіху, воно планує не відхід від поразки, а програмує 

перемогу. При цьому воно створює стан душевної гармонії. Коли ми відчуваємо внутрішнє 

заспокоєння, то перебуваємо в стані радості, що само по собі є унікальним. Якщо ми 

відчуваємо себе щасливим внутрішньо, то навколишній світ здається нам прекрасним і 

чудовим.  

Думки – це головне джерело нашого гарного настрою. Правильна думка виливається в 

правильну дію і правильний спосіб життя. 

Переваги позитивного мислення: 

Позитивне мислення є ефективним інструментом на шляху до успіху. Мрії можна 

перетворити на цілі, якщо не вважати їх неможливими. А позитивне мислення допомагає 

досягати цілей, усуваючи бар’єри в нашій свідомості. 

Додає впевненості в собі і своїх силах. Багато справді талановитих і розумних людей не 

використовують свій потенціал через страх провалитися і заниженої оцінки своїх здібностей. 

 Позитивне мислення дає силу повірити у свої можливості, що значить, і реалізувати їх. 

Допомагає впоратися з невдачею. Промахи і прикрі помилки, смуги неприємностей 

трапляються з кожним. Оптимістичний настрій допоможе уникнути ниття, самоїдства і 

депресії. Замість цього можна просто йти далі, сприймаючи невдачі, як тимчасовий чинник і 

важливий життєвий урок. 

Є джерелом енергії та натхнення. Адже тоді думки набувають позитивне забарвлення. У 

голові народжується маса ідей і планів, людина відчуває себе здатною на нові звершення і 

сміливо йде по життю. 

Робить людину «бажаною» для інших. Всі знають, що щира посмішка і гарний настрій 

добре впливають на інших людей. Такі люди більш привабливі для протилежної статі, мають 

більше друзів, успішніші в роботі, ніж песимісти, які відбирають життєву енергію. 

 

Практика «60 порад Ейнштейна для покращення роботи мозку». 

Використання яких щодня дасть вам потужний заряд інтелектуальної енергії та зміцнить вашу 

пам'ять: 

1. Пробуйте подумки оцінювати перебіг часу. 

2. Знаходьте нові засоби використання звичайних предметів — наприклад, скільки різних 

способів застосування звичайного цвяха ви зможете придумати? 
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3. Розвивайте спостережливість – наприклад, звертайте увагу на червоний колір протягом дня 

або знаходьте автомобілі певної марки у загальному потоці, придумайте тему та зосередьтеся 

на ній. 

4. Заблокуйте на час одне або кілька почуттів - їжте із зав'язаними очима, заткніть вуха під час 

виконання звичайних справ, прийміть душ із заплющеними очима. 

5. Знаходьте зв'язок між незв'язаними на перший погляд темами. 

6. Навчіться використовувати різні розкладки клавіатури. 

7. Розвивайте амбідекстрію - використовуйте свою неведучу руку, щоб чистити зуби, 

розчісуватися або використовувати мишу, сидячи за комп'ютером, спробуйте писати обома 

руками одночасно, поміняйте місцями ніж та вилку, коли ними користуєтеся. 

8. Заперечуйте свої припущення. 

9. Розвивайте творче мислення. 

10. Завжди виходьте за рамки першої «правильної» відповіді, що спадає на думку. 

11. Транспонуйте реальність – завжди запитуйте себе: «А що коли?». 

12. Переверніть картину нагору ногами, в наш час це може бути картинка на робочому столі 

монітора. 

13. Вчіться логіці - вирішуйте логічні завдання. 

14. Добре ознайомтеся з якимось науковим методом. 

15. Вирішуйте загадки та головоломки. 

16. Навчіться жонглювати. 

17. Займайтеся спортом. 

18. Дотримуйтесь постави. 

19. Пийте багато води. 

20. Використовуйте палички для їжі. 

21. Дихайте глибоко. 

22. Слухайте класичну музику. 

23. Позбавтеся прокрастинації. 

24. Змініть стиль одягу - ходіть босоніж. 

25. Спростіть своє життя. 

26. Грайте у шахи чи інші настільні ігри. 

27. Розвивайте почуття гумору – вигадуйте свої жарти. 

28. Звертайте увагу на невизначеність та двозначність – навчитеся любити парадокси та 

оптичні ілюзії. 

29. Ведіть щоденник. 

30. Вчіть іноземну мову. 

31. Вечеряйте у різних кафе та ресторанах – віддавайте перевагу етнічним місцям. 

32. Навчіться програмувати на комп'ютері. 

33. Вимовляйте довгі слова навпаки. 

34. Змініть навколишнє середовище, щоб змінити розташування меблів будинку. 

35. Пишіть – напишіть розповідь чи вірш. 

36. Вчіть мову жестів. 

37. Навчайтеся грати на музичному інструменті. 

38. Навчайтеся скорочитання. 

39. Малюйте, що завгодно, вам не потрібно бути художником для цього. 

40. Виконуйте арифметичні розрахунки в умі. 

41. Запам'ятовуйте імена людей. 

42. Медитуйте. 

43. Не дивіться телевізор. 

44. Змінюйте швидкість виконання звичних справ - спробуйте робити щось дуже повільно або 

дуже швидко. 

45. Займайтеся лише однією справою одночасно. 

46. Уникайте когнітивних упереджень. 
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47. Поставте себе на чуже місце — уявіть, як би інші люди вирішували ваші проблеми. 

48. Знайдіть час для усамітнення та відпочинку. 

49. Прийміть зобов'язання постійно вчитися чогось нового. 

50. Здійсніть подорож за кордон — дізнайтеся про різні стилі життя. 

51. Знайомтеся з роботами визнаних геніїв. 

52. Спілкуйтеся з тими, хто вам близький до інтересів. 

53. Конкуруйте з кимось. 

54. Не оточуйте себе одними однодумцями – вислуховуйте людей, які не згодні з вами. 

55. Влаштовуйте мозковий штурм. 

56. Колекціонуйте розумні цитати. 

57. Читайте класику. 

58. Розвивайте самосвідомість. 

59. Говоріть уголос про свої проблеми. 

60. Опишіть якийсь випадок зі свого життя у найдрібніших подробицях. 

 

 

Тест «Чи готові ви до змін?» 

 

Брати Хіз, викладачі Вищої школи Стенфорда, відомі мислителі та автори бестселера 

«Пастки мислення» всерйоз вивчили тему змін і написали про книгу «Серце змін». У ній вони 

наводять тест, який допоможе визначити, чи готові ви розпочати нове життя. 

Прочитайте наступні чотири пропозиції та відзначте, чи згодні ви з ними чи ні. 

1 Ви людина певного складу, і це майже неможливо змінити. 

2 Не має значення, яка ви людина, — завжди можна сильно змінитись. 

3 Ви здатні діяти по-різному, але навряд чи по-справжньому змінить ключові елементи 

вашого «я». 

4 Якщо потрібно, ви можете фундаментально змінити свою особистість. 

Якщо ви згодні з першим і третім пунктом, то ви - людина з фіксованим складом 

розуму. А якщо вам ближчий другий і четвертий, ви схильні мати «установку на зріст». Якщо 

вам близько й перше, і друге, ви заплуталися. 

Саме склад розуму визначає, як легко ви справляєтеся з невдачами і наскільки наполегливо 

ви намагатиметеся впровадити зміни. Він навіть може визначити успішність кар'єри. Отже, 

визначилися з типом складу розуму - дізнайтеся, що вам властиво. 

Люди з фіксованим світоглядом. 

Люди з фіксованим світоглядом вважають, що й здібності у своїй основі статичні: 

людина вважає себе непоганим оратором, середнім менеджером і чудовим 

організатором. Якщо у вас фіксований світогляд, ви думаєте, що ці навички можна трохи 

покращити або погіршити, але загалом вони відображають фундаментальний устрій вашої 

особистості. Таким чином, ваша поведінка свідчить про вроджені здібності, як смак першого 

ковтка вина відображає вміст купленої пляшки. 

Людина з фіксованим світоглядом схильна уникати викликів, побоюючись, що невдача 

поставить під сумнів його справжні здібності і його почнуть вважати невдахою (подібно до 

того, як перше враження від ковтка вина здатне змусити відмовитися від покупки 

пляшки). Негативні відгуки таких людей лякають. 

Люди з установкою на зростання. 

Навпаки, люди з установкою на зріст вважають, що здібності — як м'язи, які накачуються 

завзятими тренуваннями: якщо напружитися, можна навчитися краще писати, керувати 

автомобілем або уважніше слухати чоловіка. 

Людина із встановленням на зростання більш схильна приймати виклики, незважаючи на 

ризик невдачі. Зрештою, коли ви в спортзалі безуспішно намагаєтеся взяти більшу вагу і у вас 

не виходить, ви не турбуєтеся про те, що всі довкола почнуть висміювати природженого 

слабака. 
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Такі люди шукають «розвиваючі» завдання на роботі і спокійно приймають критику на свою 

адресу, тому що в результаті така критика робить нас сильнішими. Навіть якщо поки що я не 

такий гарний, як інші, розмірковує людина, що росте, у довгостроковій перспективі може 

повторитися історія з Ахіллесом і черепахою. 

Людина з установкою на зріст не кидає почате на півдорозі і не чекатиме швидких успіхів у 

новій справі 

Методика «Особистісна готовність до змін»   

PCRS (Personal change readiness survey) – розроблена канадськими вченими Джерелом, 

Хезером, Голдом та Халом. 

Розуміння особливостей протистояння змін допомагає людям убезпечити себе від стресу у тих 

ситуаціях, у яких найбільш вразливі. Опитувальник виявляє параметри, що органічно 

вписуються в рамки позитивної психології: 

- Пристрасність. 

- Винахідливість. 

- Оптимізм. 

- Сміливість. 

- Адаптивність. 

- Впевненість. 

- Толерантність до двозначності. 

Діагностичний конструкт: 

 

1 Пристрасність (passion) сприймається як енергійність, невтомність, підвищений 

життєвий тонус. 

2 Винахідливість (resourcefulness) розглядається як уміння знаходити виходи зі 

складних ситуацій, звертатися до нових джерел для вирішення нових проблем. 

3 Оптимізм (optimism) - це великі надії, віра у успіх, небажання орієнтуватися на гірший 

розвиток подій, прагнення фіксуватися не так на проблемах, але в можливостях їх 

вирішення. 

4 Сміливість, заповзятливість (adventurousness) трактується як потяг до нового, 

невідомого, відмови від випробуваного та надійного. 

5 Адаптивність (adaptability) передбачає вміння змінювати свої плани та рішення, 

перебудовуватися у нових ситуаціях, не наполягати на своєму, якщо цього вимагає 

ситуація. 

6 Впевненість (confidence) заснована на вірі в себе, у свої переваги та у свої сили, у те, 

що все можливо, варто лише захотіти. 

7 Толерантність до двозначності (tolerance for ambiguity) спирається на спокійне 

ставлення до відсутності ясних відповідей, самовладання в ситуаціях, коли не зрозуміла 

суть того, що відбувається, або не зрозумілий результат справи. 

 

Інструкція: Обведіть кружечком число (напроти кожного із тверджень), яке найбільше 

відповідає опису вашої позиції. 1 - максимально  не відповідає, 6 - максимально відповідає. 

 

Текст методики: 

Я віддаю перевагу більш звичному ніж  невідомому 123456 

Я рідко «відміряю сім разів» 123456 

Я не з тих, хто змінює свої плани 123456 

Не можу дочекатися початку дня, коли зможу взятися за справу 123456 
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Я вважаю, що нікому не варто давати надто багато надій 123456 

Якщо щось не працює, я знайду спосіб усунути несправність 123456 

Мене дратує відсутність ясних та чітких відповідей 123456 

Я схильний створювати звичний стан справ і дотримуватись його 123456 

Я можу зробити так, що будь-яка ситуація працюватиме на мене 123456 

Мені потрібен деякий час, щоб звикнути до того, що щось не виходить 123456 

Мені важко розслабитись і нічого не робити 123456 

Якщо є ймовірність, що щось може не вийти, воно і не вийде 123456 

Коли я зав'язу, я волію імпровізувати у пошуках виходу із ситуації 123456 

Я гублюся, коли не вловлюю суті того, що відбувається 123456 

Я віддаю перевагу знайомій галузі діяльності, в якій почуваюся комфортно 123456 

Я впораюся з усім, із чим доводиться стикатися 123456 

Якщо щось твердо вирішив, поміняти це рішення мені буде нелегко 123456 

Я волію викладатися до кінця 123456 

Я зазвичай зосереджуюсь на тому, що може не вийти 123456 

Коли люди намагаються знайти вихід із ситуації, вони приходять до мене 123456 

Якщо результат справи незрозумілий, я прагну прояснити все негайно 123456 

Варто дотримуватися випробуваного та надійного 123456 

Я зосереджуюсь на моїх перевагах, а не на недоліках 123456 

Мені важко здатися, навіть якщо щось зовсім не виходить 123456 

Я невтомний і сповнений енергії 123456 

Рідко все виходить так, як мені хотілося б 123456 

Сильна сторона моєї особистості – вміння долати труднощі 123456 

Терпіти не можу залишати справу незавершеною 123456 
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Я волію йти головною, а не другорядною дорогою 123456 

Моя віра у власні сили непохитна 123456 

Зі своїм статутом у чужий монастир не ходи! 123456 

Я пристрасний і рішучий 123456 

Я схильний бачити проблеми, а не можливості їх вирішення 123456 

Я звертаюся до незвичайних джерел для вирішення проблем 123456 

Я дію непродуктивно, якщо і цілі, і очікування невизначені 123456 

 

 

Ключ: 

 

Шкала Номери тверджень 

Пристрасність Прямі затвердження: 4,11,18,25,32 

Винахідливість Прямі затвердження: 6,13, 20, 27,34 

Оптимізм Зворотні твердження: 5,12,19,26; 33 

Сміливість, підприємливість Зворотні твердження: 1, 8,15,22; 29 

Адаптивність Зворотні твердження: 3,10,17, 24; 31 

Впевненість Прямі твердження: 2, 9,16, 23,30 

Толерантність до двозначності Зворотні твердження: 7,14, 21, 28,35 

 

Опрацювання результатів: 

Підраховується кількість балів за кожною із семи шкал, а також загальний бал за всіма 

шкалами. Для шкал, до складу яких входять прямі твердження, кожній відповіді надається бал 

від 1 до 6 (1 бал – «ні», 6 балів – «так»). Для шкал із зворотними твердженнями бали 

присвоюються у дзеркальному порядку від 6 до 1 (6 балів – «ні», 1 бал – «так»). Методика 

включає сім шкал, що вимірюють особистісну готовність до змін. 

Інтерпретація: 

Стандартизація методики показала, що сума менше 21 балів за кожною шкалою свідчить 

про низький рівень розвитку властивостей, що вимірюються. Середній рівень розвитку якості 

(оптимальний варіант) знаходиться в діапазоні від 22 до 26 балів. Сума понад 27 балів 

оцінюється як високий рівень розвитку вимірюваної якості. 

Відомі  методики визначення рівня мислення. 

Дослідники наголосили, що розумові процеси у різних людей протікають неоднаково. У 

зв'язку з цим виникає потреба у такій роботі, як визначення рівня логічного мислення. Варто 

зазначити, що з цього питання розроблено чимало методик. Найчастіше використовуються 

такі:  

- «20 слів» - це тест, який допомагає виявити здібності людини до запам'ятовування.  

- «Анаграми» - методика, яка спрямована на визначення здатності до комбінаторного 

мислення. Також тест дозволяє виявити схильність до комунікацій.  

- «Виявлення суттєвих ознак» - методика визначення мислення, яка покликана виявити 

вміння людини відрізняти першорядні та другорядні явища. "Заучування слів" - 

визначає, наскільки розвинені здібності, пов'язані із запам'ятовуванням та 
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відтворенням інформації. Також тест дозволяє оцінити стан пам'яті та концентрації 

уваги у людей, які страждають на психічні захворювання.  

- «Кількісні відносини» - тест на рівень логічного мислення у підлітків та дорослих 

людей. Висновок робиться на підставі вирішення 18 завдань.  

- «Куб Лінка» - це методика, яка спрямована на виявлення у людини спеціальних 

здібностей (спостережливість, схильність до аналізу, вміння виявляти закономірності 

тощо). Шляхом вирішення конструктивних завдань можна оцінити міру кмітливості 

людини.  

- «Побудова паркану» - тест на рівень розвитку мислення. Виявляється, наскільки добре 

випробуваний розуміє кінцеву мету, наскільки точно він дотримується інструкції. 

Визначальними чинниками також є темп і координація дій.  

 

Методика «Тип мислення» 

Інструкції. Кожна людина переважає певний тип мислення. Цей опитувальник допоможе 

вам визначити тип свого мислення. Якщо згодні з висловом, у бланку поставте плюс, якщо ні 

– мінус. 

1. Мені легше щось зробити самому, ніж пояснити іншому. 

2. Мені цікаво складати комп'ютерні програми. 

3. Я люблю читати книжки. 

4. Мені подобається живопис, скульптура, архітектура. 

5. Навіть у налагодженій справі я намагаюся щось покращити. 

6. Я краще розумію, якщо мені пояснюють на предметах чи малюнках. 

7. Я люблю грати у шахи. 

8. Я легко викладаю свої думки як у усній, так і в письмовій формі. 

9. Коли я читаю книгу, я чітко бачу її героїв та описувані події. 

10. Я волію самостійно планувати свою роботу. 

11. Мені подобається все робити своїми руками. 

12. У дитинстві я створював свій шифр для листування з друзями. 

13. Я надаю великого значення сказаному слову. 

14. Знайомі мелодії викликають у мене у голові певні картини. 

15. Різноманітні захоплення роблять життя людини багатшим і яскравішим. 

16. При вирішенні завдання мені легше йти методом спроб та помилок. 

17. Мені цікаво розумітися на природі фізичних явищ. 

18. Мені цікава робота ведучого телерадіопрограм, журналіста. 

19. Мені легко уявити предмет чи тварину, яких немає у природі. 

20. Мені більше подобається процес діяльності, ніж результат. 

21. Мені подобалося в дитинстві збирати конструктор із деталей, лего. 

22. Я волію точні науки (математику, фізику). 

23. Мене захоплює точність та глибина деяких віршів. 

24. Знайомий запах викликає у моїй пам'яті минулі події. 

25. Я не хотів (а) підкоряти своє життя певній системі. 

26. Коли я чую музику, то мені хочеться танцювати. 

27. Я розумію красу математичних формул. 

28. Мені легко говорити перед будь-якою аудиторією. 

29. Я люблю відвідувати виставки, спектаклі, концерти. 

30. Я маю сумнів навіть у тому, що для інших очевидно. 

31. Я люблю займатися рукоділлям, щось робити. 

32. Мені цікаво було б розшифрувати давні тексти. 

33. Я легко засвоюю граматичні конструкції мови. 

34. Краса для мене важливіша, ніж користь. 

35. Не люблю ходити тим самим шляхом. 

36. Істинно тільки те, що можна помацати руками. 
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37. Я легко запам'ятовую формули, символи, умовні позначення. 

38. Друзі люблять слухати, коли їм щось розповідаю. 

39. Я легко можу уявити в образах зміст оповідання чи фільму. 

40. Я не можу заспокоїтися, доки не доведу свою роботу до досконалості. 

 

Опрацювання результатів. Підрахуйте число плюсів у кожній із п'яти колонок і 

запишіть отримане число в порожній нижній клітці бланка. 

Кожна колонка відповідає певному типу мислення. Кількість балів у кожній колонці свідчить 

про рівень розвитку цього типу мислення (0-2 – низький, 3-5 – середній, 6-8 – високий). 

 

П-Д А-С С-Л Н-О К 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

          

 

1. Предметно-дійове мислення (П-Д) властиво людям справи. Вони засвоюють інформацію 

через рухи. Зазвичай вони мають гарну координацію рухів. Їх руками створено весь 

навколишній предметний світ. Вони водять машини, стоять біля верстатів, збирають 

комп'ютери. Без них неможливо реалізувати найблискучішу ідею. Цим мислення важливе для 

спортсменів, танцюристів, артистів. 

2. Абстрактно-символічним мисленням (А-С) мають багато вчених - фізики-теоретики, 

математики, економісти, програмісти, аналітики. Вони можуть засвоювати інформацію за 

допомогою математичних кодів, формул та операцій, які не можна ні доторкнутися, ні 

уявити. Завдяки особливостям такого мислення на основі гіпотез зроблено багато відкриття у 

всіх галузях науки. 

3. Словесно-логічне мислення (С-Л) відрізняє людей з яскраво вираженим вербальним 

інтелектом (від латів. verbalis – словесний). Завдяки розвиненому словесно-логічному 

мисленню вчений, викладач, перекладач, письменник, філолог, журналіст можуть 

сформулювати свої думки та донести їх до людей. Це вміння необхідне керівникам, політикам 

та громадським діячам. 

4. Наочно-образне мислення (Н-О) мають люди з художнім складом розуму, які можуть 

уявити і те, що було, і те, що буде, і те, чого ніколи не було і не буде – художники, поети, 

письменники, режисери. Архітектор, конструктор, дизайнер, художник, режисер повинні мати 

розвинене наочно-образне мислення. 

5. Креативність (К) – це здатність мислити творчо, знаходити нестандартні рішення 

задачі. Це рідкісна і нічим не замінна якість, що відрізняє людей, талановитих у будь-якій 

сфері діяльності. 

У чистому вигляді ці типи мислення трапляються рідко. Для багатьох професій потрібне 

поєднання різних типів мислення, наприклад, для психолога. Таке мислення називають 

синтетичним. 

Співвіднесіть свій провідний тип мислення із вибраним видом діяльності або профілем 

навчання. Яскраво виражений тип мислення дає деякі переваги у освоєнні відповідних видів 

діяльності. Але найважливіше ваші здібності та інтерес до майбутньої професії. Наскільки 
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вдалий ваш вибір? Якщо ваші професійні плани не цілком відповідають типу мислення, 

подумайте, що легше змінити плани чи тип мислення? 

МЕТОД «6 капелюхів мислення» для розвитку креативного мислення. 

Про суть методу. 

Методика Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» (The Six Thinking Hats) − це 

простий і зручний інструмент, щоб навчитися краще: 

- працювати з інформацією; 

- знаходити переваги і можливості; 

- використовувати інтуїцію; 

- критично аналізувати проблеми; 

- генерувати творчі ідеї;  

- організовувати своє мислення. 

Навряд чи слід пояснювати, що таке мозковий штурм. Але чи знаєте ви, що здебільшого 

штурми проходять неправильно? Типовий сценарій: хтось генерує ідеї, а хтось безжально 

рубає їх на корені. Обговорення заходить у глухий кут, всі розходяться, незадоволені один 

одним. 

Що робити? Використати 6 капелюхів мислення: 

Білий капелюх − об’єктивні факти і цифри. Факти і цифри занадто часто стають 

частиною аргументації, підкріплюють певну точку зору. Факти частіше наводяться з якоюсь 

метою, ніж повідомляють про те, що дійсно є насправді. І тут нам важливо з’ясувати як те, що 

ми знаємо з даного питання, так і те, що ми НЕ знаємо. Ми повинні поставити собі і опонентові 

такі запитання: 

Яка інформація є? 

Яка інформація необхідна? 

Як і де отримати інформацію, якої бракує? 

Ключові моменти:  зазначити конфліктні / суперечливі точки зору; 

оцінити доречність і точність інформації; відокремити факти від припущень; визначити дії, 

необхідні для усунення прогалин; дізнатися про настрої та емоції. 

Червоний капелюх − мислення в червоному капелюсі пов’язане з емоціями і почуттями, 

а також з ірраціональними аспектами мислення (інтуїцією, передчуттями). Мислення в 

червоному капелюсі є майже повною протилежністю мисленню в білому капелюсі − 

нейтральному, об’єктивному, майже повністю позбавленому емоційних відтінків. Але воно 

відіграє важливу роль, якщо виключити емоції і почуття як компоненти з процесу мислення, 

то вони сховаються на задньому плані і будуть непомітно впливати на мислення, 

спотворювати бачення і в підсумку направляти фокус уваги в один бік, не даючи широти 

сприйняття всієї картини в цілому 

Мислення в червоному капелюсі дозволяє зрозуміти: 

- що я зараз відчуваю; 

- що мені підказує моя інтуїція; 

- що говорить мені мій «внутрішній голос». 

Ключові моменти використання червоного капелюха:  

обмежитися 30 секундами; 

- дозволено висловлювати почуття, підказки інтуїції і «внутрішнього голосу»; 

- не потрібно виправдовуватися і пояснювати причини своїх почуттів; 

- використовувати як частину розумового процесу, що сприяє прийняттю рішення; 

- застосовувати після прийняття рішення. 

Чорний капелюх − мислення в чорному капелюсі повинне бути логічним і правдивим, це 

не атака,  не критичні нападки, це критичне дослідження. Мислення в чорному капелюсі 

засновується на логіці відповідності та невідповідності. Це не «я тобі доведу, що ти не 

правий», це критичний АНАЛІЗ проблеми. 

Запитання, які ми ставимо «під чорним капелюхом»: 

- Які можливі проблеми? 
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- Які ймовірні складності? 

- На що треба звернути увагу? 

- У чому небезпека? 

Ключові моменти мислення в чорному капелюсі: 

- допомагає в прийнятті правильного рішення; 

- вказує на складності; 

- досліджує слабкі моменти; 

- може збігатися з білим капелюхом; 

Жовтий капелюх − вимагає свідомого зусилля. На жаль, для негативного ставлення існує 

більше природних причин, ніж для позитивного. Мислення в жовтому капелюсі може 

захистити нас від помилок, ризиків і небезпек. Позитивне мислення повинно бути сумішшю 

інтересу, задоволення і бажання здійснювати задумане. 

Запитання «під жовтим капелюхом»: 

- Які переваги? 

- Які позитивні сторони? 

- У чому цінність? 

- У чому приваблива концепція даної пропозиції? 

- Чи можна це втілити в життя? 

Зелений капелюх − мислення має безпосереднє відношення до нових ідей і поглядів на 

речі. Одягаючи зелений капелюх, людина виходить за рамки старих ідей, щоб знайти щось 

краще. Зелений капелюх пов’язаний зі змінами. Мислення в зеленому капелюсі є навмисне і 

сконцентроване, спрямоване на пошук творчих ідей та альтернатив. 

Запитання «під зеленим  капелюхом»: 

- Які творчі ідеї є? 

- Які можливі альтернативи? 

- Як подолати складності, виявлені під чорним капелюхом? 

Творчий підхід необхідний, коли всі інші методи виявились безрезультатними. Творче 

мислення може спровокувати провокаційні висловлювання зі свідомо ірраціональними 

ідеями. Воно має в собі «розумовий експеримент», за підключення ж жовтого і чорного 

капелюхів ми можемо провести оцінку запропонованих альтернатив і неординарних рішень 

(які позитивні сторони ; у чому труднощі й небезпеки?). 

Синій капелюх − особливий капелюх. Це рефлексивне мислення, мислення про мислення. 

Під синім капелюхом ми керуємо процесом сприйняття і переробки  інформації. Фокусування 

− одна з ключових ролей синього капелюха. Постановка питання − найпростіший спосіб 

фокусування мислення. Тут потрібні певні навички та вміння: уміння ставити правильні 

запитання, точно визначити і формулювати проблему, ставити завдання для мислення. Під 

синім капелюхом ми робимо узагальнення і висновки (спостереження і огляд; коментарі; 

підбиття підсумків; висновки). 

Запитання «під синім капелюхом»: 

- З чого почати; 

- Що на порядку денному? 

- Які цілі? 

- Які капелюхи використовувати? 

- Як підвести підсумок?  

- Що робити далі? 

Ключові моменти під синім капелюхом мислення: 

- фокусує і переспрямовує увагу; 

- фіксує вимоги до розумового процесу; 

- приймає рішення. 
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Рис. 6. Шість капелюхів мислення. 

 

Висновок 

Метод Шести капелюхів – це психологічна рольова гра. Капелюх певного кольору 

означає окремий режим мислення, і, надягаючи його, людина «вмикає» цей режим. Це 

потрібно для складання цілісної думки про проблему, оскільки,  ми найчастіше думаємо про 

ситуацію раціонально, що не сприяє повноті картини.  

Також техніка де Боно дозволяє вирішувати робочі конфронтації та суперечки. Уміння під 

різними кутами подивитись на предмет обговорення – запорука успішної розумової праці. 

 Сама методика вимагає фокусування на різних аспектах, а отже, розвиває уважність.  

Практика «Як розвивати швидкість мислення?» 

- Якщо ви незадоволені швидкістю свого мислення і хочете її розвинути, то: 

- Робіть лицьову гімнастику, яка допоможе легше викладати свої думки. 

- Ведіть здоровий спосіб життя і дотримуйтеся режиму дня. 

- Розвивайте дрібну моторику, наприклад, за допомогою вишивки бісером. 

- Вчіть напам’ять вірші. 

- Робіть собі масаж голови, продаються навіть спеціальні «чесалки», щоб полегшувати 

вам цю процедуру. 

- Подорожуйте, знайомтеся з новими людьми. 

- Живіть в швидкому ритмі, тоді і ваші мізки не будуть гальмувати. 

 
Що дають вправи: 

- поліпшують концентрацію уваги; 

- ефективно розвивають інтелектуальні та творчі здібності; 

- знімають стрес, нервове напруження; 

- оптимізують власні резерви. 

Вправа «Кільце» 
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Спочатку потрібно потерти руки якомога швидше, щоб вони зігрілись, розвантажити їх. 

Далі складаємо пальці один до одного: мізинець до мізинця, безіменний до безіменного і так 

далі. Тепер великий палець ми «знайомимо» з усіма пальчиками по черзі: з вказівним, середнім 

і так далі. Потім робимо сплеск і починаємо в протилежному порядку. зробити це мінімум 10 

разів. 

Практики для визначення провідної півкулі мозку. 

Для розуміння впливу нейрогімнастики на наш мозок варто з’ясувати поняття 

«функціональна асиметрія півкуль і міжпівкульна взаємодія». Кожна наша півкуля має свої 

функції та зони відповідальності. Наприклад, ліва відповідає за розум, логіку та математичні 

здібності, а права — за емоції, почуття та творчість. У кожної людини є своя провідна півкуля, 

яка й визначає особливості, схильності людини. 

Сплетіть пальці між собою і подивіться, палець якої руки виявився зверху. 

По черзі заплющуйте ліве і праве око й таким чином відстежте, яке око бачить краще. 

Сплетіть руки на грудях і зверніть уваги на те, яка рука знаходиться зверху. 

Поаплодуйте і подивіться, яка рука буде зверху.  Якщо в 3 або в 4 випадках у вас лідером була 

права сторона, то провідною є ліва півкуля. Якщо ліва сторона, то права півкуля. 

Вправа «Пальчикові відвідини» 

Ми починаємо бити ритм нашими пальчиками. Великими робимо один удар, вказівними два, 

середніми три, безіменними два і на мізинчиках один. 

Вправа «Вухо – ніс» 

Потрібно пальцями правої руки доторкнутися до свого носа, а лівою рукою взяти себе за праве 

вухо. Потім плеснути в долоні та поміняти положення рук: ліва – на ніс, права – на ліве вухо. 

Насправді рідко хто справляється із завданням з першого разу, але при регулярному 

щоденному тренуванні результат обов’язково буде. А обидві півкулі мозку скажуть вам 

спасибі за допомогу в координації їх роботи. 

 

 
 

Вправа «Енергетизатор» 

Прекрасний засіб для того, щоб розслабити м’язи шиї й плечового пояса, змучені 

сидячою роботою. Руки покладіть на стіл і повільно опускайте вниз підборіддя, поки воно не 

опиниться на грудях. Залишайтеся в такому положенні декілька секунд, потім, з глибоким 

вдихом, підніміть голову, закиньте, розправте плечі, максимально розкриваючи грудну клітку. 

Руки, як і раніше, залишаються на столі. На видиху розслабтеся. Повторіть вправу ще двічі. 

Ця вправа забезпечить приплив кисню в м’язові клітини та активізує роботу 

вестибулярного апарату. 
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Вправа «Дзеркальне малювання» 

Для виконання вправи будуть потрібні аркуш паперу і два олівці або фломастера. Обидві 

руки одночасно повинні малювати симетричні малюнки. Зображення будь-які: цифри, 

символи, фігури, літери. Продовжуйте, поки заняття приносить задоволення. Ця вправа 

синхронізує роботу півкуль мозку, збільшуючи ефективність його роботи в цілому. 

Деякі психофізіологи вважають, що ліву і праву руки корисно чергувати й при виконанні 

повсякденних дій: під час зачісування, чищення зубів, приймання їжі. Подібні вправи 

допомагають створювати нові нейронні зв’язки в мозку і сприяють його сталому розвитку. 

 

 
 

Вправа «Гаки» 

Цю вправу використовують, щоб зняти психоемоційне напруження і відновити душевну 

рівновагу. 

Сидячи на стільці, максимально випряміться. Схрестіть ноги: щиколотка лівої ноги 

повинна знаходитись над щиколоткою правої ноги. З’єднайте пальці рук у замок – великий 

палець правої руки повинен бути поверх великого пальця лівої руки. Виверніть долоні 

навиворіт, щоб вони виявилися перед грудьми. Притисніть до піднебіння кінчик язика і 

затримайтеся в такому положенні на декілька хвилин, дивлячись прямо перед собою. 
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Вправа «Сова» 

Правою рукою візьміться за ліве плече і повільно повертайте голову зліва направо, 

розминаючи м’яз. Повернувши голову до упору вправо, видихніть. На видиху стисніть пальці 

та скажіть “Ух!», як можна сильніше при цьому розкривши очі. Голову повертайте з боку в бік 

кілька разів, міняючи руки. 

При виконанні цієї вправи залучаються всі три канали сприйняття – візуальний, 

кінестетичний і аудіальний, що не тільки дозволяє зняти напругу м’язів, а й стимулює творче 

мислення і мову. 

 

 
 

Вправа «Слон» 

Голову притиснути до лівого плеча, витягнути в сторону ліву руку пальцями вперед і 

потім малювати в повітрі горизонтальну вісімку – починаючи від центру, потім вгору проти 

годинникової стрілки. Очима при цьому відстежувати рух кінчиків пальців. Повторити 3 рази, 

потім поміняти руку і положення голови. 

Вправа «Слон» вважається найбільш ефективною, через те, що при її виконанні залучені 

всі ділянки мозку. 
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Харчування для бездоганної розумової активності. 

Мозок контролює кожен аспект нашого життя — думки, рухи, почуття. Для цього йому 

постійно потрібна енергія, яку ми отримуємо з їжі. Ось чому настільки важливо стежити за 

тим, що ви їсте: пам'ятайте, ваш вибір має прямий і довгостроковий вплив на найпотужніший 

орган тіла — мозок. 

Між кишківником і мозком проходять мільйони нервів та нейронів. Існує безліч 

взаємозв'язків між їжею, яку ми їмо, і бактеріями, що мешкають у кишківнику, які впливають 

на наше здоров'я і навіть настрій. Скорегувавши роботу бактерій у кишківнику, можна 

поліпшити і роботу мозку. 

Гіпокамп — область мозку, що відповідає за пам'ять, навчання і психічне здоров'я 

людини, стає меншим у тих, хто зловживає нездоровою їжею. 

Продукти, що погіршують стан головного мозку: 

- біле борошно; 

- рафінований цукор; 

- фастфуд, що містить трансжири і жири тваринного походження. 

Продукти, які особливо «подобаються» мозку 

 Жирні омега-3 кислоти 

Їжа з високим вмістом омега-3-поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) уповільнює 

старіння мозку і значно знижує ризик розвитку сенільних деменцій, у тому числі і хвороби 

Альцгеймера. Крім того, прийом омега-3 допомагає у боротьбі з депресією. 
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Продукти, найбільш багаті на омега-3-кислоти: 

- жирна риба: лосось, оселедець, форель, скумбрія та ін.; 

- лляна, рапсова, конопляна та олія волоського горіха; 

- насіння льону та чіа; 

- горіхи; 

- водорості, зостера. 

Лецитин — одне з основних джерел живлення для нервової системи. Периферична 

нервова система на 17 % складається з лецитину, а головний мозок — на 30 %. Дефіцит 

лецитину супроводжується порушеннями функцій нервової, серцево-судинної та інших 

систем. Прояви лецитинової недостатності у людей зустрічаються досить часто. Щоб 

заповнити її нестачу, важливо включати у раціон харчування продукти, насичені лецитином, 

— яйця, горіхи і стручкові плоди. 

Триптофан — амінокислота, яка здатна посилити вироблення серотоніну у головному 

мозку, гормону, що відповідає за настрій, якість сну і сприйняття болю. Речовина володіє 

широким спектром позитивних впливів на організм. Він використовується для боротьби з 

безсонням і депресивними станами. Запаси амінокислоти є у бананах, бобах, сирі, молочних 

продуктах, фініках, яйцях, рибі, м'ясі, горіхах, арахісі і цільних зернах. 

Важливий білок для мозку — ізолейцин: він грає роль стимулятора імунної системи, 

постачає додаткову енергію і сприяє утворенню гемоглобіну. Ізолейцин збільшує енергію, 

підвищує витривалість і допомагає відновленню м'язової тканини. Шукаємо його у рибі, 

горіхах і м'ясі. 

Вітаміни групи B — життєво необхідні речовини, які безпосередньо впливають на 

нервову систему. Щоб виключити нестачу вітамінів, стежте за своїм раціоном. Намагайтеся 

харчуватися різноманітно і включати у свій прийом їжі м'ясо, горох, гречку, гриби, яйця і 

вівсянку. 

Мікробіом складається з величезної кількості бактерій, що знаходяться у здоровому 

кишківнику. Для мозку ці кишкові бактерії важливі. Вони захищають слизову оболонку 

кишківника і забезпечують міцний бар'єр проти токсинів і "поганих" бактерій, а також 

активують нервові шляхи, які проходять безпосередньо між кишківником і мозком. Багато 

захворювань нервової системи, аутизм, депресії, шизофренія, хвороба Паркінсона, хвороба 

Альцгеймера можуть бути пов'язані з дисбалансом деяких кишкових бактерій. 

Щоб підтримати мікрофлору кишківника здоровою, варто звернути увагу на методику 

австрійського лікаря Франца Майєра і дотримуватись загальних правил харчування: 

підтримуйте здоровий кислотно-лужний баланс. Для цього поєднуйте e своєму раціоні 

продукти, які закисляють (крупи, усі продукти тваринного походження) з тими, що створюють 

лужне середовище (овочі). У кожен прийом їжі додавайте овочі — томати, буряк, перці, цвітну 

капусту, гарбуз та інші. Надавайте перевагу печеним і паровим видам продуктів; 

- їжте повільно; 

- добре прожовуйте їжу з достатньою кількістю слини; 

- розпочинайте прийом їжі виключно у розслабленому, спокійному стані і гарному 

настрої; 

- закінчуйте прийом їжі, коли виникне відчуття ситості, а не переїдання; 

- пийте достатню кількість рідини, щоб уникнути зневоднення і різких коливань рівня 

електролітів. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 
 

АКАДЕМІЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ — інтелект, що виявляється у здатності людини до навчання, до 

швидкого набуття високоякісних знань, умінь та навичок в умовах регламентованого 

(організованого, соціально схвалюваного, законодавчо закріпленого) навчання, наприклад, у 

школі чи вузі. 

АНАЛІТИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – тип інтелекту, який виявляється (оцінюється) за допомогою 

тестів інтелекту. В основу таких тестів покладено завдання, що потребують розвиненого 

логічного мислення. 

АНАЛОГІЯ - логічна операція, яка використовується в процесах переробки людиною 

інформації, наприклад, у пам'яті чи мисленні. Аналогія являє собою логічну дію, в результаті 

якої на основі порівняння між собою предметів або явищ про одних судять за образом і 

подобою інших (за аналогією з ними). Аналогія — одне із джерел припущень про наявність у 

невідомих об'єктів тих чи інших властивостей, які притаманні іншим відомим об'єктам. 

БІОЛОГІЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ — гіпотетичні загальні розумові (інтелектуальні) здібності 

людини, які, за припущенням, виявляються та розвиваються у нього без спеціального навчання 

та засновані на вроджених особливостях устрою та роботи його організму. Назва «біологічний 

інтелект» є умовною (гіпотетичною у зазначеному вище сенсі слова), оскільки вона заснована 

на переконливо не підтвердженому припущенні про існування такого інтелекту. 

ВЕРБАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ — 1. Здатність людини користуватися мовою та мовою у своїй 

інтелектуальній діяльності для активізації та керування нею. 2. Оцінка інтелекту за допомогою 

тестів, які ґрунтуються на здатності людини діяти з вербальним (словесним) матеріалом. 

ГЕНІАЛЬНІСТЬ - наявність у людини особливих, видатних здібностей, а також визнаних 

визначних досягнень у будь-якому виді діяльності. 

ГРУПОВЕ МИСЛЕННЯ — процес групового, колективного обговорення чи вирішення будь-

яких проблем та питань. 

ДИВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ - мислення, що характеризується наявністю різних підходів до 

вирішення однієї і тієї ж задачі або процесом просування до наміченої мети (шуканого 

розв'язання задачі) одночасно в різних напрямках. Його кінцева мета — виявити та виважено 

оцінити всі можливі розв'язки задачі 

ДИСКУРСИВНЕ МИСЛЕННЯ - різновид мислення людини, що є дискусією або внутрішнім 

діалогом людини з собою або уявним опонентом, якого в її свідомості представляє інша 

людина. Назва «дискурсивне мислення» походить від слова «дискурс» і від поняття 

«дискусія», що мають спільні значення, що їх об'єднують, — «міркування», «обговорення». 

ІДЕЯ - у загальному значенні - думка, поняття, уявлення людини про щось. Термін «ідея» 

використовується в психології та суміжних з нею науках у наступних спеціальних значеннях: 

1. У Р. Декарта — те, що людина безпосередньо виявляє у своїй свідомості чи розумі через 

самоспостереження (інтроспекцію). Це розуміння ідеї також знайшло відображення у працях 

Д. Локка та інших британських емпіриків. 2. У сучасній когнітивній психології ідея означає 

деяке психічне явище (подія), яке породжується на основі досвіду активністю мозку з 

переробки інформації. 3. Думка, в якій міститься певна інформація про якийсь об'єкт. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН — не суворо наукова, метафорична назва сукупності 

інтелектуальних досягнень людини, що оцінюються за видами діяльності, в яких проявляється 

її інтелект, а також за її інтелектуальними досягненнями у цих видах діяльності в порівнянні з 

досягненнями інших людей. 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ — 1. У широкому розумінні слова — метафоричне позначення 

міждисциплінарної галузі наукових та прикладних досліджень, що поєднує когнітивну 

психологію та науки, пов'язані зі створенням та використанням комп'ютерів, з метою розробки 

технічних систем, що моделюють інтелектуальну діяльність людини у процесі розв'язання 

різноманітних 2. У вузькому значенні слова (формально) штучний інтелект — це будь-який 
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результат роботи комп'ютера, який люди вважають би розумним, якби він був відтворений 

(отриманий) не машиною, а людиною. 

КОНВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ — мислення, яке характеризується однаковими спробами та 

підходами до вирішення різноманітних завдань. Конвергентне мислення проявляється у 

цьому, що людина, засвоївши один спосіб розв'язання завдання, далі починає його механічно 

відтворювати і застосовувати на вирішення інших завдань, не звертаючи уваги те що, що може 

не підійти їх вирішення. Конвергентне мислення нерідко виявляється у людей із порівняно 

низьким рівнем інтелектуального розвитку та є типово репродуктивним, не творчим 

мисленням. 

КОЕФІЦІЄНТ РОЗУМОВНОГО РОЗВИТКУ (IQ) - числовий стандартний показник рівня 

загального розумового розвитку людини, який отримується за допомогою тестів інтелекту та 

інших подібних до них психодіагностичних методик. 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ — мислення, орієнтоване переважно виявлення і пошук недоліків у 

розв'язання завдань, на відміну позитивного (конструктивного) мислення, яке, навпаки, 

спрямоване виявлення й вивчення позитивних моментів (достоїнств), що у різних рішеннях 

задач. 

ЛАТЕРАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ — спосіб пошуку розв'язання задач (евристика), згідно з яким 

людина намагається одне й те саме завдання вирішувати різними шляхами і підходить до її 

вирішення з різних сторін замість того, щоб намагатися її вирішити одним-єдиним способом. 

МАГІЧНЕ МИСЛЕННЯ — впевненість (переконаність) деяких людей, що не має під собою 

серйозних наукових підстав, у тому, що їх мислення ніби рівнозначне деякому практичному 

дії, що думка як така здатна безпосередньо впливати на навколишні людини предмети та 

явища. 

МЕНТАЛЬНИЙ — 1. Розумовий, який належить до розуму чи свідомості, і навіть до інтелекту 

людини. 2. У структуралізмі - щось, пов'язане зі змістом психічних явищ, що інтроспективно 

вивчаються. 3. У психології дії (акту) - характеристика дій, актів чи процесів, які у психіці 

людини. 4. У функціоналізмі - щось, що стосується функціональних або адаптивних аспектів 

свідомості. 5. У біхевіоризмі - те, що знаходиться між стимулом та реакцією. 6. Що стосується 

інтелекту (розуму), на відміну від того, що відноситься до емоцій (афектів). 7. Щось, що 

відбувається або локалізоване в мозку, що породжується його активністю і представлене у 

вигляді психічних процесів та станів. 8. Синонім терміна «когнітивний». 

МОЗКОВА АТАКА (БРЕЙНШТОРМІНГ) - від англ, brainstorming -сукупність методик 

практичної організації групової розумової роботи людей, спрямованої на розв'язання будь-якої 

складної проблеми. Брейнстормінг сприймається як засіб підвищення ефективності спільної 

творчої роботи порівняно невеликий групи людей. Техніка організації та проведення 

брейнстормінгу — процедури «мозкової атаки» (так нерідко перекладається відповідний 

термін російською мовою) передбачає чіткий розподіл ролей між учасниками групи та їх 

взаємодію один з одним але певним правилам у процесі вирішення завдання. 

МИСЛЕННЯ - пізнавальний процес, який включає наступні моменти: 1. Постановку і 

вирішення різноманітних завдань. 2. Пізнання дійсності у тих її властивостях, які 

безпосередньо органами почуттів не сприймаються. 3. Пізнання дійсності в її найбільш 

суттєвих властивостях, що відображаються на рівні понять та наукових теорій. 4. 

Опосередковане пізнання дійсності — таке, у якому отримання потрібних знань людина 

застосовує якісь спеціальні засоби. 

НАВ'ЯЗЛИВІ ДУМКИ (Нав'язливі ІДЕЇ) - будь-які думки, ідеї, які постійно, крім бажання і 

волі людини вторгаються в її свідомість. Нав'язливі думки знаходяться за межами 

можливостей їх контролю з боку людини, і він, як правило, перебуваючи під впливом 

нав'язливих думок, погано усвідомлює цей факт, не в змозі уникнути відповідних думок чи 

ідей, позбутися їх. 

НАГЛЯДНО-ДІЙСНЕ МИСЛЕННЯ - мислення, що представляє процес вирішення завдань за 

допомогою практичних дій з реальними матеріальними предметами в умовах безпосереднього 

сприйняття відповідних предметів та ситуації, в якій завдання виникають. 
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НАГЛЯДНО-ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ — мислення, в якому завдання вирішуються за 

допомогою дій з образами в розумі відволіканні або при безпосередньому сприйнятті ситуації, 

представленої у вигляді образів. 

НЕВЕРБАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ — інтелект, який не пов'язаний з використанням мови та мови 

як засобу мислення і який проявляється у вирішенні завдань за допомогою практичних дій 

людини з матеріальними предметами чи уявних дій із образами, що виникли внаслідок 

сприйняття проблемної ситуації або їх вилучення з пам'яті. 

ОБСЯГ ПОНЯТТЯ - безліч об'єктів, які включає або до яких відноситься дане поняття. 

ПОНЯТТЯ - думка про найбільш загальні, істотні та специфічні властивості (ознаки) деякого 

класу об'єктів, предметів або явищ. У визначенні відповідного поняття ці предмети (об'єкти, 

явища) характеризуються узагальнено — через найважливіші їм ознаки, без вказівки на 

приватні чи другорядні властивості. Поняття можуть бути науковими чи життєвими. 

ПРАКТИЧНЕ МИСЛЕННЯ - мислення, за допомогою якого людина вирішує повсякденні 

практичні завдання, діючи з предметами в реальній ситуації. Практичне мислення зазвичай 

протиставляється теоретичному мисленню та порівнюється з ним. 

ПРИДБАНІ ІДЕЇ — термін, використаний у вченні Р. Декарта для позначення думок, які 

людська душа набуває у процесі життя, завдяки життєвому досвіду. 

ПРОДУКТИВНЕ МИСЛЕННЯ - застаріла назва виду мислення людини, яку в сучасній 

психологічній науці найчастіше називають творчою. Словосполучення «продуктивне 

мислення» вперше використав у своїх роботах М. Вертгеймер, який також став одним із 

перших психологів-експериментаторів у галузі вивчення творчого мислення. 

ПСИХОМЕТРИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – рівень інтелектуального розвитку людини, що 

оцінюється за допомогою психологічних тестів. Іноді такий інтелект також називають 

виміряним (оціненим) інтелектом, на відміну від інтелекту, який людина реально виявляє у 

різних сферах діяльності. 

РЕПРОДУКТИВНЕ МИСЛЕННЯ — застаріла назва виду мислення, яку нині називають 

нетворчою. Термін «репродуктивне мислення» використовувався у працях німецького вченого 

М. Вертгеймера та його сучасників для порівняння та протиставлення даного виду мислення 

творчому мисленню (сам автор творче мислення називав продуктивним). 

РЕФЛЕКСІЯ — 1. Звернення свідомості людини на себе, зокрема — на пізнання людиною 

власних психічних станів, процесів та властивостей. 2. Роздуми людини над своїм життєвим 

досвідом, аналіз ним своїх переживань, бажань та вчинків. 

СЕНСОМОТОРНИЙ ІНТЕЛЕКТ - 1. Тип інтелекту (мислення, способу вирішення завдань), 

заснований на сприйнятті та оцінці обстановки, що склалася, практичних діях, маніпуляціях з 

реальними фізичними предметами при безпосередньому сприйнятті як ситуації, в якій 

виникла відповідна задача, так і самих предметів 

СЛОВЕСНО-ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ - вищий рівень розвитку мислення людини, в якому 

вихідним матеріалом для вирішення завдань виступають знання, що містяться в словах-

поняттях, а засобом їх вирішення є міркування з поняттями, що будуються на основі законів 

логіки (логічних операцій мислення). 

СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ — 1. Розумова здатність, що дозволяє людині правильно 

сприймати та оцінювати людей, соціальні об'єкти та події, прогнозувати (передбачати) їхній 

хід, а також поведінку людей. Термін «соціальний інтелект» у цьому його розумінні був 

запропонований Дж. Гілфордом. 2. Результат розвитку загального інтелекту людини під 

впливом соціальних факторів, що на нього впливають. 

СУПЕРВАЛЕНТНЕ МИСЛЕННЯ — сукупність думок, ідей, міркувань тощо, які нав'язливо 

«крутяться» навколо однієї й тієї ж теми. Таке мислення розглядається як відхилення від 

норми та вивчається у клінічній психології. Воно може бути ознакою деяких нервових та 

душевних захворювань, наприклад певних різновидів шизофренії. 

ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ — різновид мислення, результатом якого є відкриття чи створення 

чогось нового. Творчий характер може мати багато видів як теоретичного, і практичного 
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мислення. У теоретичному мисленні його творчий характер проявляється у новизні знань, що 

воно породжує. 

ТЕОРЕТИЧНЕ МИСЛЕННЯ - різновид мислення, за допомогою якого людина розробляє 

теорії, що пояснюють ту чи іншу групу явищ. До теоретичного мислення також відносять 

мислення, пов'язане з постановкою та вирішенням наступних типів завдань: визначення 

наукових понять, побудова класифікації явищ, формулювання та доказ гіпотез (припущень) за 

допомогою розумових (теоретичних) міркувань. 

ТЕСТ ІНТЕЛЕКТУ АЙЗЕНКА — один із найвідоміших і найчастіше використовуваних тестів 

інтелекту, розроблений Г. Ю. Айзенком. Основу тесту Г. Ю. Айзенка складають вісім підшкал, 

призначених для оцінки рівня загального інтелекту, а також математичного, словесно-

логічного та образно-логічного інтелекту (мислення). П'ять із восьми підшкал тесту інтелекту 

Г. Ю. Айзенка є загальними та комплексно оцінюють усі види інтелекту (загальний інтелект), 

а три підшкали — спеціальними, що визначають кожен із названих вище приватних видів 

інтелекту. У свою чергу, кожна з підшкал тесту інтелекту Г. Ю. Айзенка включає кілька 

десятків спеціальних завдань, і на виконання всіх завдань тесту інтелекту Г. Ю. Айзенка 

відводиться 4 години (по 30 хв. на кожну нодшкалу). 

РОЗУМОВНА ВІДСТАЛІСТЬ — недоліки в розумовому розвитку людини, яка суттєво 

відхиляється від норми. У психології робилися неодноразові спроби класифікації таких 

недоліків як якісної, а й у кількісної основі. Так, наприклад, з метою оцінки ступеня розумової 

відсталості використовувалися стандартні показники (коефіцієнти) інтелекту. 

ФРЕЙМ — у сфері досліджень штучного інтелекту — система фіксованих елементів, що 

визначають (формують) ситуацію. Наприклад, елементами кадру, що називається кімнатою, є 

стіни, стеля, нол, двері, вікна і т.зв. 

ЕВРИСТИКА - 1. Інтуїція, здогад, ідея, що раптово виникла, думка. 2. Відчуття або почуття, 

що підказує людині розв'язання задачі. 3. Здатність знаходити незвичайні, несподівані, творчі 

рішення тих чи інших завдань  

ЕКСТЕРІОРІЗАЦІЯ — процес переходу чогось зсередини зовні, перетворення його з 

внутрішньої на зовнішню форму, наприклад — здібностей людини на продукти її діяльності. 

Екстеріоризація разом із протилежним їй процесом – інтеріоризацією – становить дві 

взаємопов'язані сторони єдиної динаміки діяльності та психічного розвитку в ній людини. 

ЕФЕКТ ФЛІННА — явище, згідно з яким останні кілька десятків років середній рівень 

розумового розвитку людей (коефіцієнт інтелекту, що оцінюється за допомогою тестів 

інтелекту) постійно зростає. 
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