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Швидкий розвиток науки і техніки та глобалізаційні процеси нині 

впливають практично на всі сфери людського життя, зумовлюють виникнення 
нових викликів та вимог перед молодими спеціалістами і, відповідно – перед 
викладачами ВНЗ. Сучасне суспільство потребує нових спеціалістів, які можуть 
йти «в ногу з часом» та складати достойну конкуренцію як вітчизняним, так і 
іноземним працівникам на міжнародному ринку праці. Тому завданням вищих 
навчальних закладів стає підготовка високоосвіченої, мислячої особистості 
здатної адаптуватись у динамічних умовах світового прогресу, тобто 
передбачати, своєчасно виявляти та успішно вирішувати нагальні проблеми 
розвитку. Особливо актуальною сьогодні є розробка новітніх освітніх 
технологій, що сприятимуть загальному розвиткові індивідуума, формуванню 
його світоглядної культури, власного досвіду та творчості. У даному контексті, 
як засіб ділового спілкування, іноземна мова набуває першочергової важливості 
у вищій школі. Тут метою стає практичне опанування студентами англійської 
мови та нормативної бази її функціонування в комунікативно-мовленнєвих 
ситуаціях у різних сферах професійної діяльності. 

У методиці викладання іноземних мов поряд із традиційними методиками 
виникає зацікавлення новими освітніми моделями, технологіями та методами, 
які передбачають перехід від механічного нагромадження знань, до більш 
прагматичного підходу відносно реальної діяльності фахівця певної сфери. 
Відповідно трансформується і роль викладача, який з носія знань, які повинен 
передати студентові, перетворюється на творця умов, за яких студент матиме 
змогу повніше оволодіти фаховими знаннями, розвивати відповідні професійні 
та особистісні якості, формувати вміння самостійно приймати рішення в умовах 
невизначеності, визначати проблему, розробляти багатоваріантний план дій 
щодо вирішення певної ситуації, розвивати навички роботи в колективі тощо. 

Одним із методів викладання, який сприяє розвитку і засвоєнню названих 
вище вмінь і навичок є метод «мозкового штурму» (brainstorming). Мозковий 
штурм, або брейнстормінг, це – оперативний метод розв’язання проблеми на 
основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам обговорення 
запропоновано виказати якомога більшу кількість варіантів розв’язання 
конкретної проблеми, не уникаючи навіть найфантастичніших рішень. 
Головними аспектами є максимальна кількість ідей та повна заборона на 
критику на початкових етапах [2]. 

Цей метод переважно застосовують на початковій стадії реалізації 
певного проекту або вирішення проблеми, або для пошуку нових шляхів 



діяльності у випадку критичного зниження продуктивності роботи над певним 
питанням, завданням. У цих випадках важливо активізувати творче мислення, 
перебороти інерцію мислення, яка призводить до стериотипізації мислення і, як 
наслідок, зниженню продуктивності процесу. Відповідно, «мозковий штурм»  
активізує інтелектуальну діяльність студентів, яка спрямовує її на висування 
максимально можливої кількості ідей для вирішення конкретної задачі, 
звільнення від інерції мислення, подолання стереотипів тощо. При цьому до 
уваги слід брати навіть нереалістичні ідеї, оскільки допускається можливість їх 
оптимізації і застосування у роботі. 

«Мозковий штурм» (brainstorming) вперше був запропонований Алексом 
Осборном (Alex F. Osborn) наприкінці 30-х рр. минулого століття, спрямований 
на колективний пошук ідей, розділення процесів генерації і критики в часі. [2]. 

У 1948 році Алекс Осборн видав книгу «Ваша креативна сила», в якій 
описав запропонований ним метод. Книга несподівано стала бестселером і 
започаткувала нову еру у вирішенні проблем розробки. Станом на сьогодні 
більшість організацій, які працюють над реалізацією проектів, користуються у 
повсякденній роботі методом «мозкового штурму». 

Для ефективного використання цього методу варто дотримуватися 
певних вимог. Оптимальними вважають групи від 5 до 10 осіб. Робота 
починається із постановки проблеми, яку необхідно вирішити. Викладач 
повинен бути впевнений, що студенти розуміють, що від них чекають, що вони 
мають можливість фіксувати ідеї, що їхнє розміщення в аудиторії дозволяє 
спілкуватися без перешкод: тобто найзручнішим є розташування довкола столу, 
коли учасники бачать обличчя один одного і в них є місце, щоб робити записи. 
Після закінчення часу, відведеного на роботу, студенти озвучують ідеї, які були 
висунуті при колективному обговоренні. Разом із викладачем починається 
розгляд ідей, аналізується їхня придатність вирішити поставлену проблему. 
Результатом є вибір найбільш оригінальної ідеї [4]. Тобто, можна виділити 
кілька основних етапів у роботі за методом «мозкового штурму»: 

1) Визначення проблеми. 
2) Накопичення ідей. 
3) Групування накопичених ідей та пропозицій, їх оцінка (обговорення), 

відбір, визначення оригінальної та оптимальної ідеї для розв’язання 
проблеми у подальшій діяльності. 

Варто врахувати, що кількість генерованих ідей під час обговорення 
обмежувати не рекомендують, але можна ввести часовий ліміт. Цей момент 
важливий тим, що дає викладачеві можливість узгодити роботу з навчальним 
планом. 

Для підвищення ефективності роботи (особливо за умов лімітованого 
часу) проблему, яку будуть вирішувати під час «мозкового штурму» можна 
повідомити учасникам (студентам) за кілька днів до зібрання. Відтак, студенти 
приходитимуть на заняття уже з певними ідеями, що дозволить значно 
заощадити час на перших двох етапах. Також варто визначити модератора 
(зазвичай ним є викладач) та секретарів, які будуть фіксувати усі виголошені 
ідеї. Ідеї варто занотовувати так, щоб вони були візуально доступні усім 



учасникам процесу (виводити на дошку або проектор). Якщо час обмежений, 
про це треба попередити завчасно і нагадувати упродовж дискусії.  

Під час застосування цього методу учасників можна поділити на дві 
групи: одна з них буде генерувати ідеї, висувати нові варіанти вирішення 
проблеми, інша – проводити критичне оцінювання і відбір. Якщо ж такого 
розподілення немає, то усі учасники процесу залучаються до всіх етапів 
«мозкового штурму».  

Також можна виділити три групи: «генераторів», «критиків» та «арбітрів» 
(«суддів»), проте важливо слідкувати за тим, щоб групи не заважали роботі 
одна одної [ 1]. За умов достатньої кількості часу, між другим та третім етапами 
доцільно зробити перерву, щоб дати учасникам можливість «охолонути» після 
активного обговорення і налаштуватися на критичне сприйняття та оцінку 
виробленої інформації. 

Метод «мозкового штурму» можна застосовувати не тільки у групах, але 
й індивідуально, проте можна припустити, що колективне застосування сприяє 
зростанню ефективності, оскільки передбачає виникнення більшої кількості 
ідей та більш неупереджене їх обговорення та відбір. 

Метод «мозкового штурму» у вищеописаному вигляді застосовується 
найчастіше, проте він має кілька поширених різновидів:  

 зворотна «мозкова атака»/«мозковий штурм» (різновид, 
спрямований на виявлення недоліків предмета або явища);  

 тіньова «мозкова атака»/«мозковий штурм»  (різновид, що 
передбачає наявність «тіньової команди», яка відсторонено аналізує 
діяльність іншої, відкритої частини команди);  

 «корабельна рада» (різновид мозкового штурм в умовах гостро 
обмеженого часу та наявної інформації). 

 «мозковий штурм» з оцінкою ідей (перший та другий етапи 
почергово змінюють один одного кілька разів) 

 метод «365» (6 учасників висувають по 3 ідеї за 5 хвилин, після 
чого учасники обмінюються ідеями) 

Є також ціла низка методів психологічної активізації, подібних до методу 
«мозкового штурму»., метод фокальних об’єктів (або «метод каталогу», «метод 
випадкових об’єктів»), синектика (метод пошуку нових ідей через аналогії), 
оператор РЧВ (метод, який базується на таких якостях продукту або явища як 
розмір, час, вартість), конференція ідей («творча нарада», «круглий стіл»), 
метод «гірлянд асоціацій і метафор» (асоціативний, інтуїтивний пошук нових 
ідей); різноманітні методи систематизованого пошуку [2]. 

Під час занять англійської мови метод «мозкового штурму» є найбільш 
ефективним для вивчення нової лексики (особливо на етапі закріплення 
матеріалу), розвитку комунікативних здібностей та навичок читання мовчки, 
передтекстовий етап. Варто зауважити, що в процесі іншомовного спілкування 
студенти приділяють увагу правильності побудови фраз, лексико-граматичним 
структурам, більше того, можуть допомагати одне одному виправляти помилки 
та вдосконалювати знання англійської мови (взаємонавчання), що сприяє 



покращенню командної взаємодії. Відбувається розвиток творчого та 
асоціативного мислення, завдяки чому в пам’яті закріплюються слова, вирази, 
зникає мовний бар’єр. Тому важливо забезпечити доброзичливу і невимушену 
атмосферу в аудиторії.   

Даний вид діяльності дозволяє викладачеві (який тут є організатором, 
керівником та стимулятором процесу) зрозуміти на скільки добре чи погано 
студент засвоїв матеріал ( лексику, граматику). Якщо мозковий штурм 
використовується на початку вивчення нової теми, він дає бачення того, яким 
словниковим та граматичним запасом володіє студент, на що викладачеві варто 
звернути увагу. 

Недоліком застосування методу «мозкового штурму» загалом є те, що він 
не гарантує, що буде знайдено оптимальне, єдино правильне рішення 
проблеми. Практика показує, що не більше 15% напрацьованих таким чином 
ідей є справді дієвими. Ще одним недоліком застосування цього методу є те, 
що часто «генеровані» ідеї важко або неможливо реалізувати. 

Не зважаючи на ці недоліки, за умов правильної організації, застосування 
методу «мозкового штурму» є дуже доцільним для підвищення ефективності 
професійно-орієнтованого навчання англійській мові, оскільки він не тільки 
сприяє розвитку креативного мислення, тренуванню вміння шукати нові 
підходи до вирішення конкретних проблем і задач, поліпшенню навичок роботи 
в команді, які можуть знадобитися майбутнім молодим спеціалістам у 
професійній діяльності, а й робить студентів біль впевненими в собі та 
розкутими.  

Метод «мозкового штурму» активно застосовується провідними 
компаніями в Україні та світі, особливо у сферах ІТ-технологій та реклами, 
тому практичне ознайомлення студентів з основами роботи за цим методом 
поліпшить їх конкурентоздатність не тільки на українському, але і на 
міжнародному ринку праці. 
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