
Творчості, як і будь-якої діяльності,  

можна навчитися. 

Г.Апьтшуллер 

 

23 січня 2020 року відбулося чергове засідання творчої лабораторії 

«Інноваційні педагогічні технології – основа модернізації фахової освіти».  

На засіданні розглядались такі питання: 

1. Онлайн-тестування як інструмент вимірювання навчальних досягнень 

студентів.  

2. Скрайбінг як продуктивний та інтерактивний засіб для концептуалізації 

інформації.  

3. Ейдетика та мнемотехніка у формуванні творчого мислення студентів 

як майбутніх учителів.  

    Викладач іноземної мови Шумінська Н.О. повідомила присутнім про те, 

що важливим елементом сучасної технології 

навчання є тест – інструмент вимірювання 

рівня знань і складності завдань, оскільки без 

такого інструменту керувати навчальним 

процесом, особливо в технологічному 

варіанті, неможливо. Як стверджують 

компетентні джерела: введення тестового 

контролю істотно підвищує мотивацію 

навчання і зацікавленість студентів. Наталія Олегівна розкрила переваги, які 

надають онлайнові тести, а саме: збільшення швидкості здійснення 

контролю, максимальна автоматизація цього процесу, можливість 



використання тестів у дистанційному навчанні, в самостійній роботі 

студента. Учасникам засідання було запропоновано виконати онлайн-тести, 

що були створені викладачем за інтернет-платформі "НаУрок"  

    Керівник творчої групи Марченко Т.В., 

розповідаючи про скрайбінг, наголосила, що 

візуалізація в процесі навчання допомагає 

студентам організувати та аналізувати отриману 

інформацію; за допомогою візуальних образів 

студенти  з  легкістю інтегрують нові знання; 

візуалізація розвиває критичне мислення 

(вербальна та візуальна подача  допомагає 

відновлювати в пам’яті отриману інформацію, 

оскільки презентація скрайбінгу складається із простих образів, символів та 

предметів, які легко запам’ятовуються). Викладач запропонувала для 

перегляду власноруч створені (мальовані та в програмі) скрайбінги. 

      Савіна М.В. наголосила, що педагоги, які 

активно працюють за принципами ейдетики, 

свідчать, що вона сприяє значному розвитку 

різних видів уваги й мислення, уяви, пам’яті. 

Ейдетика відкриває нові способи подання 

розвивального або навчального матеріалу. 

Саме тому можливості сучасного уроку й 

системи освіти загалом значно розширюються 

завдяки використанню ейдетики як засобу 

розвитку творчого мислення. 

       Учасники творчої лабораторії не лише презентували власні надбання з 

означених проблем, а й  розкрили особливості їх застосування як на заняттях 

із студентами, так і в ході педагогічної практики – на уроках в школі. 


