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04.02.2021 відбулось чергове засідання творчої групи «Інноваційні 

педагогічні технології – основа 

модернізації фахової освіти». На 

розгляд учасників зібрання 

виносилися такі питання: 

1.Сторітелінг, комікси як інноваційні 

методики комунікації та мотивації в 

практиці освітньої діяльності. 

2. Ейдетика як засіб розвитку творчого мислення.  

Викладач психолого-педагогічних дисциплін Левченко Світлана Віталіївна 

пояснила, що сторітелінг (storytelling) – це мистецтво розповідати історії з метою 

навчання, керування шляхом донесення змісту повідомлення за допомогою 

спеціальної методики.  

 

Дітям і дорослим подобається слухати цікаві захоплюючі історії – і не 

дивно, адже люди полюбили їх дуже давно – ще тоді, коли мало хто був 

писемним, не було книг, Інтернету та інших популярних сьогодні джерел 

інформації. Разом з тим, сучасні учні, 

студенти губляться в потоці 

інформації, їм буває складно 

запам’ятати великі обсяги нецікавих 

фактів, і, як наслідок, втрачається 

інтерес до навчання. Саме тому в педагогіці набуває популярності метод 



сторітелінгу, при якому пояснення нової інформації, необхідної для 

запам’ятовування, відбувається за допомогою захоплюючих емоційних 

історій. Викладач розкрила алгоритм створення історій, його види, а також 

навела приклади використання сторітелінгів і коміксів в ході вивчення різних 

дисциплін. 

 

Савіна М.В. наголосила, що мнемонікою називають мистецтво 

запам'ятовування різної інформації у великому обсязі. Основні принципи її 

опанування – мнемотехніка, передбачає певну теорію і різні практичні 

прийоми. Мнемотехніка – це свого роду схеми в основі яких лежать асоціації, 

що допомагають запам’ятовувати і відтворювати інформацію. 

Найелементарнішими формами мнемоніки є ритм і рима. Ритм — це природний 

принцип упорядкування інформації, багато людей мимоволі застосовують його. 

Вони раз по раз повторюють дані із дотриманням одного і того ж ритму або 

одночасно підбираючи рими до них. Безсумнівно, подібним чином вивчається 

таблиця множення або назви річок вашої країни. Головний інструмент 

людського розуму — де 

пам’ять. Вона забезпечує 

зв’язок минулого із 

сьогоденням та майбутнім, 

збереження попередньо 

набутого досвіду, завдяки 

чому ми маємо змогу 

повторно й неодноразово його використовувати.   

Учасники творчої групи долучились до обговорення. Засідання пройшло в  

дружній і творчій атмосфері. 


