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  Проблема, над якою працює творча група: підвищення 

результативності та ефективності показників успішності студентів, формування 

потреб у самоосвіті, самовихованні, саморозвитку їх природних можливостей,  

збагачення мотиваційної сфери майбутніх фахівців шляхом використання 

інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових або 

вдосконалення вже наявних концепцій, принципів, підходів до освітнього 

процесу. 

Мета. розширювати та збагачувати арсенал сучасних інноваційних методів 

і технологій, форм та засобів педагогічної взаємодії зі студентами для підвищення 

рівня сформованості комплексу педагогічних умінь студентів, забезпечення 

готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. 

Актуальність. З впровадженням у навчально–виховний процес 

інноваційних технологій викладач все більше набуває функції консультанта, 

фасилітатора, тьютора, коуча. Останнє вимагає від нього суттєвих змін у змісті, 

формах і методах навчання, виховання, управління педагогічним процесом, у 

розвитку складових основ професійної майстерності. 

 

Завдання 

• ознайомлення з сутнісними ознаками інноваційних педагогічних 

технологій; 

• формування цільових установок на ідеї гуманістичної особисто-

орієнтованої педагогіки; 

• сприяти подоланню стереотипів консервативного стилю викладання; 

• створення інноваційного освітнього середовища; 

• поширення в освітній практиці передового педагогічного досвіду та 

інноваційних знахідок; 

• формування вмінь оцінювати та розробляти власну практику в контексті 

освітніх інновацій. 

 

 



Очікувані результати роботи: 

• упровадження інноваційних освітніх технологій як засобу підвищення 

професійної педагогічної діяльності викладачів; 

• створення середовища для творчої самореалізації учасників освітнього 

процесу; 

• розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження інноваційних 

педагогічних технологій в практику навчального процесу; 

• апробація  особистісно орієнтованих інноваційних методів у рамках 

навчально-виховного процесу; 

• удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань творчої групи  

І засідання 

Листопад 

 

ІІ засідання 

Січень 

 

ІІІ засідання 

Квітень 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Відповідальний за 

проведення 

1 Інноваційність як ознака сучасності. 

Особливості створення відеолекції як методу 

візуалізації навчального матеріалу. 

Сойнова Н.І. 

2 Створення ментальних карт: особливості, 

можливості, призначення. 

Марченко Т.В. 

3 QR-код як сучасний метод подання інформації.    Меленець І.О. 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Відповідальний за 

проведення 

1 Онлайн-тестування як інструмент вимірювання 

навчальних досягнень студентів 

Шумінська Н.О. 

2 Скрайбінг як продуктивний та інтерактивний засіб 

для концептуалізації інформації 

Горобець О.А. 

3 Ейдетика та мнемотехніка у формуванні творчого 

мислення студентів як майбутніх учителів 

Савіна М.В. 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Відповідальний за 

проведення 

1  Роль тренінгу  як засобу активізації взаємодії між 

викладачем і студентом 
Тихоліз В.О. 

2  Сторітелінг як один із інноваційних методів 

викладання 
Левченко С.В. 

3 Критичне мислення – інноваційна навичка ХХІ 

століття 

Марченко Т.В. 
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філософський альманах. – К. : Центр культури. – 2004. – № 39. – С. 1–4. 3.  

3. Електронний збірник теоретичних та практичних матеріалів для 

формування критичного мислення учнівства [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http:// naurok.com.ua. 
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виховний процес як умо- ва інноваційного розвитку закладу освіти [Електро- 
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7. Олійник П. М. Передові педагогічні технології, дидактично-методичні 
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