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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета - допомогти студенту в опануванні дидактичних систем та освітніх 
технологій, спрямованих на розвиток особистості майбутніх фахівців, та їх творчої реалізації в 
процесі навчання. 

Завдання - аргументована проблематизація ключових понять. Щоб допомогти студентові в 
особистісному самовизначенні, пропонуються інваріантні дидактичні позиції, креативні системи 
навчання  і підходи. Дисципліна орієнтована на надання допомоги дорослому суб’єктові 
(студентові) в опануванні знань з креативної педагогіки.    

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. Структуру творчої особистості.   
2. Методи оцінювання рівня сформованості творчої особистості учня.  
3. Загальні правила застосування методу колективного пошуку оригінальних ідей.   
4. Загальні правила застосування евристичних методів розв’язування творчих задач.  
5. Технологію колективної творчої справи як організаційної основи. 

 
Вміти: 

1. Визначати фактори, які детермінують індивідуальні розбіжності у вияві  творчої 
активності. 
2. Розробляти власну технологію вивчення рівня сформованості «креативогенних рис» 
особистості учня. 
3. Складати «творчий портрет» конкретного колективу.  
4. Планувати творчу навчальну діяльність учнів та форми і методи співробітництва вчителя 
й учнів. 
5. Розробляти правила для вчителя та учнів по застосуванню методу «мозкової атаки». 
6. Вибирати для певної теми уроку творчу задачу та складати план її розв’язання. 
7. Проводити самоаналіз власної діяльності. 
8. Планувати й організовувати колективну творчу діяльність. 
9. Забезпечувати одержання фахівцями творчого продукту. 

 
Володіти: 

1. Методами рівня сформованості творчої особистості учнів. 
2. Навиками розробки творчих ситуацій, дидактичного матеріалу з урахуванням 

можливостей кожної грипи учнів. 
3. Навиками розробки евристичних завдань, творчих задач, творчих практичних завдань для 

визначення рівня засвоєння матеріалу.  
4. Технологією організації творчої діяльності у навчально-виховному процесі. 
5. Методикою розв’язування творчої задачі в групі студентів за допомогою евристичного 

методу. 
6.  Плануванням, організацією, мотивацією колективної творчої діяльності. 
 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Модуль 1 

• Творча особистість. Структура творчої особистості. 
• Творчі можливості особистості: структура та проблеми розвитку. 
• Методи оцінювання рівня сформованості творчої особистості учня 
• Структура методик навчання технічній творчості (цілі, зміст, методи, засоби, форми)  
• Технологія організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі 

Модуль 2 



• Евристичні методи розв’язання творчих задач (методи колективного пошуку 
оригінальних ідей (методи «мозкової атаки» - прямої, подвійної, масової, зворотної), 
метод контрольних евристичних понять, метод «букета проблем», метод інверсії, метод 
емпатії, метод сінектики, асоціативний метод, евристичні методи розв’язання технічних 
протиріч) 

• Методика розв’язання творчих технічних задач Г.С. Альтшуллера (АРВЗ) 
• Методика розв’зання творчих технічних задач В.О. Моляко (КАРУС) 
• Планування і організація колективної творчої діяльності учнів 
• Діяльність учителів-новаторів з формування творчої особистості учня в навчально-

виховному процесі 
 

4. Список рекомендованої літератури 

Базова 
                                      1. Кузьмінський, Анатолій Іванович Педагогіка: підручник/ А. І. 

Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К.: Знання, 2007. - 448 с. 
2. Педагогика. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов / Ю.К.Бабанский, 

В.А.Сластенин, Н.А.Сорокин. Под ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд., доп. и перераб.– 
Просвещение, 1988 – 479 с. 

3. Омельяненко С.В. Педагогіка. Тестові завдання: навч. посібник/ С. В. Омельяненко. - 
К.: Знання, 2008. - 392 с. 

4. Педагогіка: навч. посібник/ З. Н. Курлянд [та інші]; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. 
Д. Ушинського. - 2-ге вид., перероб. та доп.. - Х.: Бурун Книга, 2009. - 304 с. 

5. Лихачев Б.Т.Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие для вузов и слушателей ин-тов и 
фак-тов повышения квалификации и переподготовки науч.-пед. кадров/ Б. Т. Лихачев. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 1999. - 524 с. 

6. Дубовец, А. Н.     Педагогика: учеб. пособие для студ. спец. 8.18010011 
Интеллектуальная собственность/ А. Н. Дубовец; Укр. инж.-пед. акад.. - Х.: , 2013. - 166 с. 

Допоміжна 
1. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная  педагогика и психология. – М.: 

Академический проект, 2004. – 560 с. 
2. Кудіна В. В.Педагогіка вищої школи: навч. посібник для вищих навч. закладів/ В. В. 

Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. - 2-ге вид., доп. і перероб.. - К.: Ленвiт, 2007. - 194 с. 
3. Педагогика. Теории, системы, технологии: учебник для высш. и сред. учеб. заведений/ 

С. А. Смирнов [и др.]; под ред. С. А. Смирнова. - 7-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2007. - 512 
с. 

4. Сисоєва С.О. Хрестоматія з психології та педагогіки: навч. посібник для вищих навч. 
закладів непед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання/ С. О. Сисоєва, Т. Б. 
Поясок; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Кременчуцький ін-т 
Дніпропетровського ун-ту економіки та права. - Кременчук: [б. в.], 2008. - 400 с.     

5. Педагогіка: Хрестоматія/ уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К.: Знання-
Прес, 2003. - 700 с. 

 


