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ОПИС КУРСУ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості» розроблена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)», що передбачає 

підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 

«Середня освіта (Історія)».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові засади професійної творчості в освіті 

та педагогіці. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості»  полягає в 

формуванні у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наукових знань про 

сутність та специфіку педагогічної творчості як складника професійної діяльності учителя та 

умінь творчо розв’язувати професійні завдання у педагогічній сфері. 

 

ЗМІСТ КУРСУ 

№ Теми Аудиторних занять (годин) 

Денне відділення Заочне відділення 

Змістовий модуль 1 

1 Методологічні засади творчості 4  

2 Теоретичні засади педагогічної творчості як 

складника професійної діяльності  педагога 

4 1 

Змістовий модуль 2 

1 Формування та розвиток творчої особистості  4  

2 Педагогічна творчість і особистість  педагога 6 1 

3 Педагогічне спілкування як творча діяльність  

педагога 

8 1 

4 Вивчення передового педагогічного досвіду як 

шлях до професійної творчості  педагога 

4  

5 Творче розв’язання педагогічних задач  4  

6 Педагогічний артистизм педагога 2  

7 Творче самопочуття та саморегуляція педагога 4 1 

Усього 40 4 
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ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Шифр 

згідно з 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 03 Здатність активно вчитися впродовж життя й оволодівати інноваційними 

стратегіями навчання. 

ЗК 04 Здатність виявляти ініціативу, підприємливість, генерувати нові ідеї, визначати та 

розв’язувати проблеми.  

ЗК 05  Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в 

мультидисциплінарному оточенні. 

ФК 02 Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти українською мовою, формувати 

мовно-комунікативні уміння учнів. 

ФК 08 Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної 

діяльності, оцінки педагогічного досвіду. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (залік) 

1. Сутність поняття «творчість». 

2. Етапи творчого процесу. 

3. Мотивація творчої діяльності. 

4. Види творчості. 

5. Вікові особливості творчості. 

6. Сутність і специфіка педагогічної творчості. 

7. Рівні педагогічної творчості, їх характеристика. 

8. Фактори, які сприяють інтенсивності педагогічної творчості. 

9. Індивідуальна та колективна педагогічна творчість. 

10. Модель творчої особистості. 

11. Специфіка формування творчої особистості. 

12. Типологія творчої особистості педагога. 

13. Структура творчих здібностей педагога. 

14. Методи та прийоми стимулювання творчої активності педагога. 

15. Діагностика творчих можливостей педагога. 

16. Передовий педагогічний досвід та система роботи з ним.  

17. Технології педагогічної творчості педагогів-новаторів. 

18. Творче використання ідей педагогів-новаторів у роботі соціального педагога. 

19. Педагогічні ситуації та педагогічні задачі, їх співвідношення. 

20. Види педагогічних задач, їх класифікація. 

21. Алгоритм розв’язання  педагогічних задач. 

22. Педагогічне спілкування як вид професійної творчості   педагога. 

23. Стилі педагогічного спілкування. 

24. Структура процесу педагогічного спілкування, характеристика його етапів. 

25. Бар’єри педагогічного спілкування та шляхи їх подолання. 

26. Педагогічні конфлікти, їх види та причини виникнення. 

27. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів. 

28. Поняття педагогічної техніки, її види. 

29. Характеристика зовнішньої педагогічної техніки. 

30. Характеристика внутрішньої педагогічної техніки. 

31. Вербальні засоби педагогічної техніки. 

32. Культура педагогічного мовлення   педагога. 

33. Техніка використання мовних засобів в умовах спілкування з різними категоріями клієнтів. 

34. Невербальні засоби педагогічної техніки. 

35. Мімічна та пантомімічна культура   педагога 

36. Зовнішній вигляд   педагога. 

37. Творче самопочуття   педагога. 

38. Техніка професійної саморегуляції педагога.  



39. Педагогічний артистизм у діяльності педагога. 

40. Спільне та відмінне у педагогічній та акторській діяльності.  

41. Система К.Станіславського як педагогічна основа для формування артистизму педагога.  

42. Техніка розвитку виразності педагогічної дії. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи (тематичні завдання для самостійної 

роботи, тести тощо), які виконуються із порушенням встановлених викладачем термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від максимально можливої кількості балів за 

даний вид діяльності). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний, режим роботи тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувачі керуються нормами «Положення про 

академічну доброчесність здобувачів освіти в Національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка» (2019 р.; Інтернет-ресурс: https://drive.google.com/ 

file/d/1kpvtbTTnlgy2Tz29iNvgwlMe84tMAkRg/view). У процесі навчання забороняються 

академічний плагіат, фабрикація та фальсифікація результатів, списування (при написанні 

контрольної роботи та складанні іспиту), хабарництво.  

Політика щодо відвідування. Відвідування лекційних занять є бажаним, але не 

обов’язковим. Теми пропущених лекційних занять студент опрацьовує самостійно. Відвідування 

практичних занять та контрольних заходів (контрольна робота, залік) є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (хвороба, працевлаштування, карантинні заходи тощо) навчання та складання 

заліку може відбуватися онлайн за погодженням із викладачем. 

 

 

Розподіл балів. 

 

Види оцінювання Кількість балів 

Робота на практичному  занятті (усна відповідь, доповнення, 

коментування, участь у дискусії) 

36 

Виконання завдань для самостійної роботи (індивідуальні завдання, 

підготовка доповідей, проєкту) 

54 

Контрольні роботи 10 

Усього 100 

 

 

Система переведення балів в залікові оцінки 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою За шкалою 

університету 

A 5 (відмінно) 90-100 

B 4 (дуже добре) 83-89 

C 4 (добре) 75-82 

D 3 (задовільно) 68-74 

E 3 (достатньо) 60-67 

FX 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) 35-59 

F 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 1-34 

 

 

https://dnpb.gov.ua/ua/
https://drive.google.com/%20file/d/1kpvtbTTnlgy2Tz29iNvgwlMe84tMAkRg/view
https://drive.google.com/%20file/d/1kpvtbTTnlgy2Tz29iNvgwlMe84tMAkRg/view

