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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 

освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів – 
3 

Галузь знань 
01 

Освіта / Педагогіка 

 
вибіркова 

 
 

Спеціальність:  
011 Освітні, 

педагогічні науки 
 

Освітня програма 
«Педагогіка вищої 

школи» 
 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

Змістових модулів – 
2 

 
2 
 

 
 
 Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання: 
навчальний проєкт: 
«Програма творчого 
самовдосконалення 
педагога» 

Семестр  
 

 
3 

 
 

Загальна кількість  
годин – 90 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
Аудиторних – 6 
Самостійної роботи 
студента – 12 

 
Освітній рівень: 

другий 
(магістерський) 

Лекції  
12  

Практичні, семінарські 
18  

Лабораторні  
- - 
Самостійна робота 
60  

Вид контролю: екзамен 

Передумови для вивчення дисципліни: 
Педагогіка вищої школи, Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні, Інноваційні 
освітні технології у вищій школі, Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета полягає у систематизації історико-педагогічного досвіду розвитку педагогіки творчості, її 

філософських і теоретико-методологічних засад; розкритті сутності, специфічних ознак, змісту 
ключових понять педагогіки творчості; дослідженні й моделюванні психологічних та педагогічних 
умов творчого розвитку здобувачів у сучасному освітньому процесі.  

Завдання: 
1) визначати та аналізувати теоретичні засади педагогіки творчості; 
2) характеризувати умови та джерела розвитку педагогічної творчості, механізми прийняття творчого 
педагогічного рішення; 



3) окреслювати основні складові індивідуальної творчої концепції педагога, особливості формування 
творчої особистості вчителя й учнів; 
4) визначати ознаки творчої лабораторії педагогів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати й вміти: 
 теоретичні основи педагогічної творчості як феномену та предмету педагогіки творчості; її 
сутність, специфічні ознаки, теоретичний зміст понять «творчість», «педагогічна творчість», «творча 
діяльність»; 
 принципи педагогічної творчості, критерії, рівні творчої діяльності педагогів;  
 демонструвати розуміння сучасної соціально-економічної ситуації й опосередкованого нею 
випереджального соціального замовлення в освіті;  
 здійснити критичний аналіз історичного педагогічного досвіду, зробити обґрунтований вибір 
ідей і теоретичних основ педагогічної системи для вирішення конкретної проблеми;  
 показати розуміння й особистісне прийняття сутності сучасної гуманістичної освітньої 
парадигми;  
 враховувати статевовікові, психофізіологічні, психологічні, соціальні й духовні особливості і 
можливості здобувачів у пізнавальній, емоційно-вольовій, психомоторній, сенсомоторній та духовній 
сферах, які спрямовані на подальший розвиток критичного і творчого мислення;  
 вибирати оптимальні засоби педагогічної комунікації (системи методів і дидактичних засобів) 
для здійснення взаємодії зі здобувачами та іншими суб'єктами освітнього процесу. 

Можливості та переваги, які надає дисципліна: вивчення курсу допоможе здобувачеві 
осмислити теоретичні основи педагогіки творчості та розширити межі власної креативності, 
сформулювати власну творчу концепцію. 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в галузі вищої 
освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 
ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння причинно-
наслідкових зв'язків у предметній галузі. 
ЗК-4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного впровадження й 
популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 
ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з  використанням сучасних засобів, форм і методів, 
методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 
ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати рішення у 
складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 
ФК-15. Здатність до рефлексії та самовдосконалення, автономії та відповідальності за підвищення 
рівня власної педагогічної майстерності й культури, розширення меж професійної компетентності та 
спрямованості; здатність приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної 
кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. 

 
3. Очікувані результати навчання 

ПРН 8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й технології 
організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні технології. 
ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію знань; 
узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; самостійно приймати 
рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному професійному рівні, брати участь у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з 
дотриманням вимог педагогічної етики. 
ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і відповідального 
вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних ситуаціях, вибору шляхів 
їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 

 
 



 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТВОРЧОСТІ 
Лекція 1. Сутність педагогічної творчості та її роль у педагогічному процесі 
Сутність поняття «творчість». Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості.  

Концептуальні засади визначення педагогічної творчості. Завдання сучасної педагогіки творчості. 
Міжпредметні зв’язки педагогіки творчості з іншими науками. Творчість і майстерність. 

Лекція 2. Історія розвитку педагогіки творчості 
Періодизація становлення та розвитку педагогіки творчості. Зародження педагогіки творчості. 

Гуманістична педагогіка Відродження та Просвітництва. Розвиток особистісно орієнтованої 
педагогіки. Педагогічні концепції XX століття. Педагоги-новатори України та Рівненщини. 

Лекція 3. Умови та джерела педагогічної творчості 
Сфери прояву творчості педагога. Типологія творчих особистостей. Зовнішні та внутрішні 

умови розвитку педагогічної творчості. Джерела творчих ідей та рішень. Передовий педагогічний 
досвід як джерело педагогічної творчості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Лекція 4. Творчість педагога і творчість здобувача 
Індивідуальна творча концепція педагога. Зміст творчих якостей здобувача та критерії їхнього 

оцінювання. Специфіка формування творчої особистості здобувача. Моделі педагогічної 
співтворчості. Управління творчим розвитком особистості в освітньому процесі. Механізми поштовху 
до творчої активності педагога (наслідування, взаємовплив, інтуїція, інсайт). Особистість формується 
особистістю: вчителі-новатори, авторські технології.   

Лекція 5. Артпедагогіка як поліфункціональна креативна технологія 
Сутність арт-педагогіки як технології. Функції арт-педагогічних технологій. Різноманіття 

артпедагогічних технологій в освітньому процесі.  
Лекція 6. Формування педагогічного артистизму у майбутнього викладача 
Театральна педагогіка як ефективний компонент освітньо-виховної дидактики. Артистизм як 

складова педагогічної творчості та майстерності. Структура педагогічного артистизму. Чотири рівні 
сформованості педагогічного артистизму. Критерії оцінки рівня сформованості педагогічного 
артистизму майбутніх педагогів. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього 
У тому числі 

усього 
У тому числі 

Л. П. Лаб. Інд. С.р. Л. П. Лаб. Інд. С.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогічних досліджень 
Тема 1 Сутність 
педагогічної 
творчості та її роль 
у педагогічному 
процесі. 

13 2 2   9       

Тема 2. Історія 
розвитку педагогіки 
творчості. 

13 2 2   9       



Тема 3. Умови та 
джерела 
педагогічної 
творчості. 

14 2 4   8       

Разом за 
змістовим 
модулем 1: 

40 6 8   26       

Змістовий модуль 2. Науково-дослідницька діяльність здобувачів  
Тема 1. Творчість 
педагога і творчість 
здобувача. 

14 2 4   8       

Тема 2. 
Артпедагогіка як 
поліфункціональна 
креативна 
технологія. 

12 2 2   8       

Тема 3. Формування 
педагогічного 
артистизму у 
майбутнього 
викладача. 

15 2 4   9       

Разом за 
змістовим 
модулем 2: 

41 6 10   25       

Модуль 2 
ІНДЗ 9     9       
             
Усього годин: 90 12 18   60       

7.Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

 

1. Педагогіка творчості як наука. 2 

2. Становлення та розвиток педагогіки творчості. 2 

3. Характеристика умов та джерел розвитку педагогічної 
творчості. 

2 

4. Стратегії творчої діяльності 2 

5. Специфіка формування та розвитку креативності у 
педагогів. 

2 

6. Педагогічне управління творчою та інноваційною 
діяльністю. 

 

7. Артпедагогічні технології у розвитку творчості. 4 

8-9. Педагогічний артистизм та креативність педагога. 2 

 Всього: 18 
9. Самостійна робота 

№  
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Сутність педагогічної творчості та її роль в 
педагогічному процесі. 

9 



2. Історія становлення та розвитку педагогіки творчості. 9 

3. Умови та шляхи розвитку педагогічної творчості. 8 

4 Творчість педагога та творчість здобувача. 8 

5. Артпедагогіка як поліфункціональна креативна 
технологія. 

8 

6. Формування педагогічного артистизму педагога. 9 

7. ІНДЗ 9 

 Разом: 60 
10. Індивідуальні завдання 

Розробити та представити навчальний проєкт: «Програма творчого самовдосконалення педагога». 
Презентація проєктів може відбуватися як доповідь на дискусійній панелі для здобувачів ступеня 
вищої освіти «магістр» за спеціальністю 011 «Педагогіка вищої школи». 

 
11. Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод (практичні заняття); 
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

 
12. Методи оцінювання 

МО1 – екзамен; 
МО2 – усне або письмове опитування; 
МО4 – тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентація та виступ на наукових заходах; 
МО9 – захист практичних робіт. 

 
13. Засоби діагностики результатів навчання: 

екзамен, тести, реферати, есе, проєкт, поточне тестування, презентація 
 

14. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Суми 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен  залік 

 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 

 
 
 
 
 

Високий  
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 



нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності  

 
 
 
 

зараховано 82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі 
у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти помилки, 
з-поміж яких є значна кількість 
суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, 
значну частину його відтворює 
на репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільно 

 
 
 
 

не зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 
(модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ, оцінка (бали) за участь 
у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. Здобувачам вищої освіти 
після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під час підсумкового 
модульного контролю за графіком екзаменаційної сесії. Підсумок виставляється за результатами 
поточного модульного контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

 



15. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкови
й тест 

(екзамен) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
10 

 
40 

 
100 7 6 7 6 7 7 

Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 
 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість 
балів 

Т1 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 

1 
2 
 
4 

7 

Т2 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 

1 
1 
4 
 

6 

Т3 Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 

3 
4 7 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
Т4 Виконання завдань під час практичного заняття. 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 
Виконання завдань самостійної роботи. 

1 
 
4 
1 

6 

Т5 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Участь у дискусії. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 
Виконання завдань самостійної роботи. 

1 
1 
 
4 
1 

7 

Т6 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 
Поточне тестування. 

1 
1 
4 
 
1 

7 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
ІНДЗ: 
Презентація проєкту на тему: «Програма творчого самовдосконалення 
педагога». 
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Підсумковий тест (екзамен)  40 
Разом: 100 

       16. Методичне забезпечення 
Освітній контент дисципліни: 
силабус; 
робоча програма навчальної дисципліни;  
опорні конспекти лекцій; 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
методичні рекомендації до практичних занять; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань; 
візуальний супровід дисципліни. 

 



 
17. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Проаналізуйте різні тлумачення поняття «творчість». Розкрийте зміст поняття «творча 
особистість», етапи формування творчої особистості. 

2. Педагогіка творчості: об’єкт, предмет, закони, принципи. 
3. Ознаки творчості як виду людської діяльності за В. Андрєєвим. 
4. Сутність поняття «педагогічна творчість», «творчий потенціал особистості». 
5. Ознаки творчої особистості. Типологія творчої особистості за В. Андрєєвим. 
6. Загальна логіка педагогічної творчої діяльності. 
7. Особливості педагогічної творчості. 
8. Показники педагогічної творчої діяльності. Сфера прояву творчості педагога. 
9. Творчість і майстерність. 
10. Етапи розвитку творчої особистості майбутнього педагога. 
11. Індивідуальна творча концепція. 
12. Розвиток творчого мислення і творчих здібностей.  
13. Творчі якості особистості. Розкрийте сутність поняття «індивідуальна зона творчого розвитку». 
14. Моделі педагогічної співтворчості. 
15. Стадії (етапи) творчого розвитку особистості. 
16. Рівні педагогічної творчої діяльності. 
17. Види творчої діяльності педагога. 
18. Характеристика зовнішніх умов педагогічної творчості. 
19. Характеристика внутрішніх умов педагогічної творчості. 
20. Джерела творчих, новаторських ідей. Творча лабораторія педагогів-новаторів. 
21. Передовий педагогічний досвід як джерело педагогічної творчості. 
22. Охарактеризуйте сфери прояву творчого потенціалу педагога. 
23. Визначте критерії творчої педагогічної діяльності. 
24. Театральна педагогіка та її значення у творчій діяльності. 
25. Артистизм як складова педагогічної творчості та майстерності.  
26. Структура педагогічного артистизму викладача.  
27. Чотири рівні сформованості педагогічного артистизму.  
28. Сутність арт-педагогіки як технології.  
29. Функції арт-педагогічних технологій.  
30. Різноманіття артпедагогічних технологій в освітньому процесі.  

 
18. Рекомендована література 

Основна  
1. Кардашов В. Теоретические и методические основы художественно-творческого развития 
школьников / Под ред. Н. Кушаева. Бердянск: Дом техники плюс, 2000. 160 с. 
2. Кремень В. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-е вид. Київ: Т-во «Знання» 
України, 2010. 520 с. 
3. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології: Монографія / В. Андрущенко, 
С. Сисоєва, Н. Гузій та ін. За ред. С. Сисоєвої, Н. Гузій. Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 2005. 183 
с. 
4. Сисоєва С. Основи педагогічної творчості: Підручник. Київ: Міленіум, 2006. 346 с. 
5. Сисоєва С. Педагогічна творчість: Монографія. Харків-Київ: Книжкове видавн. «Каравела», 
1998. 150 с. 
6. Сисоєва С. Підготовка вчителя до формування творчої особистості: Монографія. Київ: 
Поліграфкнига, 1996. 405 с.  

 
Допоміжна 
1. Будянський Д. Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя. Навчально-
методичний посібник для викладачів, студентів педагогічних навчальних закладів та вчителів 
шкіл. Суми: СумДПУ імені А. Макаренка, 2005. 164 с. 
2. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред.                          
В. Моляко, О. Музики. Житомир: Вид-во Рута, 2006. 320 с. 



3. Лузік Е. Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ 
України. Вища освіта України. 2006. № 3. С. 77 -82. 
4. Павленко В. Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості. Формування 
дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-
методичних праць / за заг. ред. В. Литньова, Н. Колесник, Т. Наумчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. 
І.Франка, 2015. 648 с. С.145-150. 
5. Сарнавська О., Яковишина Т. Педагогічна цінність арт-терапії. Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А. Сущенко (голов. ред.) 
та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 71. С. 166-171. 
6. Сисоєва С., Поясок Т. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів непедагогічного профілю. Київ: Міленіум, 2005. 520 с. 
7. Степаненко О. Особистісні та професійні якості творчого педагога. Нова педагогічна думка. 
2007. N4. С.82-90. 
8. Цимбалюк І. Підвищення кваліфікації вчителя: розвиток творчих здібностей молодших 
школярів: навч.-метод. посіб. Київ: Професіонал, 2004. 
9. Чернишов О. Творчий обдарований учитель – учитель майбутнього. Директор школи, ліцею, 
гімназії. 2009. N6. С.18-21. 
10. Шевченко О. Педагогічна творчість як вимога сучасної освіти. Психолого-педагогічні 
проблеми сільської школи. 2010. Вип. 32. С. 220-225. 
11. Яковишина Т. Креативність у структурі професійної компетентності. Професійна підготовка 
майбутніх педагогів: теорія та практика: монографія / Боровець О., Бричок С., Веремчук А., 
Гудовсек О., Колупаєва Т., Міщеня О., Сойчук Р., Третяк О., Шевців З., Яковишина Т.; за наук. 
ред. Р. Сойчук. Рівне: О. Зень, 2020. 238 с. С. 109-128. 

 
 

19. Інформаційні (інтернет) ресурси 
http://elibrary.nubip.edu.ua/10542/ 
https://vseosvita.ua/library/sutnist-pedagogicnoi-tvorcosti-ta-ii-rol-u-pedagogicnomu-procesi-80626.html 
https://ru.osvita.ua/school/method/technol/339/ 
https://ppt-online.org/32597 
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                              Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки                                             

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти 

 

 

 

Назва дисципліни Педагогіка творчості 
Загальна кількість 

кредитів та кількість 
годин для вивчення 

дисципліни 
 
 

3 кредити, 90 годин 

Вид підсумкового 
контролю 

екзамен 

Викладач Яковишина Тетяна В’ячеславівна 

Профайл викладача 
(ів) на сайті 
кафедри, в 

 

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-
pedahohichnykh-pratsivnykiv/81-yakovishina-tetyana-v-
yacheslavivna 

E-mail викладача:   Tetiana.yakovyshyna@rshu.edu.ua 

Посилання на 
освітній контент 

дисципліни в CMS 
Moodle (за наявності) 

або на іншому 
 

 

Мова викладання українська 

Консультації Очні консультації: щочетверга з 11 до 13 
години 

Онлайн-консультації: щосереди з 10 до 14 
години 

 

  



Цілі навчальної дисципліни 

Мета полягає у систематизації історико-педагогічного досвіду розвитку педагогіки творчості, її 
філософських і теоретико-методологічних засад; розкритті сутності, специфічних ознак, змісту 
ключових понять педагогіки творчості; дослідженні й моделюванні психологічних та педагогічних 
умов творчого розвитку здобувачів у сучасному освітньому процесі.  

Завдання: 

1) визначати та аналізувати теоретичні засади педагогіки творчості; 

2) характеризувати умови та джерела розвитку педагогічної творчості, механізми прийняття творчого 
педагогічного рішення; 

3) окреслювати основні складові індивідуальної творчої концепції педагога, особливості формування 
творчої особистості вчителя й учнів; 

4) визначати ознаки творчої лабораторії педагогів. 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в галузі вищої 
освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння причинно-
наслідкових зв'язків у предметній галузі. 

ЗК-4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного впровадження й 
популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 

ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з  використанням сучасних засобів, форм і методів, 
методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 

ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати рішення у 
складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

ФК-15. Здатність до рефлексії та самовдосконалення, автономії та відповідальності за підвищення 
рівня власної педагогічної майстерності й культури, розширення меж професійної компетентності та 
спрямованості; здатність приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної 
кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й технології 
організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні технології. 



ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію знань; 
узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; самостійно приймати 
рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному професійному рівні, брати участь у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з 
дотриманням вимог педагогічної етики. 

ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і відповідального 
вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних ситуаціях, вибору шляхів 
їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 
компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Педагогіка творчості» значно підвищиться, якщо 
здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Педагогіка вищої 
школи», «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні», «Інноваційні освітні технології у 
вищій школі», «Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти». 

Мотивація здобувачів вищої освіти полягає: 

 формування почуття задоволення від пізнання нового; 
 усвідомлення розширення власних перспектив у плані знайомства з дійсністю, відкриття 
невідомих сторін оточуючої дійсності – закономірностей творчості; 
 формування стійкої тенденції до продовження креативної діяльності; 
 вузькі соціальні мотиви (прагнення отримати схвалення, посісти гідне місце в соціальній групі, 
підтвердити свій статус, підвищити рівень креативності, артистизму); 
 мотиви соціального співробітництва, спілкування з іншими людьми упродовж здобуття вищої 
освіти 

Спільна (групова) діяльність здобувачів вищої освіти при вивченні дисципліни «Педагогіка 
творчості» може бути: 

1) за рівнем навчальних можливостей здобувачів – гомогенною та гетерогенною;  

2) за особливостями розподілу навчальних завдань – однорідною, диференційованою, кооперованою, 
індивідуально груповою;  

3) за часом функціонування – пролонгованою та локальною. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти при вивченні курсу передбачає: 

 підготовку до усіх видів аудиторних занять та опрацювання матеріалу лекцій, практичних 
робіт; 
 вивчення окремих тем або питань змістового модуля, які у Робочій програмі винесено на 
самостійне опрацювання; 
 виконання диференційованих завдань; 
 підготовку рефератів та реферативних повідомлень, оглядів, есе, презентацій, виступів або 
доповідей на заняттях; 
 виконання завдань для самоконтролю, що передбачає розв’язання практичних завдань, 
проходження тестів, відповідей на питання тощо; 
 виконання творчих завдань та ІНДЗ, передбачених дисципліною. 
 

 



Перелік тем 

Змістовий модуль №1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТВОРЧОСТІ 

1.1. Сутність педагогічної творчості та її роль у педагогічному процесі. 

Сутність поняття «творчість». Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості.  Концептуальні 
засади визначення педагогічної творчості. Завдання сучасної педагогіки творчості. Міжпредметні 
зв’язки педагогіки творчості з іншими науками. Творчість і майстерність. 

Практичне заняття 1. Педагогіка творчості як наука. 

1.2. Історія розвитку педагогіки творчості 

Періодизація становлення та розвитку педагогіки творчості. Зародження педагогіки творчості. 
Гуманістична педагогіка Відродження та Просвітництва. Розвиток особистісно орієнтованої 
педагогіки. Педагогічні концепції XX століття. Педагоги-новатори України та Рівненщини. 

Практичне заняття 2. Становлення та розвиток педагогіки творчості. 

1.3. Умови та джерела педагогічної творчості 

Сфери прояву творчості педагога. Типологія творчих особистостей. Зовнішні та внутрішні умови 
розвитку педагогічної творчості. Джерела творчих ідей та рішень. Передовий педагогічний досвід як 
джерело педагогічної творчості. 

Практичне заняття 3. Характеристика умов та джерел розвитку педагогічної творчості. 

Практичне заняття 4. Стратегії творчої діяльності. 

Змістовий модуль №2 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

2.1. Творчість педагога і творчість здобувача 

Індивідуальна творча концепція педагога. Зміст творчих якостей здобувача та критерії їх 
оцінювання. Специфіка формування творчої особистості здобувача. Моделі педагогічної 
співтворчості. Управління творчим розвитком особистості в освітньому процесі. Механізми 
поштовху до творчої активності педагога (наслідування, взаємовплив, інтуїція, інсайт). 
Особистість формується особистістю: вчителі-новатори, авторські технології.   
Практичне заняття 5. Специфіка формування та розвитку креативності у педагогів. 
Практичне заняття 6. Педагогічне управління творчою та інноваційною діяльністю 

2.2. Артпедагогіка як поліфункціональна креативна технологія 

Сутність арт-педагогіки як технології. Функції арт-педагогічних технологій. Різноманіття 
артпедагогічних технологій в освітньому процесі.  

Практичне заняття 7. Артпедагогічні технології у розвитку творчості. 

2.3. Формування педагогічного артистизму у майбутнього викладача 



Театральна педагогіка як ефективний компонент освітньо-виховної дидактики. Артистизм як складова 
педагогічної творчості та майстерності. Структура педагогічного артистизму. Чотири рівні 
сформованості педагогічного артистизму. Критерії оцінки рівня сформованості педагогічного 
артистизму майбутніх педагогів. 

Практичне заняття 8-9. Педагогічний артистизм та креативність педагога. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна  

1. Кардашов В. Теоретические и методические основы художественно-творческого развития 
школьников / Под ред. Н. Кушаева. Бердянск: Дом техники плюс, 2000. 160 с. 
2. Кремень В. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-е вид. Київ: Т-во «Знання» 
України, 2010. 520 с. 
3. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології: Монографія / В. Андрущенко, С. Сисоєва, Н. 
Гузій та ін. За ред. С. Сисоєвої, Н. Гузій. Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 2005. 183 с. 
4. Сисоєва С. Основи педагогічної творчості: Підручник. Київ: Міленіум, 2006. 346 с. 
5. Сисоєва С. Педагогічна творчість: Монографія. Харків-Київ: Книжкове видавн. «Каравела», 1998. 
150 с. 
6. Сисоєва С. Підготовка вчителя до формування творчої особистості: Монографія. Київ: 
Поліграфкнига, 1996. 405 с.  
 

Допоміжна 

1. Будянський Д. Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя. Навчально-методичний 
посібник для викладачів, студентів педагогічних навчальних закладів та вчителів шкіл. Суми: СумДПУ 
імені А. Макаренка, 2005. 164 с. 
2. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В. Моляко, О. 
Музики. Житомир: Вид-во Рута, 2006. 320 с. 
3. Лузік Е. Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ України. 
Вища освіта України. 2006. № 3. С. 77-82. 
4. Павленко В. Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості. Формування 
дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних 
праць / за заг. ред. В. Литньова, Н. Колесник, Т. Наумчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. 
648 с. С. 145-150. 
5. Сарнавська О., Яковишина Т. Педагогічна цінність арт-терапії. Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. 
Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 71. С. 166-171. 
6. Сисоєва С., Поясок Т. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів непедагогічного профілю. Київ: Міленіум, 2005. 520 с. 
7. Степаненко О. Особистісні та професійні якості творчого педагога. Нова педагогічна думка. 2007. 
№4. С. 82-90. 
8. Цимбалюк І. Підвищення кваліфікації вчителя: розвиток творчих здібностей молодших школярів: 
навч.-метод. посіб. Київ: Професіонал, 2004. 
9. Чернишов О. Творчий обдарований учитель – учитель майбутнього. Директор школи, ліцею, 
гімназії. 2009. №6. С. 18-21. 
10. Шевченко О. Педагогічна творчість як вимога сучасної освіти. Психолого-педагогічні проблеми 
сільської школи. 2010. Вип. 32. С. 220-225. 
11. Яковишина Т. Креативність у структурі професійної компетентності. Професійна підготовка 
майбутніх педагогів: теорія та практика: монографія / Боровець О., Бричок С., Веремчук А., Гудовсек 
О., Колупаєва Т., Міщеня О., Сойчук Р., Третяк О., Шевців З., Яковишина Т.; за наук. ред. Р. Сойчук. 
Рівне: О. Зень, 2020. 238 с. С. 109-128. 
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Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 
Інтернет для: 

- комунікації та опитувань; 
- виконання домашніх завдань; 
- виконання завдань самостійної роботи; 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів, 
програма для створення презентацій (Microsoft Power Point). 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компетент

ності 
(відповідно 
до ОПП) 

Назва компетентності Код 
програм

ного 
результа

ту 
навчанн

я 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК 2 Здатність до 
абстрактного та 
критичного 
мислення, аналізу та 
синтезу, до 
розуміння причинно-
наслідкових зв'язків 
у предметній галузі. 

ПРН 16 Здійснювати 
рефлексію, володіти 
навичками оцінювання 
та самостійного і 
відповідального 
вирішення соціально-
педагогічних проблем у 
складних і 
непередбачуваних 
ситуаціях, вибору 
шляхів їх вирішення з 
урахуванням нових 
підходів в освіті. 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МН7 
 

МО1 МО2 
МО4 МО6 
МО7 МО8 

МО9 

ЗК 4 Здатність 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології. 

ПРН 8 Знати і застосовувати 
традиційні та 
інноваційні форми, 
методи, методики й 
технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні 
технології. 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МН7 
 

МО1 МО2 
МО4 МО6 
МО7 МО8 

МО9 

http://elibrary.nubip.edu.ua/10542/


ЗК 6 Здатність до 
виявлення, 
окреслення та 
вирішення проблем; 
генерування нових 
ідей (креативність); 
до адаптації та 
діяльності у нових 
умовах. 
 

ПРН 14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність 
за виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 
 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МН7 
 

МО1 МО2 
МО4 МО6 
МО7 МО8 

МО9 

ФК 2 Здатність до 
оволодіння 
інформацією та до 
аналізу, порівняння, 
практичного 
впровадження й 
популяризації 
кращого досвіду 
вітчизняної та 
зарубіжної освіти і 
педагогіки. 
 

ПРН 14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність 
за виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 
 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МН7 
 

МО1 МО2 
МО4 МО6 
МО7 МО8 

МО9 

ФК 3 Здатність до 
організації 
освітнього процесу з  
використанням 
сучасних засобів, 
форм і методів, 
методик та 
технологій; 
володіння 
методикою 
викладання фахових 

ПРН 14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МН7 
 

МО1 МО2 
МО4 МО6 
МО7 МО8 

МО9 



дисциплін. інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність 
за виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 
 

ФК 7 Здатність до 
творчого і 
критичного 
мислення, 
інноваційної 
діяльності, приймати 
рішення у складних і 
непередбачуваних 
умовах, 
адаптуватися до 
нових ситуацій 
професійної 
діяльності. 

ПРН 14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність 
за виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 
 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МН7 
 

МО1 МО2 
МО4 МО6 
МО7 МО8 

МО9 

ФК 15 Здатність до 
рефлексії та 
самовдосконалення, 
автономії та 
відповідальності за 
підвищення рівня 
власної педагогічної 
майстерності й 
культури, 
розширення меж 
професійної 
компетентності та 
спрямованості; 
здатність приймати 
рішення та 
продовжувати 
навчання та/або 
підвищення 
професійної 
кваліфікації 
відповідно до 
наявних потреб і 

ПРН 16 Здійснювати 
рефлексію, володіти 
навичками оцінювання 
та самостійного і 
відповідального 
вирішення соціально-
педагогічних проблем у 
складних і 
непередбачуваних 
ситуаціях, вибору 
шляхів їх вирішення з 
урахуванням нових 
підходів в освіті. 
 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МН7 
 

МО1 МО2 
МО4 МО6 
МО7 МО8 

МО9 



запитів. 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод (практичні заняття); 
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО1 – екзамен; 
МО2 – усне або письмове опитування;  
МО4 – тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9 – захист практичних робіт. 

 

Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 
вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 

 

 

 

Високий 
(творчий) 

 

 

 

відмінн
о 

 

 

 

 

 

 



власні здібності   

 

 

 

зарахован
о 

82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі 
у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 

 

 

 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 

 

 

 

добре 

74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, 
з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження 
думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних 
положень, за допомогою 
викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж 
яких є значна кількість суттєвих  

 

 

 

Середній 
(репродуктивни

й)  

 

 

 

задовіл
ьно 

 

 

 

зарахован
о 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрово-
го контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 

 

 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 

 

 

незадо-
вільно 

 

 

 

не 
зарахован

о 1-34 F незадовільно 
з обов'язко-

вим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  



Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за 
окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  
при вивченні дисципліни «Педагогіка творчості» 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумкови

й тест 
(екзамен) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
10 

 
40 

 
100 7 6 7 6 7 7 

Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 
 
 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні 
бали 

Кількіс
ть балів 

Т1 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 

1 
2 
 
4 

7 

Т2 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 

1 
1 
4 
 

6 

Т3 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 

1 
2 
4 7 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
Т4 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 

Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 
Виконання завдань самостійної роботи. 

1 
1 
3 
 
1 

6 

Т5 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Участь у дискусії. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 
Виконання завдань самостійної роботи. 

1 
1 
 
4 
1 

7 

Т6 Робота на лекційному занятті, опорні конспекти лекцій. 
Виконання завдань під час практичного заняття. 
Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичного заняття. 
Поточне тестування. 

1 
1 
4 
 
1 

7 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
ІНДЗ: 
Презентація проєкту на тему: «Програма творчого самовдосконалення 
педагога». 
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Підсумковий тест (екзамен)  40 
Разом: 100 

 



 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення 
про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, 
Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти.  

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів 
вищої освіти на заняттях, доводить до їхнього відома методичні рекомендації щодо виконання різних 
видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 
практичних та лабораторних занять; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне 
виконання поставленого завдання тощо.  

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача 
вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у 
силабусі. 

 
   


