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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Творчість — це завжди творення чогось нового на основі перетво-
рення пізнаного: нового результату або оригінальних шляхів і методів 
його отримання. Новизна і перетворення — дві найістотніші характе-
ристики творчості. 

Педагогічну діяльність здавна кваліфікували як творчу. Як і в будь-
якому виді творчості, в ній своєрідно поєднуються нормативні (які ба-
зуються на встановлених правилах, законах) та евристичні (створені 
під час власного пошуку) елементи. Особливістю педагогічної твор-
чості є те, що це завжди співтворчість. Вона тісно пов’язана, злита з 
творчістю всього колективу педагогів, кожного учня або студента.

Провідна мета курсу “Педагогіка творчості” — оптимально допо-
могти студентам визначити і розвинути власні творчі здібності, які 
є провідним фактором професійної творчої діяльності. Серед таких 
здібностей слід виокремити дослідницькі: здібності діагностувати, 
аналізувати, прогнозувати, формувати проблему, гіпотезу, констру-
ювати діяльність, проводити експеримент тощо; творчо-комуніка-
тивні: здібності переконувати, навіювати, зціляти словом, риторич-
не мистецтво, педагогічний артистизм, почуття гумору, здатність до 
співпраці та взаємодопомоги, рефлексійні здібності.

По закінченні вивчення дисципліни студент повинен 
знати:
• сутність творчості як педагогічної категорії;
• шляхи та засоби формування творчої особистості;
• педагогічні умови, що забезпечують ефективність процесу фор-

мування творчої особистості;
• перспективи використання педагогічних ідей народних вчи-

телів в умовах розбудови національної освіти в Україні;
уміти:
• аналізувати й виявляти перспективні ідеї в педагогічній спад-

щині видатних вчителів і творчо застосовувати їх у власній 
практиці;

• аналізувати педагогічні концепції з формування творчої особис-
тості;

• визначати шляхи та засоби формування творчої особистості;
• будувати модель процесу формування творчої особистості у 

власній педагогічній діяльності;
• розробляти заходи щодо створення умов для формування твор-

чої особистості.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“ПЕДАГОГІКА  ТВОРЧОСТІ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи 
педагогіки творчості
Педагогічна діяльність як творчий процес
Педагогіка творчості: методи, засоби, форми організації

3
4

5

6

Змістовий модуль 2. Педагогіка творчості  
В. О. Сухомлинського 
Гуманістичні засади педагогіки В. Сухомлинського
Технології формування творчої особистості школяра у практиці 
роботи Павлиської школи
В. Сухомлинський про педагогічну творчість учителя як основу 
формування творчої особистості школяра
Ідеї В. Сухомлинського з формування творчої особистості  
у контексті компаративних досліджень

7
8

Змістовий модуль 3. Соціокультурний підхід до освіти  
як важлива умова виховання творчих якостей особистості 
педагога
Педагогіка творчості як протистояння формалізму в освіті
Формування і розвиток самостійного професійного мислення 
педагога

ЗМІСТ  
дисципліни

“ПЕДАГОГІКА  ТВОРЧОСТІ”

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи  
педагогіки творчості

Тема 1. Педагогічна діяльність як творчий процес
Творчість як родова риса людини і основа педагогічної діяль-

ності.
Психолого-педагогічні аспекти творчості. Творчість як об’єкт пси-

хологічного дослідження. Л. Виготський про особливості та механіз-
ми творчої уяви дитини. 
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Основи педагогіки творчості дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Предмет та основні категорії педагогіки творчості. 

Умови та джерела педагогічної творчості.
Творчість і творчі здібності педагогіки творчості.
Педагогічне управління дитячою творчістю як специфічний про-

цес розвитку особистості кожної дитини. Мета педагогічного управ-
ління творчою діяльністю дітей. Закономірності та принципи педаго-
гіки творчості.

Література [2; 4–6; 26; 31; 43]

Тема 2. Педагогіка творчості: методи, засоби, форми  
організації

Педагогічні методи управління дитячою творчістю. Діагности-
ко-прогностичні методи педагогіки творчості. Методи формування 
у дітей свідомого ставлення до творчості, потреби в ній. Методи ор-
ганізації та стимулювання творчої діяльності дітей. Методи прийо-
му безпосередньої співтворчості педагога та дитини (управлінсько-
комунікативний аспект). Методи створення ефективних технологій, 
методик, засобів, прийомів, способів і форм організації дитячої твор-
чості. Методи виконання педагогом соціально-педагогічних функцій 
в управлінні дитячою творчістю.

Форми організації творчої діяльності дітей дошкільного та молод-
шого шкільного віку: фронтальна, групова, індивідуальна.

Головні засоби педагогіки творчості. Роль гри в процесі управлін-
ня дитячою творчістю. Казка як особливий засіб розвитку уяви та 
творчого мислення.

Література [1; 2; 4–6; 8; 32]

Змістовий модуль 2. Педагогіка творчості  
В. О. Сухомлинського

Тема 3. Гуманістичні засади педагогіки В. Сухомлинського
Ґенеза ідей гуманізму в педагогічній теорії. Сутність поняття 

“гуманізм” як педагогічної категорії на сучасному етапі. Принципи 
гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського. Обґрунтування В. Су-
хомлинським основних положень педагогіки співробітництва.

Наукове обґрунтування В. Сухомлинським моделі творчої осо-
бистості. Поняття про творчу особистість як носія творчого начала. 
Структура творчої особистості. Творчі якості особистості, фактори їх 
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розвитку та формування. Творча активність як синтез творчих здіб-
ностей і творчої мотивації. Педагогічні умови формування творчої 
особистості школяра Павлиської школи.

Література [14; 16; 17; 20; 21; 27; 30; 40]

Тема 4. Технології формування творчої особистості школяра 
у практиці роботи Павлиської школи

Творчість як особливий вид діяльності. Структура творчої діяль-
ності. Уроки мислення як невичерпне джерело розвитку творчих 
здібностей школяра. Дослідницька діяльність як сфера розкриття 
творчих сил особистості. Технічна творчість як засіб самореалізації 
потенційних можливостей особистості. Мистецтво як засіб форму-
вання творчої особистості.

Література [12–14; 16]

Тема 5. В. Сухомлинський про педагогічну творчість учителя 
як основу формування творчої особистості школяра

Сутність і специфіка педагогічної творчості вчителя. Особливості 
педагогічної праці. Структура творчого педагогічного процесу. Умо-
ви, що сприяють розвитку педагогічної творчості вчителя. Форми і 
методи розвитку педагогічної творчості вчителя. 

Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особис-
тості у педагогічній теорії та практиці сучасної освіти України. Роз-
виток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особистості у 
концептуальних підходах до реформування освіти. Розвиток ідей 
В. Сухомлинського з формування творчої особистості у навчальній 
літературі початкової школи.   

Література [11; 12; 17; 22; 23; 25]

Тема 6. Ідеї В. Сухомлинського з формування творчої  
особистості у контексті компаративних досліджень

Співзвучність світоглядних концепцій В. Сухомлинського та 
С. Русової. Особливості формування творчої особистості в педагогіч-
ній спадщині Василя Сухомлинського та Януша Корчака. Педагогіч-
ні технології В. Сухомлинського та Дж. Дьюї. Порівняльний аналіз 
ідей В. Сухомлинського і Р. Штайнера щодо формування творчої 
особистості. Педагогічні технології В. Сухомлинського з формуван-
ня творчої особистості у контексті ідей вільного виховання XX ст. 
Порівняльний аналіз ідей В. Сухомлинського щодо праці як важли-
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вого чинника розвитку творчих здібностей учнів і концепції трудової 
школи 20-х років XX ст. Наступність педагогічних ідей В. Сухомлин-
ського і С. Френе.

Література [10; 28; 33–35; 38; 41; 46; 47; 53]

Змістовий модуль 3. Соціокультурний підхід до освіти  
як важлива умова виховання творчих 
якостей особистості педагога

Тема 7. Педагогіка творчості як протистояння формалізму  
в освіті

Головні критерії педагогічної творчості: створення нового, рішен-
ня складних завдань, схильність до інноваційної діяльності, ступінь 
розвитку внутрішній сил людини.

Особливості інноваційного руху у сфері освіти. Сутність педа-
гогічного новаторства. Основні риси педагогіки співробітництва. Го-
ловні напрями ідей педагогів-новаторів.

І. П. Волков про проектування уроків творчості. Система поза-
класних занять за інтересами. Вихідні принципи проектування та 
організації уроків творчості. Знання як фундамент творчості. Відбір 
навчального матеріалу. Різноманітне повторення матеріалу, що вив-
чається. Різнобічний розвиток учнів. Формування стійкого інтересу 
до навчання. Навчання грамотному виконанню робіт під керівниц-
твом дорослого. Постійний контроль вчителя за роботою учнів. Ін-
дивідуальний підхід.

Роздуми Є. М. Ільїна щодо учительського покликання, становлен-
ня педагога у процесі його педагогічної діяльності. Особливості фор-
мування моральних якостей педагога на уроках літератури.

Ш. О. Амонашвілі про джерела натхнення педагогічної майстер-
ності. Спілкування з дітьми, досвід та ентузіазм колег, спілкування з 
наукою.

Основні принципи і прийоми експериментальної методики 
В. Ф. Шаталова. Головні методичні елементи єдиної системи: опорні 
сигнали, контроль, спорт, рішення завдань, повторення.

Література [3; 19; 29; 36; 37; 42; 45; 48; 50]

Тема 8. Формування і розвиток самостійного професійного 
мислення педагога

Філософська і логіко-психологічна характеристика мислення. Прак-
тичний розум і педагогічна творчість як сутнісні ознаки особистості. 
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Сутність педагогічного мислення. Взаємозв’язок репродуктивно-
го і продуктивного педагогічного мислення. Етапи формування само-
стійного педагогічного мислення. 

Оновлення лекційного викладання. Удосконалення процесу про-
ведення семінарських і практичних занять. Організація ділових ігор.

Теорія рішення дослідницьких завдань (ТРДЗ). Педагогіка твор-
чості: можливості ТРДЗ як освітньої технології.

Література [6–8; 24; 43; 51; 52; 54]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Формування особистості на сучасному етапі розвитку освіти.
2. Грамотність як соціальний індикатор і показник ефективності ос-

віти.
3. Якості творчої особистості педагога.
4. Природа педагогічного таланту.
5. Діяльність учителя як творчий процес.
6. Особливості професійного мислення педагога.
7. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя.
8. Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя та учнів на уроці.
9. Початкова ланка школи та її роль у розвитку творчих здібностей 

особистості.
10. Принципи організації творчої взаємодії учителя та учнів у нав-

чально-виховному процесі.
11. Особливості педагогічної рефлексії вчителя.
12. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В. Су-

хомлинського.
13. Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особис-

тості в педагогічній теорії та практиці сучасної освіти України.
14. Проектування творчого розвитку особистості в контексті педаго-

гічної спадщини В. Сухомлинського.
15. Проблема стимулювання творчої активності школяра у педаго-

гічній спадщині В. Сухомлинського.
16. Проблема індивідуального підходу до учнів у педагогічній спад-

щині В. Сухомлинського.
17. В. Сухомлинський про інтегративні підходи у формуванні твор-

чої особистості.
18. Ідея розвивального навчання у педагогічній спадщині В. Сухом-

линського.
19. В. Сухомлинський про педагогічну культуру вчителя.
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20. Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К. Станіславсь-
кого.

21. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями у спадщині видат-
них педагогів. 

22. Інноваційна освіта: концепції, проблеми становлення, пошук но-
вих технологій.

23. Педагогіка співробітництва як основа гуманізації навчально-ви-
ховного процесу.

24. Основи когнітивної педагогіки.
25. Комплексне використання технічних засобів навчання і нових ін-

формаційних технологій.
26. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної 

моделі.
27. Критерії систематизації розвиваючих методів навчання: теоре-

тичні та практичні проблеми.
28. Взаємозв’язок освіти та динамічних процесів у сучасному ук-

раїнському суспільстві.
29. Сутність педагогічного мислення: основні аспекти і характерис-

тики.
30. Принципи педагогічної толерантності у педагогічній взаємодії.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Творчість як родова риса людини і основа педагогічної діяль-
ності.

2. Творчість як об’єкт психологічного дослідження. 
3. Л. С. Виготський про особливості та механізми творчої уяви ди-

тини. 
4. Основи педагогіки творчості дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 
5. Предмет та основні категорії педагогіки творчості. 
6. Умови і джерела педагогічної творчості.
7. Творчість і творчі здібності педагогіки творчості.
8. Педагогічне управління дитячою творчістю як специфічний про-

цес розвитку особистості кожної дитини. 
9. Мета педагогічного управління творчою діяльністю дітей. 

10. Закономірності та принципи педагогіки творчості.
11. Загальна характеристика педагогічних методів управління дитя-

чою творчістю. 
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12. Форми організації творчої діяльності дітей дошкільного та мо-
лодшого шкільного віку: фронтальна, групова, індивідуальна.

13. Головні засоби педагогіки творчості. 
14. Роль гри у процесі управління дитячою творчістю. 
15. Казка як особливий засіб розвитку уяви та творчого мислення.
16. Ґенеза ідей гуманізму в педагогічній теорії. 
17. Сутність поняття “гуманізм” як педагогічної категорії на сучасно-

му етапі. 
18. Принципи гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського. 
19. Обґрунтування В. Сухомлинським основних положень педагогі-

ки щодо співробітництва.
20. Наукове обґрунтування В. Сухомлинським моделі творчої осо-

бистості. 
21. Поняття про творчу особистість як носія творчого початку. 
22. Структура творчої особистості. 
23. Творчі якості особистості, фактори їх розвитку та формування. 
24. Творча активність як синтез творчих здібностей і творчої мотива-

ції. 
25. Педагогічні умови формування творчої особистості школяра 

Павлиської школи.
26. Творчість як особливий вид діяльності. Структура творчої діяль-

ності. 
27. Уроки мислення як невичерпне джерело розвитку творчих здіб-

ностей школяра. 
28. Дослідницька діяльність як сфера розкриття творчих сил особис-

тості. 
29. Технічна творчість як засіб самореалізації потенційних можли-

востей особистості. 
30. Мистецтво як засіб формування творчої особистості.
31. Сутність і специфіка педагогічної творчості вчителя. 
32. Особливості педагогічної праці. 
33. Структура творчого педагогічного процесу. 
34. Умови, що сприяють розвитку педагогічної творчості вчителя. 
35. Форми і методи розвитку педагогічної творчості вчителя.
36. Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особис-

тості у педагогічній теорії та практиці сучасної освіти України.
37. Співзвучність світоглядних концепцій В. Сухомлинського та 

С. Русової. 



11

38. Особливості формування творчої особистості у педагогічній 
спадщині Василя Сухомлинського та Януша Корчака. 

39. Педагогічні технології В. Сухомлинського та Дж. Дьюї. 
40. Порівняльний аналіз ідей В. Сухомлинського та Р. Штайнера 

щодо формування творчої особистості. 
41. Педагогічні технології В. Сухомлинського з формування творчої 

особистості у контексті ідей вільного виховання XX ст.
42. Порівняльний аналіз ідей В. Сухомлинського щодо праці як важ-

ливого чинника розвитку творчих здібностей учнів і концепції 
трудової школи 20-х років XX ст. 

43. Наступність педагогічних ідей В. Сухомлинського і С. Френе.
44. Головні критерії педагогічної творчості: створення нового, рі-

шення складних завдань, схильність до інноваційної діяльності, 
ступінь розвитку внутрішній сил людини.

45. Особливості інноваційного руху у сфері освіти. 
46. Сутність педагогічного новаторства. 
47. Основні риси педагогіки співробітництва. 
48. Головні напрями ідей педагогів-новаторів.
49. І. П. Волков про проектування уроків творчості. 
50. Роздуми Є. М. Ільїна про вчительське покликання, про станов-

лення педагога у процесі його педагогічної діяльності. Особли-
вості формування моральних якостей педагога на уроках літера-
тури.

51. Ш. О. Амонашвілі про джерела натхнення педагогічної майстер-
ності. 

52. Основні принципи і прийоми експериментальної методики 
В. Ф. Шаталова. 

53. Філософська і логіко-психологічна характеристика мислення. 
54. Практичний розум і педагогічна творчість як сутнісні ознаки осо-

бистості. 
55. Сутність педагогічного мислення. Взаємозв’язок репродуктивно-

го і продуктивного педагогічного мислення.
56. Етапи формування самостійного педагогічного мислення. 
57. Оновлення лекційного викладання. 
58. Удосконалення процесу проведення семінарських і практичних 

занять. 
59. Організація ділових ігор.
60. Педагогіка творчості як протистояння формалізму в освіті.
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