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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Кількість кредитів – 3
Модулів – 1
Змістових модулів – 1
Загальна кількість годин – 90

Галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація, рівень
вищої освіти

Характеристика
навчальної
дисципліни
денна
вечірня
форма
форма
навчання навчання

Галузь знань
01 «Освіта/Педагогіка»

Нормативна

011 «Освітні,
педагогічні науки»,
«Освіта та розвиток
обдарованої
особистості»

Рік підготовки
2
Семестр

3
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2 год.
самостійної роботи
аспіранта – 4 год.

Третій (освітньонауковий) рівень
вищої освіти

Лекції
14 год.
Семінарські
16 год.
Практичні
Самостійна робота
60 год.
Вид контролю: залік

Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної
роботи і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1 : 2
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни: Сформувати систему знань, пов’язаних з
феноменами обдарованості і творчості та умінь, що лежать в основі
креативного розвитку обдарованої особистості, яка доповнюється соціальною
відповідальністю за результати прийняття стратегічних рішень, якість надання
освітніх послуг і здатністю як до автономної, так і командної роботи під час
реалізації освітніх проектів.
Завдання дисципліни:
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант має:
знати: історичний контекст становлення поняття «креативність» і
«обдарованість»; «психометричний» підхід до дослідження креативності
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Дж. Дж. Гілфорда, Е. П. Торранса, Е. де Боно, К.Хеллера та ін.; креативність,
як одну із складових моделей розвитку обдарованості, «теорію інвестування»
Р. Стернберга; концепцію «надситуативної активності»' Д.Б. Богоявленської;
психологічну теорію творчості В.А. Моляко та української психологічної
школи; концептуальні положення теорії креативності, генезис, структуру,
функції самого творчого процесу та відповідних творчих здібностей
обдарованої особистості, тестологічні та процесуально-діяльнісні методики
діагностики креативності; педагогічні підходи до розкриття й розвитку
творчого потенціалу особистості, механізми творчої мотивації; методи
формування творчої спрямованості особистості, специфічні для кожного виду
творчості; вікові закономірності розвитку креативності; умови в яких
формується підґрунтя для об’єктивної творчості особистості в професійній
діяльності, детерміновані її здібностями, обдарованістю, талантом;
вміти: організувати творчу діяльність обдарованих школярів і студентів
у сфері науки, техніки, управління та мистецтва; керувати творчою діяльністю
обдарованих учнів і студентів; оцінювати результати творчості обдарованих
учнів і студентів; пропагувати їх творчі досягнення;
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні
сформувати компетентності.
Загальні (ЗК):
ЗК-3. Здатність до формування, абстрактного мислення, критичного
аналізу та синтезу, оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових
ідей / креативності при вирішенні дослідницьких і практичних завдань.
ЗК-4. Здатність проводити дослідження на відповідному вимогам науки
рівні, розробляти та управляти науковими проектами.
ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми науковопедагогічного характеру.
Спеціальні (СК):
СК-1. Здатність здобувати глибинні знання у галузі обдарованості /
обдарованості особистості.
СК-3. Здатність розробляти і застосовувати методологію, визначати
стратегію і план дій дослідження та моделювати, реалізовувати і розвивати
процес вирішення нових наукових педагогічних проблем і задач в області
обдарованості.
СК-4. Здатність створювати та управляти освітніми і професійнопедагогічними / творчими проєктами у галузі обдарованості / обдарованості
особистості.
СК-6. Здатність до професійно-педагогічного зростання, самоосвіти,
саморозвитку, самореалізації і самоздійснення.
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СК-8. Здатність здійснювати освітньо-наукову діяльність у сфері
педагогіки та психології обдарованості на всіх освітніх рівнях.
СК-9. Здатність адаптуватися до швидкоплинних змін у педагогічній
сфері та здійснювати професійну мобільність.
СК-10. Здатність оволодівати професійними вміннями в роботі з
обдарованими дітьми різних вікових категорій, надавати ефективні психологопедагогічні послуги і толерантно ставитися до колег та обдарованих учасників
освітнього процесу.
СК 11. Здатність до продукування нових ідей та розв’язання
комплексних програм в галузі дослідницько-інноваційної діяльності, апробації
результатів наукового дослідження, їх поширення та впровадження у
педагогічну практику на регіональному, національному та міжнародному
рівнях.
Очікувані програмні результати навчання (ПРН):
ПРН-2. Вміти застосовувати на практиці навички спілкування в
діалогічному і монологічному режимах з широкою науковою спільнотою та
громадськістю в педагогічній галузі; ефективно комунікувати, продукувати
професійні дискурси з урахуванням особливостей адресатів різних соціальних
груп; усно та письмово презентувати складну комплексну інформацію в
зрозумілій комунікантам формі; послідовно і грамотно експлікувати власні
думки, володіти науковою мовою (українською чи іноземною); навички усного і
письмового мовлення; виступати публічно, дискутувати, обґрунтовувати,
доводити тощо.
ПРН-4. Вміти здійснювати систематичний огляд, системний аналіз,
креативний дослідницький синтез нових знань та складних ідей, їх критичне
осмислення й усвідомлення для проведення педагогічних досліджень; вміти
розробляти та реалізовувати проєкти, включаючи власні дослідження, які
дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання і
професійну практику та розв’язати значущі педагогічні проблеми; вміти
приймати стратегічні рішення; оцінювати ризики; виявляти лідерство та повну
автономність і відповідальність під час їх реалізації.
ПРН-5. Вміти генерувати нові ідеї, створювати теоретичні моделі та
креативні підходи до здійснення педагогічного дослідження; створювати нові
методи в практично-педагогічній діяльності та новітні педагогічні методики з
використанням сучасних інноваційних технологій.
ПРН-8. Вміти застосовувати глибинні знання у галузі обдарованості /
обдарованості особистості, за якою здобувач вищої освіти проводить
дослідження; засвоювати основні концепції в практичній педагогічній
діяльності, вирішувати теоретичні і практичні проблеми; оволодіти
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термінологією з досліджуваного наукового напряму.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. КРЕАТИВНІСТЬ, ЯК ПРОЯВ ОБДАРОВАНОСТІ
Становлення поняття «креативність» в історичному, соціальному й
особистісному контексті. «Психометричний» підхід до дослідження
креативності. (Дж. Гілфорд, Е. Торранс, Е. де Боно, К. Хеллер та ін.).
Тестологічні та процесуально-діяльнісні методики діагностики креативності.
«Інвестиційна теорія креативності» та модель обдарованості Р. Стернберга.
Креативність в моделі обдарованості та системі «збагаченого навчання»
Дж. Рензуллі. Креативність, фактори досягнень та умови середовища в
моделях розвитку обдарованості А. Танненбаума, К. Хеллера та ін.
Креативність з позиції своєрідності особистісних якостей обдарованої
особистості (Ф. Баррон, А. Маслоу, Д. Перкінс, В. Моляко, Д. Богоявлєнська,
В. Дружинін, О. Музика, В. Рибалка, А. Тейлор та ін.). Дослідження феномену
обдарованості Інститутом обдарованої дитини НАПН України.
Тема 2. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
Креативність, як універсальна пізнавальна творча здібність; її генезис,
структура, функції. Методологічні принципи розвитку креативності.
Стратегіальна організація творчих процесів. Перспективні форми виявлення та
стимулювання креативного розвитку. Організація індивідуальної, групової,
колективної творчої діяльності у сфері науки, техніки, управління та
мистецтва. Методи розвитку конструктивної творчості. Тренінги з розвитку
креативного мислення: Критерії творчості. Оцінювання результатів творчої
діяльності обдарованих учнів та студентів.
Тема 3.
КРЕАТИВНИЙ
РОЗВИТОК
ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Вікові закономірності розвитку креативності. Компетентнісний підхід у
формуванні творчої спрямованості обдарованої особистості у системі
загальної середньої освіти. Складові системи розвитку креативності (зміст,
програми, форми та методи, продукти, стимули та бар’єри, очна та
дистанційна педагогічна підтримка). Основні параметри креативного
навчального середовища. Програми розвитку креативності обдарованих учнів
у різних сферах (науки, техніки, управління та мистецтва), в умовах
формальної та неформальної освіти. Методичне забезпечення розвитку
творчих здібностей обдарованих учнів. Педагогічна майстерність в процесі
організації креативного розвитку обдарованої особистості.
Тема 4.
КРЕАТИВНИЙ
РОЗВИТОК
ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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Установа освіти, як суб'єкт і об'єкт творчої діяльності. Педагогічні
умови розкриття творчого потенціалу обдарованої особистості в ході її
розвитку
та
професійного
становлення.
Акмеологічні
технології
стимулювання креативності, мотивація й самостимуляція творчого розвитку.
Технології дизайн мислення, розвитку творчої уяви, вирішення творчих
завдань, конструювання оригінальних рішень, розробки проектів тощо.
Дизайн-студії та мережеві спільноти для колективної творчості з розробки
міждисциплінарних
науково-дослідних,
інженерно-конструкторських,
соціально управлінських та мистецьких проектів. Дослідження проблем
креативного розвитку обдарованої особистості у системі загальної середньої
та вищої освіти.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість год.
денна форма
у тому числі
усього
л
с
п інд с.р.
2
3
4
5
6
7

Назви тем
1
Креативність,

Тема
1.
як
прояв
обдарованості
Тема 2. Методологія розвитку креативності
Тема 3. Креативний розвиток обдарованої
особистості у системі загальної середньої
освіти
Тема 4. Креативний розвиток обдарованої
особистості у системі вищої освіти
Всього годин

29

5

4

20

23

4

4

15

23

4

4

15

15

3

2

10

90

16

14

60

5. Теми семінарських занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва теми
Теорії креативного розвитку, історичний контекст
Креативність, як здатність особистості, як її риса, як творча
діяльність і як прояв обдарованості.
Розвиток креативності обдарованої особистості в освітньому
процесі
Методи і прийоми генерування творчих рішень
Освітні програми з розвитку креативності обдарованих дітей
в умовах формальної і неформальної освіти.

Кількість
годин
2
2
2
2
2

7

6.
7.

Методи і технології управління креативністю з метою
оптимізації освітнього процесу.
Управління креативним розвитком з метою оптимізації
освітнього процесу ЗВО. Пошук інноваційних рішень за
технологією дизайн мислення.
Разом

2
2

14

6. Теми практичних занять
Не передбачено
7. Теми лабораторних занять
Не передбачено
8. Самостійна робота
Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Креативний
розвиток обдарованої особистості у системі загальної середньої та вищої
освіти» спрямовано на поглиблення теоретичних знань, розвиток самостійного
мислення і набуття вмінь опрацювання наукової літератури, командної роботи
у творчих та дослідницьких проектах, що сприяє формуванню професійної
компетентності майбутніх фахівців з вищою освітою.
Завдання для самостійної роботи аспірантів відповідно до теми заняття
№
з/п
1
2
3
4

5
6
7

8

Номер теми і назви питань

Кількість
годин
1. Становлення понять «креативність» і «обдарованість» в
5
історичному, соціальному й особистісному контексті
1. Тестологічні та процесуально-діяльнісні методики
5
діагностики креативності
1. Креативність, її ознаки, умови розвитку та представлення
5
в основних моделях обдарованості
1. Дослідження феномену обдарованості та креативного
5
розвитку обдарованої особистості в Інституті обдарованої
дитини НАПН України
2. Методологічні
засади
розвитку
креативності
й
5
обдарованості
2. Методи формування творчої спрямованості особистості,
5
специфічні для кожного виду творчості
2. Вітчизняний та міжнародний досвід виявлення та
5
стимулювання
креативного
розвитку
обдарованої
особистості
3. Вікові закономірності розвитку креативності (молодший
5
шкільний вік, підлітковий, етап професіоналізації учнів
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9
10

11
12

ліцеїв)
3. Системний підхід до розвитку креативності (зміст,
програми, форми та методи, продукти, стимули та бар’єри).
3. Створення спеціальних освітніх програм розвитку
креативності обдарованих учнів у різних сферах діяльності,
відповідно до їхніх інтересів та схильностей. Самостійна
дослідницька діяльність учнів з використанням мережних
технологій
4. Технології розвитку творчої уяви, креативного мислення,
формування стратегій професійної творчої діяльності
4. Дослідження проблем креативного розвитку обдарованої
особистості у системі загальної середньої та вищої освіти
Разом

5
5

5
5
60

Від аспірантів вимагається:
1. Ведення тематичного словника.
2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається
самостійно (план-конспект, опорний конспект, тези, таблиця, схема тощо).
Список рекомендованої літератури до кожної теми можна доповнити
науковими джерелами, які аспірант підібрав самостійно. Доцільно порівнювати
виклад (або зміст) матеріалу з визначеного питання в різних джерелах.
3. Застосовувати сучасні уявлення у процесі аналізу концептуальних
засад розвитку креативності, методів її діагностики й розвитку, висловлювати
своє міркування щодо проблемних питань, які виникають під час аналізу.
4. Застосовувати знання фундаментальних основ, проблем і тенденцій
розвитку креативності обдарованої особистості у комплексному аналізі явищ і
процесів, що виникають у галузі середньої та вищої освіти.
5. Виконати завдання на розвиток й оцінку власної навчальнопрофесійної діяльності, визначення рівня сформованості професійної
компетентності.
9. Індивідуальні завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з навчальної
дисципліни «Креативний розвиток обдарованої особистості у системі
загальної середньої та вищої освіти» – це вид науково-дослідної роботи
студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний
рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу,
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчальної дисципліни, удосконалення навичок самостійної навчальнопізнавальної діяльності.
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Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах
робочої навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань,
умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських занять і охоплює
декілька тем або один із змістових блоків навчального дисципліни.
Вид ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:
 наукове дослідження у вигляді творчого проекту (машинописний
варіант, відеоряд у вигляді презентації у програмі PowerPoint), що охоплює
змістовий блок однієї з тем.
Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді творчого проекту – зміст, вступ,
основна частина, висновки (проектне рішення), список використаних джерел,
додатки. Один із додатків – Презентація у програмі PowerPoint.
 наукове дослідження у вигляді наукового реферату.
Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді наукового реферату – зміст,
вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел.
 наукове дослідження у вигляді есе.
Тема творчого проекту визначається аспірантом і узгоджується з
викладачем. Рекомендовані напрями :
1. Креативність, як універсальна риса обдарованої особистості та її місце
в різних моделях обдарованості.
2. Теоретичні засади розвитку креативності обдарованої особистості.
3. Перспективні методи розвитку креативності.
4. Дослідження проблем креативного розвитку обдарованої особистості
у системі загальної середньої та вищої освіти в умовах інтеграції формальної і
неформальної освіти, в очному і дистанційному режимі.
Орієнтовна тематика наукових рефератів:
1. Інтелект і креативність, фактори співвідношення.
2. Діагностика рівня сформованості творчих здібностей.
3. Традиційне й інноваційне в розвитку креативності обдарованої
особистості.
4. Керований синтез творчої і репродуктивної діяльності суб'єктів
освітнього процесу як основний засіб управління їх креативністю.
Орієнтовна тематика есе:
1. Наскрізна роль творчості у процесі підготовки сучасних фахівців.
2. Багатовимірний характер креативності, як необхідність у
життєдіяльності сучасної людини.
3. Як ефективно розкрити і реалізувати в майбутньому вчителеві
креативний потенціал.
4. Як знання можуть допомагати або заважати розвитку креативності
обдарованої особистості.
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У табл. 1 і 2 подано відповідно критерії оцінювання наукового
дослідження у вигляді творчого проекту, наукового реферату,
шкалу
оцінювання науково-педагогічного дослідження у вигляді творчого проекту,
наукового реферату, есе.
Таблиця 1
Критерії оцінювання наукового дослідження
у вигляді творчого проекту і наукового реферату
Максимальна
№
Критерії оцінювання роботи
кількість балів за
з/п
кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання
2
мети і завдань дослідження
2. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в
2
логічній послідовності
3. Доказовість висновків та власної позиції, науково
2
обґрунтовані пропозиції щодо розв’язання
проблеми в умовах вітчизняної системи освіти,
визначення перспектив дослідження
4. Дотримання вимог щодо технічного оформлення
2
структурних елементів роботи (титульний аркуш,
план, вступ, основна частина, висновки, список
використаних джерел, додатки (якщо вони є)
5. Розробка і захист наукового проекту у програмі
2
PowerPoint (Презентація)
Разом
10
Таблиця 2
Шкала оцінювання науково-педагогічного дослідження у вигляді есе
Оцінка за
Кількість балів, що
Рівень виконання
традиційною
відповідає рівню
системою
Високий
10 (A)
Відмінно
Достатній
9-8 (В), 7-6 (С)
Добре
Середній
5-4 (D), 3-2 (Е)
Задовільно
Низький
1 (Fx), 0 (F)
Незадовільно
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при
підсумковому оцінюванні навчальних досягнень аспірантів з навчальної
дисципліни «Креативний розвиток обдарованої особистості у системі
загальної середньої та вищої освіти».

11

10. Методи навчання
І група методів
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
 словесні методи – розповідь-пояснення, бесіда, лекція;
 наочні методи – ілюстрація, демонстрація;
 практичні методи: вправи, практичні роботи;
 індуктивні методи;
 дедуктивні методи;
 репродуктивні методи;
 творчі методи.
ІІ група методів
Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
ІІІ група методів
Бінарні, інтегровані (універсальні) методи.
11. Методи контролю
Оцінювання ІНДЗ, оцінювання успішності аспірантів
письмових робіт

за виконанням

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне тематичне тестування і виконання ІНДЗ
Сума
Т1
Т2
Т3
Т4
100
20 (10+10)
30 (10+20)
30 (10+20)
20 (10+10)
Т1, – номер теми; в дужках вказано: перше число оцінювання ІНДЗ –
максимальна оцінка, друге число – максимальна оцінка за поточні форми
контролю.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види Оцінка
Оцінка за національною шкалою для заліку
навчальної діяльності
ECTS
90-100
А
82-89
В
74-81
С
зараховано
64-73
D
60-63
E
не зараховано з можливістю повторного
35-59
FX
складання
не зараховано з обов’язковим повторним
01-34
F
вивченням дисципліни
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16. ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
АСПІРАНТІВ
Тема 1. КРЕАТИВНІСТЬ, ЯК ПРОЯВ ОБДАРОВАНОСТІ
1. Креативність, як складне, багатопланове, неоднорідне явище, що
виражається в різноманітті теоретичних і експериментальних напрямів її
вивчення.
2. «Психометрична революція» у дослідженнях креативності.
3. Параметри креативності
4. Креатив як явище, креативність як процес і як продукт творчості.
5. Конвергенція й дивергенція.
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6. Креативність, як дивергентне мислення або як інтелектуальна
активність.
7. Взаємозв’язки між креативністю, інтелектом, когнітивними
здібностями і реальними досягненнями.
8. Потенційна й актуальна креативність.
9. Загальні принципи та параметри оцінки креативності.
10. Методики діагностики творчих здібностей.
11. «Інвестиційна теорія креативності» та модель обдарованості
Р.Стернберга.
12. Креативність в моделі обдарованості та системі «збагаченого
навчання» Дж. Рензуллі.
13. Креативність, фактори досягнень та умови середовища в моделях
розвитку обдарованості А. Танненбаума, К. Хеллера та ін.
14. Креативність з позиції своєрідності особистісних якостей
обдарованої особистості (Ф. Баррон, А. Маслоу, Д. Перкінс, В. Моляко,
Д.Богоявлєнська, В. Дружинін, О. Музика, В. Рибалка, А. Тейлор та ін.).
15. Дослідження феномену обдарованості Інституту обдарованої
дитини НАПН України.
Тема 2. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
1. В чому полягає універсальність креативності, як пізнавальної
творчої здібності?
2. Творчі здібності та стратегії творчої діяльності, як основа розвитку
обдарованості.
3. Чому стратегії творчого пошуку завжди вирізняються
індивідуальною своєрідністю?
4. Чому далеко не всі стають творчо обдарованими особистостями,
хоча задатками до творчих здібностей наділені практично всі діти.
5. Методологічні підходи до розвитку креативності.
6. Умови, при яких виникає потреба в генерації оригінальних рішень.
7. Форми і засоби стимулювання креативного розвитку.
8. Організація індивідуальної і колективної творчої діяльності у сфері
науки, техніки.
9. Стратегії технічної творчості КАРУС В.О. Моляко.
10. Зв’язок між стратегіями, які використовуються в технічній
творчості і стратегіями вирішення життєвих проблем.
11. Які особливості організації творчої діяльності у сфері управління.
12. Алгоритмічний підхід до генерації новаторських ідей та вирішення
проблем на основі ТВРЗ, морфологічного аналізу та ін.
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13. Необхідність
і
можливість
цілеспрямованого
навчання
спрямованого на розвиток креативності.
14. Схожість евристичних методів, базованих на відкритті і
дослідницьких процедур на етапі творчого узагальнення інформації і
висуненням гіпотез.
15. Тренінги з розвитку креативного мислення.
16. Оцінювання результатів творчої діяльності обдарованих учнів та
студентів.
Тема 3.
КРЕАТИВНИЙ
РОЗВИТОК
ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
1. Формування креативності здобувачів освіти в залежності від
особливостей і умов протікання навчальної діяльності
2.
Закономірності розвитку креативності учнів початкової школи (710 років).
3. Особливості розвитку креативності учнів підліткового віку.
4.
Прояви креативності обдарованої молоді та фактори, які сприяють
її розвитку.
5. Компетентнісний підхід в освіті спрямований на результат як умова
зростаючої інтелектуальної компетентності обдарованої особистості.
6. Креативний аспект навчання як базовий компонент особистісноорієнтованого навчання і умова формуванні творчої спрямованості
обдарованої особистості у системі загальної середньої освіти.
7. Організація різних видів співробітництва, взаємопідтримки,
спільнотворчості, як можливість проявити творчу активність, самостійність,
оригінальність.
8. Умови формування індивідуально-своєрідного сплаву цінностей,
який забезпечує цілісність творчо обдарованої особистості.
9. Мотиваційний, інтелектуальний, комунікативний і емоційний
компоненти педагогічного супроводу розвитку креативності в системі
загальної середньої освіти.
10. Концепції педагогічного проєктування творчого розвитку
О.Макаренка, В. Сухомлинського.
11. Інноваційний зміст та методи, засоби, форми організації навчання,
стимулювання мотивації, як умова навчанні з опорою на особистісні інтереси
школяра, на творчість в навчальній діяльності
12. Ігровий, евристичний, проєктний методи навчання, як складові
системи розвитку креативності.
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13. Пошуково-дослідницькі завдання, задачі відкритого типу різного
рівня складності, комбінаторні завдання, творчі роботи, як необхідні
компоненти креативного освітнього середовища.
14. Програмно-змістове забезпечення що дозволяє формувати у дітей
такі характеристики мислення, як гнучкість, швидкість, оригінальність,
мотивацію, комунікативну та емоційну взаємодію.
15. Побудова освітньої програми на основі діалогічного спілкування,
колективного вирішення творчих завдань, використання нетрадиційних
підходів, що створюють на уроці атмосферу заохочення нестандартних форм
роботи, нестандартних ідей, питань і рішень.
16. Спеціальні освітні програми розвитку креативності обдарованих
учнів у різних сферах (науки, техніки, управління та мистецтва), в умовах
формальної та неформальної освіти.
17. Педагогічна майстерність в процесі організації креативного
розвитку обдарованої особистості.
Тема 4.
КРЕАТИВНИЙ
РОЗВИТОК
ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Науковий університет, як суб'єкт і об'єкт творчої діяльності
учасників освітнього процесу.
2. Педагогічні умови розкриття творчого потенціалу обдарованої
особистості в ході її розвитку та професійного становлення.
3. Чи вірно, що розвиток креативності можливий в будь-якому віці
шляхом спеціального навчання (Е Р Тоггаше)?
4. Концептуальні особливості змісту освітніх програм, складовою
яких є розвиток креативності студентів на основі наукової творчості.
5. Акмеологічні технології сприяння прояву креативності обдарованої
особистості у системі вищої освіти, мотивація й самостимуляція творчого
розвитку.
6. Провідні мотиви діяльності, спектр інтересів, емоційно-позитивне
ставлення до творчої активності, інтерес до наукової творчості, навички
дивергентного мислення, нестандартність розумових дій, здібності до
прогнозування, комунікабельність – як показники високого творчого
потенціалу студента ВНЗ.
7. Технології дизайн мислення, розвитку творчої уяви, вирішення
творчих завдань, конструювання оригінальних рішень, розробки проектів тощо.
8. Дизайн-студії та мережеві спільноти для колективної творчості з
розробки
міждисциплінарних
науково-дослідних,
інженерноконструкторських, соціально управлінських та мистецьких проектів.

22

9.
Дослідження проблем креативного розвитку
особистості у системі загальної середньої та вищої освіти.

обдарованої

17. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Креативність, як складне, багатопланове, неоднорідне явище, що
виражається в різноманітті теоретичних і експериментальних напрямів її
вивчення.
2. «Психометрична революція» у дослідженнях креативності.
Конвергенція й дивергенція. Дослідження, що базуються на концепції
креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності.
3. Взаємозв’язки між креативністю, інтелектом, когнітивними
здібностями і реальними досягненнями. Вплив інтелекту на здатність
продукувати нові ідеї.
4. Креативність, як дивергентне мислення або як інтелектуальна
активність. Потенційна й актуальна креативність.
5. «Інвестиційна теорія креативності» та модель обдарованості
Р.Стернберга. Креативність в моделі обдарованості та системі «збагаченого
навчання» Дж. Рензуллі. Креативність, фактори досягнень та умови середовища
в моделях розвитку обдарованості А. Танненбаума, К. Хеллера та ін.
6. Креативність з позиції своєрідності особистісних якостей
обдарованої особистості (Ф. Баррон, А. Маслоу, Д. Перкінс, В. Моляко,
Д.Богоявлєнська, В. Дружинін, О. Музика, В. Рибалка, А. Тейлор та ін.).
7. Загальні принципи та параметри оцінки креативності. Діагностика
творчих здібностей.
8. Методологічні принципи розвитку креативності. Стратегіальна
організація
творчих
процесів
(Я.О.Пономарьов,
А.В.Брушлінський,
О.М.Матюшкін, Г.С.Костюк, Р. Стернберг, В.О. Моляко, Г.С. Кульчицька, О.
Л.Музика та ін.).
9. Організація групової, колективної творчої діяльності в працях А.С.
Макаренка, В.О. Сухомлинського, Л.В.Петровської та ін..
10. Методи розвитку конструктивної творчості ТРВЗ Г.С.Альтшулєра,
«КАРУС» В.О. Моляко, «Піраміда успіху» М.П.Турова. Тренінги Е. де Боно з
розвитку культури творчого мислення.
11. Критерії творчості, оцінювання результатів творчої діяльності
обдарованих
учнів
та
студентів.
Методика
«креативне
поле»
Д.Б.Богоявленської. Модель параметрів і характеристик креативності
«шестикінечних сніжинок» Д. Перкінса. Пять рівнів здібностей до творчості за
А. Тейлором.
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12. Навчання і розвиток обдарованої особистості, формування здатності
продуктивно діяти в ситуаціях новизни та невизначеності, використовуючи
досвід та набуті знання, орієнтуватися в умовах, що швидко змінюються,
приймати адекватні рішення.
13. Компетентнісний підхід у формуванні творчої спрямованості
обдарованої особистості у системі загальної середньої освіти. Основні складові
системи розвитку креативності (зміст, програми, форми та методи, продукти,
стимули та бар’єри тощо).
14. Методи і технології управління креативністю з метою оптимізації
освітнього процесу. Методи управління креативністю суб'єктів освітнього
процесу.
15. Програми розвитку креативності обдарованих учнів у різних сферах
(науки, техніки, управління та мистецтва), відповідно до їхніх інтересів та
схильностей в класній, позакласній та позашкільній роботі. Методичне
забезпечення розвитку творчих здібностей обдарованих учнів.
16. Наскрізна роль творчості у всьому процесі підготовки й діяльності
фахівців.
17. Розвиток творчого потенціалу студентів ВНЗ в процесі професійнопедагогічної підготовки. Педагогічні умови формування творчої особистості в
навчально-виховному процесі. Шляхи залучення студентів до науководослідної, інженерно-конструкторської, соціально-управлінської та художньомистецької діяльності.
18. Дослідження проблем креативного розвитку обдарованої особистості
у системі загальної середньої та вищої освіти. Дослідження педагогічної
творчості та особливості підготовки до неї майбутніх учителів.
18. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. КРЕАТИВНІСТЬ, ЯК ПРОЯВ ОБДАРОВАНОСТІ
Лекція 1. Становлення поняття «креативність» в історичному контексті.
Принципове розходження між двома типами розумових операцій:
конвергенцією і дивергенцією.
Лекція 2. «Психометричний» підхід до дослідження креативності.
(Дж.Гілфорд, Е. Торранс).
Основні параметри креативності.
Інструментарій діагностики креативності Е. де Боно.
Мюнхенська батарея тестів К.Хеллера.
Лекція 3. «Інвестиційна теорія креативності» Р.Стернберга.
Креативність в моделі обдарованості Дж. Рензуллі.
Креативність в моделях розвитку обдарованості А. Танненбаума,
К. Хеллера.
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Креативність, як здатність особистості, як її особлива риса.
Дослідження прояву креативності обдарованої особистості
Ф. Баррона, А. Маслоу, Д. Перкінса, А. Тейлора, В. Моляко,
Д.Богоявлєнської, В. Дружиніна, О. Музики, В. Рибалки.
Лекція 5. Мотивація, як основна характеристика творчого потенціалу
обдарованої особистості.
Взаємозв’язки між креативністю, інтелектом, когнітивними
здібностями і реальними досягненнями.
Тема 2. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
Лекція 6. Креативність, як пізнавальна творча здібність.
Генезис, структура, функції креативності
Методологічні принципи розвитку креативності.
Лекція 7. Психолого-педагогічні умови педагогіки творчості.
Стратегіальна організація творчих процесів (Я.О. Пономарьов,
А.В. Брушлінський, О.М. Матюшкін, Г.С. Костюк, Р. Стернберг,
В.О. Моляко).
Лекція 8. Методи розвитку конструктивної творчості
ТРВЗ Г.С.Альтшулєра;
«КАРУС» В.О. Моляко;
«Піраміда успіху» М.П.Турова.
Лекція 9. Методологія розвитку творчої уяви, творчого мислення.
Оцінювання результатів творчої діяльності.
Методика «креативне поле» Д.Б.Богоявленської.
Тема 3. КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Лекція 10. Компетентнісний підхід до розвитку креативності обдарованої
особистості в умовах середньої освіти.
Лекція 11. Умови створення креативного навчального середовища.
Лекція 12. Програми розвитку креативності у сфері науки і техніки;
Програми розвитку креативності у сфері управління;
Програми розвитку креативності у сфері мистецтва.
забезпечення
розвитку
творчих
здібностей
Лекція 13. Методичне
обдарованих учнів.
Тема 4. КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Лекція 14. Акмеологічні технології стимулювання креативності.
Мотивація й самостимуляція творчого розвитку.
Лекція 15. Технології дизайн-мислення.
Міждисциплінарні дизайн-студії.
Лекція 16. Теоретичні та практичні підходи щодо дослідження проблем
креативного розвитку обдарованої особистості у системі
середньої та вищої освіти.
Лекція 4.
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