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Консультації Здійснюються за запитом здобувачів 

Анотація дисципліни Зміст даної освітньої програми пов’язаній з підготовкою слухачів до 

виконання наукових досліджень у галузі освіти та розвитку 

обдарованості, формування творчої особистості, яка стає 

затребуваною суспільством на всіх рівнях її становлення від 

дошкільного віку до зрілості. Сучасна теорія творчості знаходиться 

в стадії формування, характеризується багатоаспектністю і включає 

в себе безліч різних теорій, концепцій, теоретичних і емпіричних 

знань. Незважаючи на ряд істотних відкриттів, узагальнень і 

спостережень, проблема творчості і, особливо феномен 

креативності, до теперішнього часу залишається недостатньо 

дослідженим явищем. Отже підготовка дослідників у напрямі 

креативного розвитку обдарованої особистості є актуальною і 
перспективною проблемою. 

Мета викладання 

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. 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант 

знає: історичний контекст становлення поняття «креативність» і 

«обдарованість»; «психометричний» підхід до дослідження 
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 креативності 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; 

вміє: 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; 

проектує педагогічні умови для створення освітнього середовища, 

яке стимулює розкриття творчого потенціалу обдарованих учнів та 

студентів; 

розробляє програми спецкурсів, тренінги з розвитку творчого 

мислення та продуктивної діяльності; планувати й виконувати 

дослідження проблем креативного розвитку обдарованої 

особистості у системі загальної середньої та вищої освіти, 

опрацьовувати його результати, апробувати і публікувати їх. 

Набуті 

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 науково- 

педагогічного 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 професійно- 

педагогічними / творчими проєктами у галузі обдарованості / 

обдарованості особистості. 

СК-6. Здатність до професійно-педагогічного зростання, 

самоосвіти, саморозвитку, самореалізації і самоздійснення. 

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 



 психолого-педагогічні 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. 

Програмні 

результати 

навчання 

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 термінологією з досліджуваного наукового 

напряму. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 
Назви тем 

Кількість годин 

усьог 
о 

усього самостійн 

лекції семінарські а робота 
Тема 1. Креативність, як 
прояв обдарованості 

29 5 4 20 

Тема 2. Методологія 
розвитку креативності 

23 4 4 15 

Тема 3. Креативний 
розвиток обдарованої 
особистості у системі 
загальної середньої 
освіти 

 

23 

 

4 

 

4 

 

15 

Тема 4. Креативний 
розвиток обдарованої 
особистості у системі 
вищої освіти 

 
15 

 
3 

 
2 

 
10 

Всього годин 90 16 14 60 



Зміст 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 
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. 

Контроль і 

оцінювання 

результатів навчання 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 
Основними принципами оцінювання результатів опанування 
навчальної дисципліни за вибором є: 
− об’єктивності (оцінка має відповідати істинній  якості та 
кількості  засвоєних знань, компетентностей і результатів 



навчання); 

− прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, 
критеріїв і шкал оцінювання результатів навчання); 
− систематичності (перевірка якості опанування навчальної 
дисципліни здійснюється систематично, за кожною темою); 
− дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, 
компетентностей і результатів навчання відповідно до вимог 
освітньо-наукової програми); 
− індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка 
відповідно до зусиль, затрачених здобувачем PhD, дотриманням 
ним вимог академічної доброчесності та реальних результатів 
навчання); 
− педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на 
пошук особистісних ресурсів здобувача PhD у контексті 
успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання 
нових досягнень у навчальній роботі). 
Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності здобувача PhD при оцінюванні результатів 
поточного та підсумкового контролів, є: 
− повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
− глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 
− вміння застосовувати теоретичні положення в практиці 
професійної діяльності під час розв’язання індивідуально- 
дослідницьких завдань, здійснювати аналіз ситуацій 
педагогічної взаємодії з метою її вдосконалення та корекції. 
Оцінювання результатів навчання аспірантів здійснюється за 
100-бальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою. 

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 навчальної 

діяльності 

 

Оцінка ECTS 
Оцінка за 
національною шкалою 
для заліку 

90-100 А  

зараховано 

82-89 В 
74-81 С 
64-73 D 

60-63 E 

 

35-59 
 

FX 
не зараховано з 

можливістю 
повторного складання 

 
01-34 

 
F 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 



Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 

Учасники освітнього процесу у своїй академічній діяльності 

мають дотримуватись академічної доброчесності з усіх питань 

цього курсу; посилатися на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримуватись норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; дотримуватись загальноприйнятих морально- 

етичних норм і правил поведінки. 

Порушення академічної доброчесності тягне за собою 

академічну відповідальність. 

Політика щодо відвідування занять 

Відвідування лекцій та семінарських занять з курсу є 

обов’язковим, воно забезпечує краще розуміння матеріалу, дає 

можливість простежити зв’язок між теоретичною інформацією 

та її прикладним аспектом, сформувати систему знань та 

ґрунтовно підготуватись до заліку та іспиту. 

За об’єктивних причин (хвороба, стажування тощо) навчання 

може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із викладачем навчальної дисципліни). 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

Відтермінування здачі завдань самостійної роботи (презентація, 
реферат, есе), у випадках вагомої причини, може бути дозволене 

за умови надання необхідної документації. 

Відтермінування складання заліку та іспиту у випадку вагомих 

причин та їх документального підтвердження може бути 

дозволене за умови погодження у науково-організаційному 

відділі Інституту. 

Проведення навчальних занять, терміни та умови виконання 

навчальних завдань можуть бути адаптовані до запитів 

здобувачів освіти із документально підтвердженими особливими 

потребами. Відповідальністю здобувача освіти залишається 

вчасне надання таких документів. 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Аспіранти беруть активну участь у всіх видах діяльності на 

заняттях, виконують навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми, активно включаються і за потреби 

ініціюють спільну (групову роботу) під час семінарських занять. 

Спілкування учасників освітнього процесу відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємодопомоги, толерантності 

та взаємної поваги. 

Інформаційне 

забезпечення 

Рекомендована література  
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