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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ» 

І. Основна мета дисципліни  
 

 полягає у формуванні у майбутніх працівників педагогічно-дозвіллєвої сфери діяльності ґрунтовних теоретичних і 

практичних знань щодо законів та закономірностей психології та педагогіки творчості як галузі знання про 

творчий розвиток особистості 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ПП2.08 

цикл науково-предметної підготовки 

 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПРН1. Володіти основними знаннями і поняттями з педагогіки, історії педагогіки, психології, основ науково-педагогічних досліджень, теорії і 

методики культурно-дозвіллєвої діяльності та рекреації. 

ПРН2. Знати психолого-педагогічні особливості навчання, виховання та розвитку різних вікових груп населення у сфері культурно-освітнього 

дозвілля. 

ПРН5. Уміти застосовувати інноваційні методи та креативні освітні технології в процесі проведення комплексних масово-розважальних заходів з 

урахуванням різновікового підходу. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема І. Теоретико-методологічні основи педагогіки і психології творчості 

Тема ІІ. Технології індивідуального розвитку творчої особистості 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

  

 

Кафедра педагогіки Педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Кушнірук С.А. - доктор педагогічних наук, доцент     

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 30 год., семінарських – 20 год., практичних – 20 год., лабораторних – 15, самостійної роботи – 95 год. 

Дисципліна викладається у 5 семестріІ.  

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Кушнірук С.А. Педагогіка. Курс лекцій.: Навч. посібник.  К.: НПУ, 2011. 472 с. 

Педагогічна майстерність: Підручник (за ред. І.А.Зязюна). К. : Богданова А.М., 2008. 376 с.  

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. 608 с. 

Міщиха Л. Психологія творчості: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 448 с. 

 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських і практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: іспит у 5 семестрі. 

 



 


