
КРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 

 

Викладач: д.п.н., професор кафедри професійної освіти, трудового навчання та 

технологій Лісова С.В. 

 

Кількість кредитів – 6. 

Семестр – 5. 

 

Анотація дисципліни. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Креативні технології 

в професійній освіті” складена відповідно освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера 

обслуговування). 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є: 

формування у студентів теоретичних знань і професійних компетенцій, що 

забезпечують розв’язання комплексних завдань із впровадження сучасних 

технологій організації творчої діяльності у навчально-виховному процесі, 

ознайомлення студентів із основними теоретичними поняттями курсу та сприяння 

усвідомленню ними місця цієї дисципліни у загальній системі підготовки педагога 

професійної освіти. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1. оволодіння знаннями щодо планування і організації колективної творчої 

діяльності з використанням технології дослідницького (евристичного) 

навчання;  

2. оволодіння знаннями щодо імітаційних технологій навчання - соціально-

психологічних тренінгів, дискусійних технологій навчання;  

3. знайомство з основами кооперативного навчання, технології навчання у 

співробітництві; проективної освіти; 

4. підготовка майбутніх фахівців до застосування інструментарію креативних 

педагогічних технологій навчання, залежно від специфіки змісту навчального 

матеріалу та освітніх завдань. 

5. ознайомлення з особистостями та можливостями розвитку творчої особистості 

у навчальному процесі; 

6. підготовка студентів до використання активних методів навчання у майбутній 

педагогічній діяльності. 

7. оволодіння знаннями щодо проектування навчального процесу з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

 

Очікувані результати навчання: 

• знати основні терміни та поняття курсу; 

• знати історію та основні етапи розвитку креативних технологій навчання; 

• знати особливості та можливості розвитку творчої особистості у навчальному 

процесі; 

• знати концептуальний зміст найпоширеніших креативних педагогічних 



технологій навчання; 

• знати концептуальний зміст інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання. 

• знати види креативних технологій навчання; 

• знати теорію і практику застосування технології проблемного навчання, 

проектної технології, індивідуалізації і диференціації тощо; 

• проводити навчально-виховну роботу із застосуванням креативних технологій 

навчання; 

• застосовувати на практиці технологію проблемного навчання, проектну 

технологію, індивідуалізації і диференціації тощо; 

• займатися самоосвітою, творчо використовувати на практиці сучасні креативні 

технології. 

 

Вид контролю – екзамен. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем –  

вівторок 14.20 – 15.20. 

четвер 14.20 – 15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем –  

вівторок 18.00 – 20.00. 

E–mail викладача: lisovasvval@gmal.com 


