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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

У навчальному курсі деталізовано механізм розроблення, організації, і 
проведення тренінгу з розвитку креативності. Описано найефективніші методи і 
прийоми «Тренінгу креативності», визначено особливості дорослої особистості 
у засвоєнні інформації і можливостях розвитку її креативності, зосереджено 
увагу на технологіях усунення бар’єрів креативності і методиках подолання 
психологічної інерції.  
Автором розроблено комплекс вправ і щоденник для самодіагностики, розвитку 
і саморозвитку професійної креативності вчителя.  
Кожна рубрика навчального курсу ілюструється практичними прикладами, які 
допомагають креативно, нестандартно, творчо вирішувати проблеми у сфері 
наукової і педагогічної діяльності. Проблемно-пошукові питання для самостійної 
роботи і практичні завдання для самоконтролю розраховано на подолання 
психологічної інерції, зняття бар’єрів креативності, розвиток пластичності 
мислення, актуалізацію креативного потенціалу педагога. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- активізувати креативний і творчий потенціал та пластичність власного сприйняття;  
- реалізувати інноваційно-креативну діяльність; 
- сформувати базис для генерації нових ідей;  
- удосконалити креативний, нестандартний підхід до власної професійної діяльності; 
- оновити знання з сучасних методик та технологій, що спрямовані на розвиток професійної 
креативності; 
- підвищити рівень креативної командної та індивідуальної роботи у нестандартних умовах; 
- розвинути навички нестандартного, креативного прийняття рішень. 

 


