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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Основи інженерно-

педагогічної творчості» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми та навчального плану підготовки здобувачів бакалаврського рівня 

вищої освіти напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (спеціальності 

015.17 «Професійна освіта) 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони, закономірності, 

методи та засоби інженерно-педагогічної творчості у професійній освіті. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Основи економічної 

теорії», «Психологія», «Психологія праці», «Методологічні засади 

професійної освіти», «Теорія і методика виховної роботи», «Дидактичні 

основи професійної освіти», «Методика професійного навчання та ін.»  

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Загальні питання інженерно-педагогічної творчості. 

2. Основи інженерної творчості у професійній освіті. 

3. Основи педагогічної творчості у професійній освіті. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи інженерно-

педагогічної творчості» є формування у студентів здатності до інженерної та 

педагогічної творчості у процесі професійної діяльності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інженерно-

педагогічної творчості» є: 

– формування у студентів уявлень про творчу діяльність і мислення як 

інструмент творчої діяльності, про особливості інженерної та педагогічної 

творчості фахівця ПТО; 

– набуття студентами практичного досвіду із застосування загальних 

законів, закономірностей, методів і засобів інженерної творчої діяльності у 

професійній освіті; 

– набуття студентами практичного досвіду із застосування загальних 

законів, закономірностей, методів і засобів педагогічної творчої діяльності у 

професійній освіті; 

– залучення студентів до творчої педагогічної діяльності на наукових 

засадах, формування в них мотивації до педагогічної діяльності. 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

повинен: 
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знати: 

– основні особливості та види творчості; 

– психологічні процеси під час творчого мислення; 

– сутність і методи інженерної творчості; 

– сутність і методи педагогічної творчості; 

– принципи, логіку та методи організації й здійснення інженерно-

педагогічної творчості у системі професійної освіти; 

вміти: 

– орієнтуватися у особливостях, видах і сутності інженерно-

педагогічної творчості у системі професійної освіти; 

– керуватися в практичній роботі законодавчими та нормативними 

документами про організацію інженерно-педагогічної творчості у 

професійній освіті; 

– застосовувати методи інженерно-педагогічної творчості у процесі 

професійної підготовки учнів; 

– удосконалювати процеси виготовлення виробів у процесі професійної 

підготовки учнів; 

– удосконалювати навчально-виховний процес у професійних 

навчальних закладах. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 54 години 

(16 л.+16 пр.+22 срс) / 1,5 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМ 1. Загальні питання інженерно-педагогічної творчості 

 

Тема 1. Поняття про інженерно-педагогічну творчість 

1.1. Сутність творчості людини. 

1.2. Види творчості людини. 

1.3. Особливості інженерної творчості у професійній освіті. 

1.4. Особливості педагогічної творчості у професійній освіті. 

 

Тема 2. Мислення – інструмент творчої діяльності 

1. Психологічні особливості творчої діяльності. 

2. Концепції творчого мислення. 

3. Психологічні процеси при творчому мисленні. 

4. Психологічні бар’єри при вирішення творчих задач. 

5. Етапи творчого процесу. 

 

Тема 3. Сутність творчої технічної діяльності. 

1. Вимоги до результатів технічної творчості. 

2. Особливості винахідницьких задач. 

3. Технічні об’єкти (системи), закономірності їх побудови та розвитку. 

4.1. Поняття технічних об’єктів, технічні системи та технології. 

4.2. Критерії розвитку технічних об’єктів. 

4.3. Опис технічних систем. 

 

ЗМ 2. Основи інженерної творчості у професійній освіті. 

 

Тема 4. Теорія рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) 

1. Сутність ТРВЗ. 

2. Системний аналіз при рішенні винахідницьких задач. 

3. Класифікація законів розвитку технічних систем. 

4. Закон переходу кількісних змін у якісні. 

 

Тема 5. Алгоритм рішення винахідницьких задач (АРИЗ) 

1. Поняття про протиріччя та види протиріч. 

2. Рішення технічних задач методом наближення до ідеалу. 

 

Тема 6. Методи інтенсифікації мисленої діяльності у процесі рішення 

творчих задач – методи активізації творчого процесу. 

1. Метод мозкового штурму (мозкової атаки). 

2. Метод інверсії. 

3. Метод емпатії. 
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ЗМ 3. Основи педагогічної творчості у професійній освіті 

 

Тема 7. Творчість у педагогіці 

1. Творчий характер педагогічної діяльності, педагогічна майстерність. 

2. Можливості розвитку творчого мислення у процесі навчання та 

виховання. 

 

Тема 8. Інтенсифікація та оптимізація педагогічного процесу 

1. Інтенсифікація навчального процесу. 

2. Оптимізація педагогічного процесу. 

2.1. Загальні відомості про сутність оптимізації педагогічного процесу. 

2.2. Критерії оптимізації педагогічного процесу. 

2.3. Способи оптимізації педагогічного процесу. 

 

Тема 9. Факторний аналіз як інструмент проектування та оцінки 

якості педагогічної діяльності 

1. Фактор – основний елемент формування та оцінки якості результатів 

педагогічної діяльності. 

2. Складові елементи якості продукції. 

3. Методика оцінки якості результату – продукту навчальної діяльності. 
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3. Рекомендована література 

 

Основна література: 
Базова 

1. Дубовец А.Н. Основы инженерно-педагогического творчества : 

учеб.-метод. пос. для студентов дневной и заочной форм обучения 

инженерно-педагогических специальностей / А.Н. Дубовец; Е.Н. Резниченко 

– Х. : Укр. инж.-пед. Академия, 2013. – 102 с. 

2. Грезнева О.Ю. Научные школы (педагогический аспект) / 

О.Ю. Грезнева. – М., 2003. – 69 с.  

3. Жигірь В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В.І. Жигірь, 

О.А. Чернєга. – К. : Кондор, 2010. – 264 с.  

4. Жигірь В.І. Методологічні засади професійної освіти : навч. посіб. / 

В.І. Жигірь. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 143 с. 

5. Коваленко О.Е. Методологічні засади професійної освіти : 

[навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей] 

/ О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, І.С. Посохова, Л.В. Штефан, 

С.А. Лисенко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Х.  : УІПА, 2010. – 191 с.  

6. Коваленко О.Е. Теоретичні засади професійної педагогічної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до 

Болонського процесу / О.Е.Коваленко, Н.О. Брюханова, О.О.Мельниченко : 

монографія. – Х. : УІПА, 2007. – 162 с.  

7. Королев Ф.Ф. Общие основы педагогики / Ф.Ф. Королев; ред. 

Ф.Ф. Королев, В.Е. Гурман. – М., 2016. – 392 с.  

8. Краевский В.В. Методология педагогики : новый этап : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

9. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков. Д.А. Новиков. – М.: 

СИНТЕГ. – 668 с.  

10. Новиков А.М. Основания педагогики : пособие для авторов 

учебников и преподавателей / А.М. Новиков.. – М. : Издательство «Эгвес», 

2010. – 208 с.  

11. Новиков А.М. Методология образования. – М.: Эгвес, 2002. – 320 с. 

114. 

 

Додаткова література: 

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею : Введение в теорию решения 

изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск, 1986. 

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – 

С.-Пб. : Питер, 2002. 

3. Кузнєцов Ю.М. Теорія розв’язання творчих задач / Ю.М. Кузнєцов. – 

К. : Замок, 2003. 

4. Михелькевич В.Н. Основы научно-технического творчества / 

В.Н. Михелькевич, В.М. Радомский. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. 
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5. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология / А.В. Морозов, 

Д.В. Чернилевский. – М. : Академический проект. 

6. Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхудинов. – 

С.-Птб. : Питер, 2006. – 448 с. 

7. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения / А.В. Хуторской. – М. : Изд.МГУ, 2003. – 416 с. 

8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. 

– К. : Академвидат, 2004. – 351 с. 

9. Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики / Ю.А. Карпова. – 

С.-Пб. : Питер, 2004. – 180 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю є залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Основними засобами діагностики результатів навчання є: 

поточний контроль: допуск до практичної роботи, усне та письмове 

опитування за матеріалами лекцій; 

модульний контроль: програмований контроль знань або модульна 

контрольна робота; 

індивідуальне науково-дослідне завдання: написання реферату на одну з 

тем. 
 

 


