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Результати навчання: 
знати:

- специфіку предмета,його роль у системі гуманітарних наук;
- становлення та розвиток ідей педагогічної творчості в історії вітчизняної й зарубіжної 

педагогічної науки;
- своєрідність педагогічної творчості,її специфічні риси;
- умови розвитку педагогічної творчості;
- сутність основних напрямів формування творчої особистості; 
технології педагогічної творчості.

вміти.
кваліфіковано використовувати етнопедагогічну термінологію;
зрозуміло та вичерпно давати визначення основних категорій і понять етнопедагогіки; 
розкрити зміст наукової спадщини визначних педагогів стосовно етнопедагогічної 
проблематики;
самостійно опрацьовувати відповідну етнографічну та етнопедагогічну літературу;

- володіти елементами народних ремесел;
знаходити способи становлення контактів народної педагогічної мудрості з музейною 
педагогікою;
аналізувати педагогічне значення тих чи інших явищ народного життя; 
застосовувати етнічний досвід навчання і виховання у музейній діяльності.

Анотація навчальної дисципліни:
Курс розроблений таким чином, щоб ознайомити здобувачів з базовими поняттями 

педагогічної творчості, історією розвитку, теоретико-методологічними положеннями 
педагогічної творчості. Розглядається предмет, підходи розвитку, логіка, антологія 
педагогічної творчості. Висвітлюється сутність педагогіки творчості; формування та розвиток 
творчої особистості; технології педагогічної творчості.

Мета дисципліни:
ознайомлення здобувачів зі системою психолого-педагогічних знань, структурою та 
специфікою педагогічної творчості, її складовими та технологіями; формування в майбутніх 
бакалаврів з музеєзнавства, пам'яткознавства цілісної системи знань про педагогічну 
творчість; обгрунтування шляхів й умов ефективного впливу на їх особистісний творчий 
розвиток, 
завдання:

надання студентам знань теоретичних положень основ педагогічної творчості; 
систематизація способів засвоєння, відтворення і тлумачення основних понять 
педагогічної творчості; 
практичне оволодіння творчим процесом;

- формування творчої індивідуальності;
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забезпечення оволодіння майбутніми бакалаврами музеєзнавства, пам’яткознавства 
здійснювати науково-пошукову діяльність;

- розвивати свій творчий потенціал.
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