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Силабус навчальної дисципліни 

«КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Галузь знань: 23 Соціальна робота  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 
Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредита \ 90 годин 

 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основні ознаки креативних технологій та головні принципи їх 

використання у будь-якій професійній діяльності взагалі та 

соціальній роботі зокрема. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на створення системи знань, необхідних для 

успішної професійної діяльності у майбутньому. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Вміння використовувати в майбутній професійній 

діяльності особливості професійної творчості майбутнього 

фахівця та способи активізації його пошуково–творчої 

діяльності; 

- Здатність обирати креативні інноваційні підходи до 

організації будь-якої професійної діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання особливостей креативних технологій та основних 

принципів їх використання дозволяє здійснювати успішну 

професійну діяльність та вибудовувати ефективні стратегії 

керування соціальними процесами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Креативні технології у соціальній сфері. 

Соціальна сфера як сукупність соціальних відносин і умов, що 

впливають на характер і поведінку людей. Зв’язок креативних 

технологій з інноваціями. Інновації як процес розробки нових 

підходів, технологій і способів роботи. Базові поняття інноваційної 

(креативної) діяльності: інвенція, новація, концепція інновації, 

ініціація інновації, дифузія інновації, рутинізація інновації. 

Особливості професійної творчості соціального працівника. 

Методи організації пошуково-творчої діяльності соціального 

працівника. Практичне застосування теоретичних та емпіричних 

методів творчого пошуку. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: робота в міні-групах, case-метод, мозковий 

штурм, рольові та ділові ігри, створення індивідуальних і 

колективних проектів, навчальна дискусія. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з психології, загальні та фахові знання, отримані на 

бакалаврському рівні вищої освіти.  

Пореквізити Знання особливостей креативних технологій та основних 

принципів їх використання у професійній діяльності можуть бути 

використані в процесі написання магістерської роботи. 



 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. Соціальна 

робота в Україні. Навч. посібник. – К., 2004. 

2. Т.В. Семігіріна, В.В. Покладова, І.М. Грига та ін. Інновації у 

соціальних службах. Навч.-метод.посібн. – К., 2012. 

3. Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних 

досліджень. Навч. Посібник. – К.,2013. 

 

Репозитарій НАУ: 

1. Радченко М.І. Формування інноваційних якостей у 

майбутніх фахівців соціальної сфери / М. І. Радченко // 

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: 

Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. 

авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2016. – Вип. 2(9). – С. 123-127. 

2. Радченко М.І. Шляхи формування інноваційної 

компетентності студентів / М. І. Радченко // Вісник 

Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. 

Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту 

„НАУ-друк”, 2017. – Вип. 2(11). – С. 112-116. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія, мультимедійний проетор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і)  

ПІБ  Радченко Марина Ігорівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: +38 098 4456291 

E-mail: maryna.radchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1202 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          М. Радченко 

Завідувач кафедри        О. Котикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


