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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл годин за навчальним планом
Найменування показників

Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів: 4
20
Модулів: 1

6

Практичні заняття:

Загальна кількість годин: 120

28

Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2

Лабораторні заняття:

6

-

-

Семінарські заняття:

Семестр: 3

-

Консультації:

Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2

-

- самостійна робота: 6

Індивідуальні заняття:

Форма підсумкового контролю: залік

-

-

Самостійна робота:

Мова навчання: українська

72

108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Предмет вивчення навчальної дисципліни: обдарованість, креативність,
творча діяльність як базові характеристики особистості, процес продукування
творчого результату; творча діяльність у контексті культури.
Метою вивчення дисципліни є: створити умови для засвоєння студентами
загальних уявлень щодо методологічних, науково-методичних та прикладних
проблем галузі; ознайомити з підходами до вивчення психологічних аспектів
творчої діяльності та засобами психологічного дослідження та оцінки
особистісної обдарованості та креативності.
Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Загальна
психологія» та «Психологія особистості».

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з
дисциплінами «Філософія», «Диференціальна психологія», «Психологія
здібностей», «Психологія мистецтва».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

1. Знання: знати основні поняття та теорії творчості у психології та філософії;
загальні принципи творчості, форми співвідношення творчості та інтелекту;
методи вивчення творчості як інтелектуального процесу; методи вивчення
творчості як цілісного феномену, методи вимірювання креативності;
психологічні засади програм творчого розвитку та стимулювання творчої
активності.
2.Уміння: організовувати та проводити науково-дослідницьку роботу в галузі
психології творчості; організовувати психологічну стимуляцію та підтримку
творчої активності суб’єкта чи групи; аналізувати фактори, умови та процес
вирішення творчих завдань; оцінювати та розвивати творчі здібності;
використовувати навички стимулювання власної творчої активності.
3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з
питань психології творчості; виявляти інтерес і повагу до представників
різноманітних творчих галузей, сфер професійної діяльності, співпрацювати з
талановитими особами
різного віку; створювати умови для творчої
комунікації.
4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науководослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і
соціальну відповідальність.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

-

6

-

-

-

-

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

-

Консультації

-

Семінарські
(практичні)

-

Лабораторні

2

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Лекції

2

Лекції

4

Аудиторні

1. Вступ до
психології
творчості.
Основні
напрямки
досліджень.

Консультації

(заочна форма навчання)

Лабораторні

(денна форма навчання)
Семінарські
(практичні)

Кількість годин

Назви тем
Аудиторні

№
з/
п

Кількість годин

-

10

2. Творчість як
предмет
вивчення
психології
загальних
здібностей.

4

2

2

-

-

-

6

3. Креативність як
окрема здібність 4
до творчості.

2

2

-

-

-

6

4. Творчість як
інтелектуальний
процес.

4

2

2

-

-

-

6

5. Інтелектуальна
активність як
предмет
психології
творчості.

4

2

2

-

-

-

6

6. Розвиток
творчих
здібностей.
Фактори прояву,
6
формування та
реалізації
творчих
здібностей.

2

4

-

-

-

6

7. Психофізіологія
здібностей:
стать, вік,
6
функціональна
асиметрія мозку.

2

4

-

-

-

8

8. Основні
принципи та
процес наукової
творчості.
Прецеденти в
науковому
відкритті. Роль
та принципи
нешаблонного
мислення в
науці.

4

2

2

-

-

-

8

9. Діагностика
креативності:

6

2

4

-

-

-

8

2

2

2

-

-

-

10

2

-

-

-

-

10

-

2

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

10

2

2

-

-

-

-

10

2

-

2

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

10

-

2

-

-

-

12

2

2

порівняльний
аналіз методів.
10 Актуальні
. дослідження
інтелектуальної
активності.

6

2

4

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

12

Проміжний
контроль

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

28

-

-

-

72

12

6

6

-

-

-

108

Разом: 48 20

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Вступ до психології творчості. Основні напрямки досліджень.
Різні підходи до розуміння поняття творчості. Історичний та
індивідуальний смисл та сутність творчості. Адаптивні і біфуркаційні
механізми у суспільстві і особистості. Феномен трікстеру. Підходи до вивчення
творчості: філософські, психологічні, педагогічні, наукові, прикладні. Критерії
творчості: новизна продукту, об’єктивна та суб’єктивна новизна, спонтанна
активність.
Тема 2. Творчість як предмет вивчення психології загальних здібностей.
Ознаки суб’єкту творчості. Творчість як високий рівень розвитку
здібностей. Інтелект та творчість в структурі психіки, їх співвідношення.
Лонгітюд Л.Термена та його висновки. Концепція «порогу». Психофізіологія
творчих здібностей: стать, вік, функціональна асиметрія мозку.
Тема 3. Креативність як окрема здібність до творчості.
Основні уявлення щодо креативності. Концепція Дж. Гілфорда. Методи
вимірювання креативності. Критика психометричного підходу до креативності.
Критерії оригінальності: кількісні та якісні. Креативність як створення
парадоксальних виборів. Діагностика креативності: порівняльний аналіз
методів.
Тема 4. Творчість як інтелектуальний процес.
Експериментальне вивчення продуктивного мислення гештальтпсихологами. Поняття проблемної ситуації, конфлікту, фукціонального
рішення, інсайту. Роль минулого досвіду. Вивчення умов та динаміки інсайту.
Концепція ЕУС Я.О. Пономарьова: прямий та побічний продукт діяльності.
Психологія творчості Я.О. Пономарьова.
Тема 5. Інтелектуальна активність як предмет психології творчості.
Поняття інтелектуальної ініціативи. Інтеграція когнітивних і
мотиваційних
аспектів
творчості.
Методика
«Креативне
поле»
Д. Б. Богоявленської. Рівні інтелектуальної активності. Актуальні дослідження
інтелектуальної активності (Савенков А., Кудрявцев В.).
Тема 6. Розвиток творчих здібностей. Фактори прояву, формування та
реалізації творчих здібностей.

Психолого-педагогічні програми розвитку творчих особистостей: мета,
методи, результати. Методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та
групові. Перенос механізмів наукової творчості на процес навчання (проблемне
навчання). Індивідуальні та соціальні фактори прояву, формування та реалізації
творчих здібностей. Несвідоме і творчість. Інтуїція і її місце в творчості. Уява
як творчий процес і складова творчості. Прийоми уяви і їх творчий характер.
Вікові особливості уяви. Емоційний бік творчості та емоції в творчості.
Тема 7. Психофізіологія здібностей: стать, вік, функціональна асиметрія
мозку.
Генетико-психологічна теорія С.Д. Максименка. Концепція творчості
В.О. Моляко. Концепція механізму творчості В.В. Клименка. Концепція
творчості С. Медника. Типи креативності. Критерії креативності. Гендерні та
вікові аспекти креативності. Креативність як особистісна риса.
Тема 8. Основні принципи та процес наукової творчості.
Прецеденти в науковому відкритті. Роль та принципи нешаблонного
мислення в науці. Концепція креативності З. Стеннберга і Д. Лаверта. Розвиток
творчої особистості Е. де Боно.
Тема 9. Діагностика креативності: порівняльний аналіз методів.
Експериментальне
вивчення
продуктивного
мислення
гештальтпсихологами. Тести діагностування дивергентного мислення за Дж.
Гілфордом. Теорія дозрівання А. Гезелла. Методика на визначення творчого
мислення «Значення слів» О.І. Бесєдіна, І.І. Ліпатова, О.В. Тимченка, Б.В.
Шапаря. Методики вимірювання креативності: методика «Креативне поле» Д.Б.
Богоявленської. Тести вимірювання креативності Б. Торренса. Методика
креативності М. Воллаха і К. Когана.
Тема 10. Актуальні дослідження інтелектуальної активності.
Система творчого тренінгу КАРУС В.О. Моляко. Програма розвитку
здібностей та обдарованості «Три кроки» О.Л. Музики. Індивідуальні та групові
методи стимулювання творчої активності.
5.2. Тематика практичних занять
ТЕМА 1. Вступ до психології творчості. Основні напрямки досліджень.
ТЕМА 2. Творчість як предмет вивчення психології загальних здібностей.
ТЕМА 3. Креативність як окрема здібність до творчості.
ТЕМА 4. Творчість як інтелектуальний процес.
ТЕМА 5. Інтелектуальна активність як предмет психології творчості.
ТЕМА 6. Розвиток творчих здібностей. Фактори прояву, формування та
реалізації творчих здібностей.
ТЕМА 7. Психофізіологія здібностей: стать, вік, функціональна асиметрія
мозку.
ТЕМА 8. Основні принципи та процес наукової творчості. Прецеденти в
науковому відкритті. Роль та принципи нешаблонного мислення в науці.
ТЕМА 9. Діагностика креативності: порівняльний аналіз методів.
ТЕМА 10. Актуальні дослідження інтелектуальної активності.

5.3. Організація самостійної роботи студентів
Кількість годин
Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

20

20

Конспект

2.

Підготовка до лекційних та
семінарських занять
Підготовка до проміжного контролю

4

4

Модульна контрольна
робота

3.

Виконання індивідуальних завдань:

48

84

№ з/п

1.

Вид роботи

Форми звітності

-

опрацювання різних видів
методик

10

20

Аналіз методик

3.2.

-

використання технологій
вимірювання креативності та
творчості

10

20

Обробка результатів
дослідження

3.3.

-

підготовка реферату;

10

20

Реферат

- складання програми розвитку
власних креативних процесів

18

24

Розвивальна програма

Разом

72

108

3.1.

3.4.

Тематика індивідуальних завдань
1. Аналіз діяльності творчої особистості: митця, воєначальника,
винахідника, вченого тощо (за власним вибором).
2. Аналіз продукту творчої діяльності (за власним вибором) .
3. Аналіз методів і методик, що діагностують творчі здібності (за власним
вибором).
4. «Творчі» і «не творчі» професії: творчість і шаблонність в професійній
діяльності.
5. Аналіз власних здібностей і творчого потенціалу.
6. Рання діагностика творчих здібностей у дітей. 7. Методики розвитку
творчих здібностей.
8. Творчість як психотерапевтичний засіб.
9. Вікові аспекти творчості.
10. Визначити фактори, що впливають на розвиток творчих здібностей та
творчу активність.
11. Визначити критерії для визначення здібностей та творчості.
12. Сформулювати рекомендації відповідно до змісту роботи

Тематика рефератів
1. Теорії творчості Анрі Бергсона, Теодора Рібо, Зігмунда Фрейда.
2. Роль випадка в науковому відкритті.
3. Роль та принципи нешаблонного мислення в науці.
4. Вікова динаміка прояву творчих здібностей.
5. Функціональна асиметрія мозку як фактор творчих здібностей.
6. Оригінальність як критерій креативності.
7. Вимірювання креативності.
8. Концепція ЕУС Пономарьова Я.О.: прямий та побічний продукт
діяльності.
9. Роль минулого досвіду у творчій діяльності.
10. Методи розвитку творчого мислення у проблемному навчанні.
11. Творчість як пошукова активність.
12. Методи вивчення дослідницької поведінки у дітей.
13. Творчість як створення низки виборів.
14. Методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та групові.
Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на
практичних заняттях відповідно темам. Методики обробляються відповідно
авторським критеріям, результати надаються у роздрукованому вигляді
протягом усіх семінарських занять. Програма саморозвитку креативних
здібностей здається перед проміжним контролем.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

6.1. Форми поточного контролю: практчні заняття, індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних
заняттях, результати індивідуальної самостійної роботи за темами дисципліни,
а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді
аналізу, описів, демонстрацій на заняттях.
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає
два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень
оволодіння теоретичним матеріалом з сучасних теорій психології творчості, а
також вміння застосовувати ці знання.
Зразок варіанту модульної контрольної роботи:
1. Проаналізуйте сучасні підходи до визначення творчості.
2. Розкрийте особливості використання тесту Б. Торренса.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за
традиційною шкалою

Підсумковий бал

Оцінка за традиційною шкалою

90-100
зараховано

70-89
51-69
26-50

не зараховано

1-25
Схема розподілу балів

Максимальна
кількість балів

Мінімальний
пороговий
рівень

70 балів (поточний контроль) –
середньозважений бал оцінок за відповіді на
семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7

30 балів (проміжний
контроль) – за
результатами
виконання модульної
контрольної роботи

35 балів (поточний контроль)

16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує
задачі стандартним способом, послуговується науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.

1 бал

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.

0 балів

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид

Максимальна кількість балів

Опрацювання різних видів методик

5

Використання технологій вимірювання креативності
та творчості

5

Реферат

5

Складання програми розвитку власних креативних
процесів

5

- Критеріями оцінювання опрацювання різних видів методик є вміння
студента визначати певний вид та рівень обдарованості, його особливості,
засоби його розвитку. Критеріями оцінювання роботи з використання
технологій вимірювання креативності та творчості є здатність студента обрати
та використовувати найбільш ефективну стратегію дослідження залежно від
типу наявної обдарованості. Оцінювання реферату здійснюється за такими
критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання
поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні
цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання складання програми

розвитку власних креативних процесів є здатність студента до самоаналізу,
використання досягнень теоретичної та практичної психології..
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів.
Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу
теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та
проміжного контролю.
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для проведення діагностичного дослідження (ноутбук).
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