




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія творчості» 

розроблено кафедрою практичної психології  Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

Програма визначає обсяги знань для опанування відповідно до вимог 

освітньо-професійного рівня, алгоритм вивчення навчального матеріалу 

дисципліни «Психологія творчості», необхідне методичне забезпечення, 

складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Вивчення дисципліни "Психологія творчості" передбачає розв'язання 

низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої 

кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про історію розвитку 

поглядів на творчу діяльність, закономірності процесу творчої діяльності 

людини, форми, методи і засоби актуалізації творчого потенціалу людини у 

діяльності практичного  психолога. 

Мета курсу – розкрити теоретичні і практичні аспекти психології творчості, 

історію розвитку поглядів на природу творчості, види творчої діяльності, досягти 

рівня  наукової  і професійної  підготовки  в  цій  галузі  відповідно  до  державних  та 

європейських стандартів; сформувати практичні навики використання методів  

актуалізації творчого потенціалу людини в діяльності практичного психолога.  

Завдання курсу: 

 аналіз історико-культурного та наукового розвитку поглядів на природу та 

закономірності процесу творчої діяльності людини; 

 ознайомлення з сучасними методами актуалізації творчого потенціалу 

людини; 

 орієнтування в основних принципах та  методах вивчення та психологічного 

супроводження  творчої діяльності людини; 

 вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду застосування методів 

активізації творчої активності людини. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких 
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питань: історія розвитку поглядів на творчу діяльність,   загальні основи 

психології творчості людини, сучасні методи активізації творчої активності людини, 

прикладні аспекти психології творчості.  

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 

програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема реферативних 

досліджень з актуальних проблем психології творчості. 

Під час семінарських та практичних занять, індивідуальної навчально-

дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

1. Орієнтуватись в основних теоретичних положеннях та  практичних  методах 

психології творчості. 

2. Адекватно оцінювати відповідність  форм та методів активізації творчої 

активності людини у конкретних ситуаціях роботи професійних чи навчальних груп. 

3. Професійно застосовувати основні сучасні методики в психології творчості. 

4. Орієнтуватись на засвоєні  принципи роботи психолога в керуванні творчою 

групою. 

5. Опрацьовувати наукову та науково-методичну літературу з психології 

творчості.  

6. Виступати з доповідями по підготовленому матеріалу з психології 

творчості.  

7. Вести дискусію з проблемних питань психології творчості. 

9. Опрацьовувати інформаційні джерела з нових методів та методик 

психодіагностики та актуалізації творчих здібностей людини.   

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 72 год., із них 10 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття,  4 год. – 

практичні заняття, 4 год. – модульний контроль, 40 год. – самостійна робота. 

Вивчення бакалаврантами навчальної дисципліни "Психологія творчості" 

завершується складанням заліку. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет: Психологія творчості 
 

Найменування показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

 дисципліни 

денна форма 

навчання   

 
Галузь знань 

0301 «Соціально-

політичні науки» 

 

Кількість кредитів - 2 Напрям підготовки 

6.030103 «Практична 

психологія» 

нормативна 

Модулів – 2  

Спеціальність 

Рік підготовки 

Змістовних модулів - 2 

  
4-й -й 

Семестр 

 

Загальна кількість годин - 72 
 7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи  

студента - 2 

 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

10 год. год. 

 Семінарські 

14 год. год. 

Практичні 

4 год. год. 

Самостійна робота 

40  год. год. 

Вид контролю 

Залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

п/п 
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Кількість годин 

Р
а

зо
м

 

А
у
д

и
т
о
р

н
и

х
 

Л
е
к

ц
ій

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

и
х
 

С
е
м

ін
а

р
с
ь

к
и

х
 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

а
 

р
о
б

о
т
а
 

С
а
м

о
с
т
ій

н
а
 

р
о
б

о
т
а
 

М
о
д

у
л

ь
н

и
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
  

 

Змістовий модуль І.  

ЗАГАЛЬНІ  ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ В ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ  

 

1. Психологія творчості як галузь психологічної 

науки 

6 4 2  2  2  

2. Психологія творчого процесу 9 4 2  2  5  

3. Психологія творчої особистості 9 4 2  2  5  

Модульний контроль 2 2      2 

Разом 26 14 6  6  12 2 

 

Змістовий модуль ІІ.  

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ 

 

4. Психологія літературної та мистецької 

творчості 

6 3 1  2  3  

5. Наукова, науково-технічна та 

винахідницька творчість 

6 3 1  2  3  

6. Основні напрями креативної 

психотерапії 

11 3 1  2  8  

7. Методи дослідження творчої 

особистості. Методи навчання творчості. 

6 3 1  2  3  

8. Креативна психотерапія в роботі 

практичного психолога 

8 2  2   6  

9. Психологічна практика актуалізації 

творчої діяльності людини 

7 2  2   5  

Модульний контроль 2 2      2 

Разом 46 18 4 4 8  28 2 
Усього за навчальним планом: 72 32 10 4 14  40 4 
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ІІІ. ПРОГРАМА  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ В ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ 

 

Лекція 1. Психологія творчості як галузь психологічної науки 

Поняття психології творчості. Предмет психології творчості, її методологічна 

основа. Специфічна проблематика психології творчості. Сутність понять 

«творчість» і «креативність», основні підходи до їх визначення. Фактори творчості 

та креативності. Теоретико-методологічні напрями психології, в межах яких 

вивчався феномен творчості.  

Основні поняття теми: психологія творчості, принцип історизму, творчість, 

креативність, функціональна асиметрія, амбідекстрія, статевий деморфізм.  

Семінар 1. 

 

 

Лекція 2. Психологія творчого процесу 

Механізми творчого процесу. Стадії творчого процесу. Передтворчість, 

творчість. Свідоме та несвідоме у творчості. Інтуїція. Інсайт. 

Основні поняття теми: когнітивні механізми, уява, свідомість, над 

свідомість, підсвідомість, передсвідомість, інтуїція, інсайт.  

Семінар 2. 

 

Лекція 3. Психологія творчої особистості 

Поняття про творчу особистість. Сутність творчої активності 

особистості. Риси креативної особистості. Серендипність. Поняття про творчі 

здібності. Поняття про обдарованість. Розвиток творчих здібностей в 
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дитячому та підлітковому віці. Поняття про творче мислення. Оригінальність, 

ексцентричність та творчі здібності. Геніальність та божевілля.  

Основні поняття теми: творчі здібності, обдарованість, талант, геніальність, 

психологічні якості творчої особистості. 

Семінар 3. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ 

 

Лекція 4. Психологія літературної та мистецької творчості 

Особливості процесу літературної творчості. Дослідження творчого 

процесу видатних письменників та поетів. Психологія творчості в 

образотворчому мистецтві. Психологія акторської та режисерської творчості. 

Музична творчість. Поняття про творчий стиль митця. Творчість і спонтанність. 

Імпровізація і творчість. 

Основні поняття теми: літературна творчість, творчість у мистецтві, стиль, 

імпровізація. 

Семінар 4. 

Лекція 5. Наукова, науково-технічна та винахідницька творчість 

Розвиток людства і творчість. Провідна роль творчості у видатних 

винаходах людства.  Дослідження творчої активності видатних винахідників. 

Леонардо Да Вінчі, Т.Едісон, Ч.Дарвін, Д.Менделєєв, Н.Тесла, А.Ейнштейн. 

Теорія вирішення винахідницьких завдань Альтшулера. Розвиток психології 

вирішення творчих завдань в Україні. 

Основні поняття теми: наукова творчість, винахідницька творчість, наукові 

відкриття і творчість, творча активність винахідців. 

Семінар 5. 
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Лекція 6. Основні напрями креативної психології  

 Сказкотерапія. Особливості ігротерапії як напрямку терапії творчості. 

Специфіка пісочної терапії. Ізотерапія. Музична терапія. Танцювальна 

психотерапія. 

Основні поняття теми: казка, гра, пісочна гра, малюнок, характеристика 

рухів танцювальної терапії.  

Семінар 6.  

Практичне заняття 1. 

 

Лекція 7. Методи дослідження творчої особистості. Методи навчання 

творчості 

Розвиток психологічних методик та технік актуалізації творчого потенціалу 

людини. Маєвтика - метод евристичного діалогу Сократа. Морфологічний аналіз Фріца 

Цвіккі. Метод фокальних об’єктів. “Шлях художника” Дж. Камерон. Майнд-мепінг Т. 

Бьюзена. Змінені стани свідомості і творчість. Гіпноз, медитація та творчість. 

Психологічні настрої на творчість. Афірмації і творчість. Роль прийняття та 

інтегрування різних елементів психічного життя людини у творчості. 

Основні поняття теми: Актуалізація творчої діяльності. Маєвтика Сократа. 

Морфологічний аналіз. Майнд-мепінг. Методи психологічного настрою на творчу 

діяльність. 

Семінар 7. 

Практичне заняття 2. 

ІV. ПЛАНИ  

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  

Змістовий модуль І 

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ В  

ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ  
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Семінар 1. 

Тема: Психологія творчості як галузь психологічної науки 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми.  
1. Поняття психології творчості. Основні етапи її виникнення та досліджень. 

2. Теоретичний аналіз феноменів творчості та креативності. 

3. Фактори творчості та креативності. 

4. Методологічні напрями психології творчості. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

Рекомендована література 
1. Бехтерева Н. Магия мозга и лабиринты жизни. – М.: Нотабене, 1999. – 299  

с., с. 192-255 http://www.koob.ru/bechtereva/ 

2. Вайз А. Вдохновение по заказу. Мн.: Попурри, 1998. – 304 с., с. 8-34, 185-

234. 

3. Иванов В.В. Бессознательное, функциональная ассиметрия, язык и 

творчество / Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. 

Сельченок К.В. – Мн.: Харвест, 1999. – 752 с., с. 44-53. 

4. Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества / 

Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. Сельченок К.В. – 

Мн.: Харвест, 1999. – 752 с., с. 569-593. 

5. Салямон Л. О физиологии эмоционально-эстетических процессов. – 

Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. Сельченок К.В. – 

Мн.: Харвест, 1999– 752 с., с. 214-253. 

 

Семінар 2.  

Тема: Психологія творчого процесу 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми.  
1. Механізми творчого процесу. 

2. Стадії творчого процесу. 

3. Свідоме та несвідоме у творчості. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

Рекомендована література 

1. Айян Дж. Эврика. 10 Способов освободить ваш творческий гений. – 

СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 352 с. 

2. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.  

 

Семінар 3. 



 

9 

 

Тема: Психологія творчої особистості 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми.  
1. Психологічні особливості творчої особистості. 

2. Творчі здібності та їх структура. Творча обдарованість. 

3. Творча особистість і психопатологія. 

4. Методи та методики розвитку творчого мислення. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

Рекомендована література 

1. Айян Дж. Эврика. 10 Способов освободить ваш творческий гений. – 

СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 352 с. 

2. де Боно Э. Латеральное мышление. Учебник творческого мышления. – 

Минск: Попурри, 2005. – 384 с. http://www.koob.ru/edwdebono/ 

3. Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление. Мн.: Попурри, 2003 

http://www.koob.ru/toni_buzan/ 

 

Змістовий модуль ІІ 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ 

Семінар 4.  

Тема: Психологія літературної та мистецької творчості   

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми.  
1. Психологічний аналіз художньої діяльності. 

2. Індивідуально-психологічні особливості людей, що займаються 

художньою творчістю. 

3. Психоаналітичне дослідження Фрейдом особистості Леонардо да Вінчі. 

4. Психологічні особливості письменників і літературної творчості: 
4.1. Особистісні особливості. 
4.2. Міжособистісні стосунки. 
4.3. Психологічні особливості творчості письменників 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

Рекомендована література 

1. Александров Г. «Я не писатель, я беллетрист» (інтерв’ю з Борисом 

Акуніним) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 

www.peoples.ru/art/literature/prose/detectiv/akunin/interview.html 

2. Андрухович Ю. «Для меня чрезвычайно важно жить в свободной 

стране» [Електронний ресурс]. - Режим доступу http// 

korrespondent.net/showbiz/184888-andruhovich-dlya-menya-chrezvychaino- 

http://www.koob.ru/edwdebono/
http://www.peoples.ru/art/literature/prose/detectiv/akunin/interview.html
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vazhno-zhit-v-svobodnoj-strane 

3. Гессе Г. Художник и психоанализ //Собрание сочинений. В 8 т. Т 8: Пер. с 

нем. – М.: Ао Изд.группа «Прогресс» - «Литера»; Харьков: Фолио, 1995. – С. 

62-67. 

4. Иванов В.В. Бессознательное, функциональная ассиметрия, язык и 

творчество // Психология художественного творчества. Хрестоматия. – 

Минск.: Харвест, 1999. – С.44-53. 

5. Фрейд З. Леонардо да Винчи. Воспоминание детства. 

http://www.koob.ru/books/da_vinchi_vospominaniya_detstva.zip 

  

Семінар 5. 

Тема: Наукова, науково-технічна та винахідницька творчість 

І. Теоретична частина. 

 Понятійно-категоріальний апарат теми.  

1. Наукова творчість: підходи до вивчення, її типи, етапи, механізми. 

2. Психологічні особливості вчених. 

3. Соціальні уявлення про науку і вчених. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

Рекомендована література  

1. Айян Дж. Эврика. 10 Способов освободить ваш творческий гений. – СПб.: 

Питер Паблишинг, 1997. – 352 с. 

2. Рунин Б.М. О психологии импровизации // Психология художественного 

творчества. Хрестоматия. – Минск.: Харвест, 1999. – С. 54-69 

3. Эриксон М. Уникальное путешествие с Олдосом Хаксли в измененные 

состояния сознания // В Кн.: Тарт Ч. Измененные состояния сознания. – М.: 

Эксмо, 2003. – 288 с. – С. 178-220. 

 Семінар 6. 

Тема: Основні напрями креативної психотерапії 
  

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми.  
1. Сказкотерапія як напрямок креативної психотерапії. 

2. Особливості ігротерапії як напрямку терапії творчості. 

3. Специфіка пісочної терапії як напрямку креативної терапії. 

4. Ізотерапія. 

5. Музична терапія. 

6. Сімейний напрямок креативної психотерапії. 

7. Танцювальна психотерапія як напрямок креативної психотерапії. 

8. Особливості застосування фотографії у креативній психотерапії. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
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Рекомендована література  

 

1. Пльбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, 

педагогіка. - К.: Віпол, 1993.-75 с. 

2. Гргіновская Р.М., Крижановская Ю.С. Творчество и преодоление 

стереотипов. - СПб.: Иматон, 1994 - 165 с. 

3. Грачева Л.В. Актерский тренинг: теория и практика. - СПб, Питер. 

2003.-168 с. 

4. 3инкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. - СПб.: ’’Речь”, 2001. - 400 с.  

5. Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология 

креативности: Пер. с франц. - М.: Когито-Центр, 2009.-215 с. 

6. Пов’якель Н.І., Розова Т.М. Креативний потенціал особистості та його 

становлення майбутнього психолога, навчально-методичний посібник. - 

НПУ імені М. П. Драгоманова, Поліграф-Центр, 2007.-129 с. 

 

Практичне заняття 1. 

Тема: Креативна психотерапія в роботі практичного психолога 

Ознайомлення з особливостями проведення арт-терапевтичних методик.  

Рекомендована література 

1. Айян Дж. Эврика. 10 Способов освободить ваш творческий гений. – 

СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 352 с. 

2. Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление. Мн.: Попурри, 2003 

http://www.koob.ru/toni_buzan/ 

3. Камерон Дж. Путь художника. – М.: Гаятри, 2005. – 266 с. 

 

Семінар 7. 

Тема: Методи дослідження творчої особистості. Методи навчання творчості  

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми.  
1. Загальна характеристика методів дослідження творчої. 

2. Особливості застосування авторських методик дослідження творчих 

якостей особистості. 

3. Методи розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру. 

4. Методи активізації та використання індивідуального творчого. 

потенціалу, самоусвідомлення та самоорганізації особистості. 
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5. Методи самопізнання власних особистісних якостей за допомогою 

самоспостереження. 

6. Методи активізації та реалізації творчого досвіду. 

7. Методи активізації інтелектуальних процесів. 

8. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. 

9. Виявлення творчих задатків у школі. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

Рекомендована література 

1. Ильясов И. И. Система эвристических приемов решения задач. — М.: 

Прогресс, 1992. — 140 с. 

2. Клименко В. В. Психологія наукової творчості. — К.: Аверс, 1998. — 191 с. 

3. Кулюткин В. Н. Эвристические методы в структуре решения. — М.: 

Прогресс, 1997. — 232 с.  
 

Практична заняття 2.  

Тема: Психологічна практика актуалізації творчої діяльності людини 

Проведення тренінгових вправ, спрямованих на усвідомлення сутності 

поняття «креативність», її проявів, бар’єрів та етапів творчого процесу.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль І. Загальні  підходи і напрямки в психології творчості 

 

Тема 1. Психологія творчості як галузь психологічної науки  

Розкрити феномен синестезії в творчості (навести приклади видатних 

особистостей).  

Тема 2. Психологія творчого процесу   

- Охарактеризувати бесвідому та підсвідому психічну активність та її роль у 

творчому процесі (навести приклади видатних особистостей).  

- Сновиди та їхня роль у творчих відкриттях (навести приклади видатних 

особистостей).  

Тема 3. Психологія творчої особистості 

- Визначити роль натхнення в творчому процесі. 
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- Творча осибистість і психопатологія (навести приклади). 

Змістовий модуль ІІ. 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ 

Тема 4. Психологія літературної та мистецької творчості 

 

- Охаректиризувати поняття творчого стилю, спонтанності, імпровізації.  

- Визначити особливості аналізу і інтерпритації дитячого малюнку. 

 

Тема 5. Наукова, науково-технічна та винахідницька творчість 

Скласти психологічний портрет особистості вченого.  

Тема 6. Основні напрями креативної психотерапії 

 

Підібрати 5 вправ за напрямами креативної психотерапії, які набільш 

зацікавили. 

. 

Тема 7. Методи дослідження творчої особистості. Методи навчання творчості  

- Опишіть особливості майнд-меппінгу. Спробуйте скласти власну карту 

пам’яті (за бажанням). 

- Визначте роль афірмацій у психологічному настрої на творчу діяльність. 

Підберіть афірмації, які б Вас надихали на творчу діяльність. 

VІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» 

оцінюються за Європейською кредитно трансферно-накопичувальною системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового 

контролю 

з дисципліни „ Психологія творчості” 
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№ 

 

Вид діяльності (визначаються по кожній 

дисципліні) 

Максимальна 
кількість балів 

за один вид 

роботи 

Всього 

1 Відвідування лекцій 1 5 

2 Відвідування практичних, семінарських занять 1 9 

3 Виконання завдання для самостійної роботи  5 35 

4 Робота на семінарському, практичному занятті  10 90 

6 Виконання модульної контрольної роботи 25 50 

 Загальна кількість балів:  189 

 Коефіцієнт перерахунку 189 : 100 = 1,89   

 Підсумковий рейтинговий бал:  100 
 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврантів застосовуються 

такі методи: 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

A 90 –100  

балів  

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з. можливими 

незначними недоліками  

B 82 – 89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75 – 81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності.  

E 60 – 68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35 – 59 

балів  

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання.  

F 1 – 35  Незадовільно з обов’язковим повторними 
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балів  вивчення курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни.  
 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавранта на 

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну 

роботу, модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань бакалаврантів здійснюється після завершення 

вивчення навчального  матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 

залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

 

VІІ . МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: опрацювання наукових досліджень. 
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2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 

 

VIII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

IХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 

2002. – 320 с. 

http://ihtik-lib.ru/psychology_20sept2007/psychology_20sept2007_378.rar 

2. Камерон Дж. Путь художника. – М.: Гаятри, 2005. – 266 с. 

3. Николаенко Н.Н. Психология творчества. – М.: Речь, 2005. – 288 с. 

http://psylib.myword.ru/index.php?s=24899160eb9e773403eb44faecce75ba&autom

odule=downloads&showfile=2063 
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4. Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. Сельченок 

К.В. – Мн.: Харвест, 1999. – 752 с. 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&req=download&code=co

nfirm_download&id=3735 

5. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.  

8. Эдвардс Б. Художник внутри вас / Пер. с англ. — Мн.: ООО «Попурри», 

2000.— 256 с. 

Додаткова: 

1. Айян Дж. Эврика. 10 Способов освободить ваш творческий гений. – 

СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 352 с. 

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

изобретательских задач. – Новосибирск: Наука, 1991. – 224 с.  

3. де Боно Э. Латеральное мышление. Учебник творческого мышления. 

– Минск: Попурри, 2005. – 384 с. http://www.koob.ru/edwdebono/ 

4.  де Боно Э. Серьезное творческое мышление. – Минск: Попурри, 

2005. – 416 с. http://www.koob.ru/edwdebono/  

5. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Медицина, 

1989. – 304 с. 

6. ВанГанди А.Б. 108 путей к блестящей идее. – Мн.: ООО Попурри, 

1996. – 224 с. 

7.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

психологический очерк: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. 

– 93 с. 

8. Клег Б., Бич.П. Интенсивный курс по развитию творческого 

мышления. – М.: ООО Изд-во Астрель, ООО Изд-во АСТ, 2004. – 392 

с. 

9.  Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособ. для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000  

http://www.koob.ru/edwdebono/
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10. Максимчук Н.П. Психологія дитячої обдарованості: Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кам'янець-

Подільський: МЕДОБОРИ (ПП Мошак М.І.), 2003  

11.  Меерович М.И., Шрагина Л.И.. Технология творческого мышления: 

Практ. пособ. Мн.: Харвест, 2000.  
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