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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Професійна діяльність майбутніх психологів-практиків передбачає вміння
використовувати  творчий  підхід  у  власній  роботі  та  передачу  цих  вмінь  і
навичок  іншим  людям.   Становленню  відповідних  фахових  навичок  і  умінь
студентів,  формуванню  їхньої  професійної  ідентичності  сприяє  оволодіння
основами психології творчості при вивченні курсу «Психологія творчості».

Робочу навчальну програму укладено згідно вимогам кредитно-модульної
системи організації навчання. 

Мета  курсу «Психологія  творчості»  –   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. 

Завданнями курсу «Психологія творчості»  є:
- 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 активнсті людини.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
   знати :
-  історію розвитку поглядів на творчу діяльність;
- загальні основи психології творчості людини;
- сучасні методи активізації творчої активності людини;
- прикладні аспекти психології творчості. 
  уміти :
-  орієнтуватись  в  основних  теоретичних  положеннях  та   практичних

методах психології творчості;
-  адекватно  оцінювати відповідність   форм та  методів  активізації  творчої

активності людини у конкретних ситуаціях роботи професійних чи навчальних
груп;

- професійно застосовувати основні сучасні методики в психології творчості;
- орієнтуватись на засвоєні  принципи роботи психолога в керуванні творчою

групою;
- вести дискусію з проблемних питань психології творчості;
-  опрацьовувати  інформаційні  джерела  з  нових  методів  та  методик



психодіагностики та актуалізації творчих здібностей людини.  
Кількість годин відведених навчальним планом становить 72 год., із них 10

год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття,  4 год. – практичні заняття, 8 год.
– індивідуальні, 4 год. – модульний контроль, 32 год. – самостійна робота.
Завершується вивчення курсу складанням заліку.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Психологія творчості

Курс:

Напрям,
спеціальність,

освітньо-професійний
рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

Кількість      кредитів,
відповідних ЕСТS: 
2 кредити

Змістові модулі:
2 модулі

Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
72   години

Тижневих годин:  
2-4 години

Шифр та
назва напряму:

0301 «Соціально-політичні
науки» 

Шифр та назва
спеціальності:

6.030103 «Практична
психологія»

Освітньо-професійний
рівень

"бакалавр"

Нормативна
Рік підготовки: 4
Семестр: 7

Аудиторні заняття: 36 
годин, з них:
Лекції (теоретична 
підготовка): 10 годин
Семінарські заняття: 
14 годин
Практичні заняття: 4 
години
Індивідуальна робота:  
8 годин

Самостійна робота: 32 години

Модульний контроль: 
4 години  

Вид  контролю: залік



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль І. 
ЗАГАЛЬНІ  ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ В ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ 

1. Поняття про творчість як предмет 
психологічного вивчення. Історичний 
розвиток поглядів на творчість людини 

5 2 1 1 3

2. Психофізіологія мозку та творча 
діяльність людини

8 4 1 2 1 4

3. Дослідження творчого процесу в психології. 
Етапи та стадії творчого процесу

7 4 1 2 1 3

4. Принципи, моделі і метафори 
творчого процесу

7 4 1 2 1 3

5. Вплив ідей психоаналізу на розуміння 
Творчої діяльності людини

6 3 1 2 3

Модульний контроль 2     2
Разом 35 17 5 8 4 16 2

Змістовий модуль ІІ. 
ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

6. Психологія творчого стану людини 7 4 1 2 1 3
7. Психологічна практика актуалізації творчої

діяльності людини
6 3 1 2 3

8. Групові  методи  в  психології  творчості.
Група як творчий суб’єкт

7 3 1 2 4

9. Наукова,  науково-технічна  та
винахідницька творчість 

7 4 1 2 1 3

10. Психологія  літературної  та  мистецької
творчості

8 5 1 2 2 3



Модульний контроль 2     2
Разом 37 19 5 4 6 4 16 2

Разом за рік 72 36 10 4 14 8 32 4

ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦСІПЛІНИ
"ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ"

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ 
ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ 

Лекція 1. ПОНЯТТЯ ПРО ТВОРЧІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК

ПОГЛЯДІВ НА ТВОРЧІСТЬ ЛЮДИНИ
Творчість як створення нового у діяльності особистості та людства. Історія

розвитку  поглядів  на  творчість  у  людській  діяльності  в  період  античності,
раннього  християнства,  середньовіччя,  епохи  Відродження,  реформації.
Творчість з точки зору німецької  класичної філософії, філософії 19-20 сторіччя.
Творче  мислення  в  асоціативній  психології,  гештальтпсихології,
східнославянській  філософії  та  психології  20-го  сторіччя.   Категорії,
характеристики, ознаки творчості як людської діяльності. Творчість як процес,
творчий  стан  людини,  результати  творчої  діяльності.  Творчість  у  мистецтві,
художній літературі, науці, практичній діяльності людини.

Основні  поняття  теми:  Творча  діяльність.  Сутнісні  ознаки  творчості.
Людина  та  людство  як  творчий  суб’єкт. Погляди  на  творчість  в  різні  епохи.
Філософія творчості. Творчий процес. Творчий стан. Творча активність. Галузі
творчої діяльності. 

Лекція 2. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ МОЗКУ ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛЮДИНИ

Закономірності  психічного процесу сприймання та  творча діяльність людини.
Феномен  синестезії  і  творчість.  Функціональна  асиметрія  мозку  та  творча
діяльність. Роль правої гемісфери  у творчому процесі. Конденсація, зміщення
та символічна трансформація як операції обробки інформації в правій півкулі
головного мозку. Інтуїція  та права півкуля мозку. Хвильова активність мозку та
творчий  стан  людини.  Реципрокна  діяльність  півкуль  головного  мозку.



Важливість  інтеграції  обох  гемісфер  головного  мозку  людини  у  творчій
діяльності людини.
Основні поняття теми:  Синестезія. Функціональна асиметрія. Права півкуля
мозку та творчий процес.  Хвильова активність мозку. Інтегративна діяльність
мозку. 
Семінар 1.

Лекція 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ПСИХОЛОГІЇ.
ЕТАПИ ТА СТАДІЇ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Індивідуальні та загальні  ознаки творчості  в діяльності  людини. Поняття про
творчі  здібності.  Поняття  про  обдарованість.  Розвиток  творчих  здібностей  в
дитячому  та  підлітковому  віці.  Поняття  про  творче  мислення.  Поняття  про
творчу  особистість.  Оригінальність,  ексцентричність  та  творчі  здібності.
Акцентуації особистості і творчість. Геніальність та божевілля. Феноменологія,
закономірності, етапи (стадії) творчого процесу. 
Основні  поняття теми: Творчі  здібності.  Обдарованість.  Розвиток  творчих
здібностей. Талант. Геніальність. Психологічні якості творчої особистості. Етапи
творчого процесу.
Семінар 2.

Лекція 4. ПРИНЦИПИ, МОДЕЛІ І МЕТАФОРИ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
   Принципи  та  феноменологія  в  описанні  та  активізації  творчого  процесу.
Інтеграція  свідомого  з  підсвідомим.  Розширення  свідомості.  Фактор  уваги  в
творчому  процесі.  Переключення  на  інший  вид  активності  як  допоміжний
фактор у вирішенні творчих завдань. Феномен серендипності.   Дивергентність
та  дивергентне  мислення.  Латеральність  та  латеральне  мислення.
Голографічність як нова модель світогляду та творче мислення. Подвійний опис,
майнд-мепінг, модель воронки і творча діяльність людини.
Основні  поняття  теми: Зв’язок  свідомості  та  підсвідомості  у  творчості.
Серендипність. Дивергентне мислення. Латеральне мислення. Моделі творчого
процесу.
Семінар 3. 

Лекція 5. ВПЛИВ ІДЕЙ ПСИХОАНАЛІЗУ НА РОЗУМІННЯ ТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Зігмунд Фрейд як обдарована творча особистість. Роль безсвідомого в творчій
діяльності  з  точки зору психоаналізу. Психоаналітичне дослідження Фрейдом
особистості  Леонардо  да  Вінчі.  Поняття  сублімації  сексуальності  людини  та
творчість.  Вплив психоаналізу  на  художню літературу 20-го століття.  К.Юнг:
роль символів у житті  і  творчості  людини.  Архетипи,  колективне безсвідоме,
синхронічність  та  творчість.  Вплив  психоаналізу  на  розвиток  художньої
творчості та літератури.



Основні поняття теми: Психоаналіз. З.Фройд. Безсвідоме. Сублімація. К.Юнг.
Архетипи. Колективне безсвідоме. Синхронічність. 
Семінар 4.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Лекція 6. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОГО СТАНУ ЛЮДИНИ.
Ознаки та характеристики творчого стану. Індивідуальні та загальні риси 
настрою на творчий стан. Творчий стан і так звані “змінені стани свідомості”. 
Сновиди та їхня роль у творчих відкриттях. Фізична самотність митця та 
відчуття референтності. Феномен сприйняття власного творчого процесу як 
трансляції ззовні, відчуття перебування в потоці. Феномени розширеної та 
звуженої свідомості, феномен концентрації та «професорська неуважність». 
Акторська творчість та творчий стан актора, публічна самотність 
(К.С.Станіславський). Психологічний настрой на художньо-літературну 
творчість.
Основні поняття теми: Творчий стан людини. Сновиди. Феноменологія 
творчих станів. Творчий стан актора. Творчий стан у літературній творчості
Семінар 5.

Лекція 7. ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА АКТУАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.

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.
Практична робота 1.

Лекція 8. ГРУПОВІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ. ГРУПА
ЯК ТВОРЧИЙ СУБ’ЄКТ

Група як актуалізатор творчого потенціалу людини. Феномени та закономірності
групового вирішення творчих завдань. Орієнтація на проблему та орієнтація на
вирішення.  Групові  методи  активізації  творчого  потенціалу  та  вирішення
творчих завдань. Роль групових методів в професійній творчості. Роль групових
методів в розвитку підприємств та вирішенні підприємницьких завдань. Метод



мозкового штурму А.Осборна. Синектика. 
Основні поняття теми: Групова творчість. Мозковий штурм. Синектика.
Практична робота 2-3.

Лекція 9. 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 6.

 Лекція  10.  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 7.



                      IV. Навчально-методична карта дисципліни “Психологія

творчості”

Разом: 72 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 4 год., індивідуальна робота – 8 год.,  самостійна
робота – 32 год., модульний контроль – 4 год. 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ 
ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ 

Семінар 1.

Тема: Психофізіологія, функціональна асиметрія мозку та творча
діяльність людини.

1. Особливості діяльності півкуль головного мозку людини. Функціональна
асиметрія мозку, роль правої півкулі в творчій активності людини.
2. Феномен синестезії та творчість.
3. Хвильова активність головного мозку та творчість.
4. Інтегративна  діяльність  мозку  людини  у  творчому  процесі.
Голографічність і психофізіологія мозку.

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. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л.: ЛГУ, 1988. –
560 с., с. 295-337
4. Зденек М.  Развитие правого полушания. – www.ebdb.ru (задать поиск)
5. 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.
6. Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества /
Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. Сельченок К.В.
– Мн.: Харвест, 1999. – 752 с., с. 569-593.
7. 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: Дослідження творчого процесу в психології. Етапи та стадії

творчого процесу.
1. Індивідуальні та загальні ознаки творчості в діяльності людини.
2. Творчі  здібності  людини.  Розвиток  творчих  здібностей.  Творча
обдарованість.
3. Уява, інтуіція, натхнення, творчість.
4. Етапи та стадії творчого процесу.

Рекомендована література
1. Айян Дж. Эврика. 10 Способов освободить ваш творческий гений. – СПб.:
Питер Паблишинг, 1997. – 352 с.



2. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с.
3. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 304 с.
4. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001. – 288 с. (30*)

Семінар 3.
Тема: Принципи, моделі і метафори творчого процесу.

1. Сучасні концепції ефективного творчого мислення.
2. Феноменологія творчості – корисні ідеї, порівняння, метафори.
3. Концепція латерального мислення Е. де Боно.
4. Майнд-мепінг.
5. Принципи цілісності та голографічності у діяльності мозку.

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/

Семінар 4. 
Тема: Вплив ідей психоаналізу на розуміння творчості людини (2 год.)

1. Психоаналіз, сучасна культура і мистецство.
2.Роль безсвідомого в творчій діяльності людини.
3.Психоаналітичне дослідження Фрейдом особистості Леонардо да Вінчі. 
4.Поняття сублімації та творчість. 
5. Вплив психоаналізу на художню літературу 20-го століття. 
6. Аналітична психологія К.Юнга про творчість людини і людства. 

Рекомендована література
1. Выготский Л.С. Искусство и психоанализ // Психология искусства. – М.: 1986. –
С. 91-110
2. 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.
3.  Иванов  В.В.  Бессознательное,  функциональная  ассиметрия,  язык  и
творчество  //  Психология  художественного  творчества.  Хрестоматия.  –
Минск.: Харвест, 1999. – С.44-53
4. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. Навчальний
посібник. –  Київ: Либідь,  2002. –  255 с.
5. Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения
архетипических  сюжетов  //  Психология  художественного  творчества.
Хрестоматия. – Минск.: Харвест, 1999. – С. 54-69
6. Фрейд З. Леонардо да Винчи. Воспоминание детства.
http://www.koob.ru/books/da_vinchi_vospominaniya_detstva.zip
7. Юнг К. Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. Антология. – М.: Рефл-
бук, Ваклер, 1998. – 304 с. 

http://www.koob.ru/edwdebono/


http://www.koob.ru/books/psychoanalis/psih_i_iskuss.zip

Змістовий модуль ІІ
ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Семінар 5.
Тема: Психологія творчого стану (2 год.)

1. Поняття  про  творчий  стан  людини.  Його  ознаки.  Індивідуальність
психологічного настрою на творчий стан.
2. Особливості  психологічного  настрою  на  творчу  роботу  у  відомих
науковців, митців, літераторів.
3. Сновиди та їхня роль у творчих відкриттях. 
4. Екологія творчості. 

Рекомендована література 
1. Айян Дж. Эврика. 10 Способов освободить ваш творческий гений. – СПб.: 
Питер Паблишинг, 1997. – 352 с.
2. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с.
3. Рунин Б.М. О психологии импровизации // Психология художественного
творчества. Хрестоматия. – Минск.: Харвест, 1999. – С. 54-69
4. 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.

Практична робота 1.
Тема: Психологічна практика актуалізації творчого потенціалу людини.

1. Маєвтика, метод евристичного діалогу Сократа.
2. Морфологічний аналіз Фріца Цвіккі.
3. Метод фокальних об’єктів.
4. Метод карт образно-смислових елементів (майнд-мепінг).
5. Мотивація творчої діяльності.  Афірмації у психологічному настрої на
творчу діяльність.
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.
4.  Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с.

Практична робота 2-3. 
Тема: Групові методи в психології творчості. Група як творчий

суб’єкт
1. Метод мозкового штурма та його модифікації.
2. Синектика.
3. Групові аспекти методології ТРІЗ.



Рекомендована література
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. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с.

4.http://www.dvgma.vld.ru/Oixt/Sinektika.htm#Синектика%20%20это
%20модифицированный%20вариант

Семінар 6. 
Тема:  Науково-технічна та винахідницька творчість. Моделювання

творчих здібностей та креативної діяльності (2 год.)
1. Моделювання творчої діяльності людини. Наскільки це можливо?
2. Виділення патернів творчої діяльності видатних митців та винахідників.
3. Екологія розуму та принципи креативно-екологічного підходу Г.Бейтсона.
4. Тренінги творчості, їхні моделі та ефективність.

Рекомендована література
1. Альтшуллер  Г.С.  Найти  идею:  Введение  в  теорию  решения
изобретательских задач. – Новосибирск: Наука, 1991. – 224 с.
2. Бейтсон  Г. Экология  разума.   Избранные  статьи  по  антропологии,
психиатрии и эпистемологии / Пер. с англ. М.: Смысл. 2000. - 476 с.
3. Гpиндеp Джон,  Делозье Джудит. Чеpепахи до самого низа.  -  СПб.:
Белый кpолик, 1997.
4. Дилтс  Роберт. Стратегии  гениев. т. 1.  Аристотель,  Шерлок Шолмс,
Уолт Дисней, Вольфганг Амадей Моцарт / Пер. с англ. В. П. Чурсина. - М.:
Независимая фирма "Класс", 1998. - 272с.
5. Дилтс Роберт. Стратегии гениев. т. 2. Альберт Эйнштейн / Пер. с англ.
Н. Е. Ивановой. - М.: Независимая фирма "Класс", 1998. - 192с.
6. Дилтс Роберт. Стратегии гениев.  т. 3.  Зигмунд Фрейд,  Леонардо да
Винчи, Никола Тесла /  Пер. с англ.  Е. Н. Дружининой. -  М.:  Независимая
фирма "Класс", 1998. - 384с.

Семінар 7. 
Тема: Психологія літературної та мистецької творчості

1.Психологія літературної творчості. 
2.Психологія творчості в мистецтві.
3."Західний" та "східний" погляди на природу людьскої творчості.

Рекомендована література
1. Журавлев А.П. Уважаемое слово, к лицу ли Вам Ваша форма // Звук и смысл.

– М.: 1981. – с. 47-66, с. 119-135 //  Психология художественного творчества.
Хрестоматия. – Минск.: Харвест, 1999. – С. 145-180

2. Метаморфозы творческого Я художника. 
3. Антология. –  М.:  Памятники исторической мысли, 2005. – 376 с.

      3. Ошо Р. Творчество. Высвобождение внутренних сил. – М.: Весь, 2004
http://www.koob.ru/osho/



4.  Фортунатов  Н.М.  Творческий  процесс  Л.Н.Толстого  как  «опыт
лаборатории»  //  Психология  процессов  художественного  творчества  /  ред.
Мейлах Б.С. – Л.: Наука, 1980. – 285 с., с. 94-102

5. Художественное  творчество.  Вопросы  комплексного  изучения  /  отв  ред.
Мейлах Б.С. – Л.: Наука, 1983. – 279 с.

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ  ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ В
ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ

Тема  1.  Поняття  про  творчість  як  предмет  психологічного  вивчення.
Історичний розвиток поглядів на творчість людини – 2 год.

Усвідомити предмет, об’єкт, завдання психології  творчості  як наукової  та
практичної дисципліни. Орієнтуватись в основних історичних етапах розвитку
поглядів  на  творчість.  Орієнтуватись  в  розвитку  філософських  поглядів  на
природу  людської  творчості.  Знати  ознаки  переходу  до  наукового  етапу  в
психології творчості.
Тема 2. Психофізіологія мозку та творча діяльність людини – 2 год.

Орієнтуватись в  функціях мозкової активності людини, які пов’язані з
творочю діяльністю.  Засвоїти  поняття  функціональної  асиметрії  мозку  та
характеристики  діяльності  лівої  та  правої  півкуль  головного  мозку. Мати
поняття  про  феномени  едетичності,  синестезії.  Мати  уявлення  про  роль
правої півкулі мозку у творчій активності людини. 
Тема  3.  Дослідження  творчого  процесу  в  психології.  Етапи  та  стадії
творчого процесу – 3 год.

 Орієнтуватись  в  основних  пунктах  вивчення  творчого  процесу,  знати
концепції,  які  характеризують  різні  його етапи  та  стадії.  Визначати  основні
чинники впливу на творчу активність людини. Мати уявлення про безсвідому та
підсвідому психічну активність та її роль у творчому процесі.

Тема 4. Принципи, моделі і метафори творчого процесу – 3 год.
 Засвоїти  основні  принципи  творчого  процесу.  Орієнтуватись  в

концепціях  та  моделях,  які  описують  процес  творчої  діяльності  людини.
Мати  уявлення  про  важливість  метафор  у  розумінні  творчого  процесу  та
розвитку психології творчості. 

Тема  5.  Вплив  ідей  психоаналізу  на  розуміння  творчої  діяльності
людини – 3 год.

 Засвоїти  основні  поняття психоаналітичного підходу З.Фройда та  його
послідовників у відношенні до розуміння людської творчості. Орієнтуватись
в  термінології  класичного  психоаналізу,  яка  пов’язана  з  творчістю  як
створенням нового. Знати основні поняття аналітичної психології К.Юнга у
відношенні до творчої діяльності людини.  Усвідомити значення впливу ідей
психоаналізу на роль безсвідомого в творчості. Усвідомити масштаби впливу
ідей психоаналізу на літературну та мистецьку творчість.

Змістовий модуль ІІ. 



ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ
Тема 6. Психологія творчого стану людини – 3 год.

   Усвідомити  основні  концепції  та  підходи  до  психології  творчого стану
людини.  Орієнтуватись  в  індивідуальних  та  типових  ознаках  та
характеристиках творчого стану людини у різних видах діяльності – науковій,
практичній, мистецькій. Мати поняття про змінені стани свідомості,  методи
психологічного настрою на творчу діяльність. 
Тема 7. Психологічна практика актуалізації творчої діяльності людини –
3 год.
 Орієнтуватись  в методичних засадах та практичних прийомах та техніках
актуалізації творчої діяльності людини. Засвоїти основні практичні елементи
процесу  активізації  творчого  процесу.  Усвідомити  основне  протиріччя  в
психологічній практиці актуалізації творчої діяльності – феномен відносної
непередбачуваності відкриття чи створення нового в діяльності людини.
Тема  8. Групові  методи  в  психології  творчості.  Група  як  творчий
суб’єкт – 1 год.
Методологічно  усвідомити  та  практично   засвоїти  основні  принципи  й
навички таких групових методів в психології творчості, як мозковий штурм,
синектика та інші.
Тема 9. Наукова, науково-технічна та винахідницька творчість – 3 год.
 Мати  уявлення  про  основні  види  творчої  діяльності  людини.  Засвоїти
основні принципи і підходи методології  ТРВЗ. Засвоїти поняття алгоритму
вирішення творчих завдань.
Тема 10. Психологія літературної та мистецької творчості – 3 год. 
 Засвоїти  специфічні  особливості  літературної  та  мистецької  діяльності  як
творчої  діялності.  Засвоїти  поняття  творчого  стилю,  спонтанності,
імпровізації. Мати уявлення про текстову діяльність як творчу діяльність та її
специфіку.  

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання  (ІНДЗ) з  курсу  «Психологія
творчості»  –  це  вид  науково-дослідної  роботи  бакалавранта,  яка  містить
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної
компетентності.

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,
систематизація,  узагальнення,  закріплення та практичне застосування знань із
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
діяльності. 

Зміст  ІНДЗ: завершена  теоретична  або  практична  робота  у  межах
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,
отриманих  під  час  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  і  охоплює



декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу; 
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем;
 повідомлення  з  теми  (без  рекомендації  викладача):  сучасні

тенденції у розвитку психодіагностики чи психотерапії, самостійні дослідження;
 Теоретико-методологічне дослідження у вигляді реферату.
Орієнтовна структура ІНДЗ – теоретико-методологічного дослідження у

вигляді  реферату: вступ,  основна  частина,  висновки,  додатки (якщо вони є),
список використаних джерел. 

Таблиця 6.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-теоретичне дослідження у вигляді реферату)

№ 
п/
п

Критерії оцінювання роботи Максимальна
кількість
балів за
кожним

критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та

визначення методів дослідження 
1,5

3. Критичний  аналіз  суті  та  змісту  першоджерел.  Виклад
фактів,  ідей,  результатів  досліджень  в  логічній
послідовності.  Аналіз  сучасного  стану  дослідження
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного
питання.

1,5

5. Доказовість  висновків,  обґрунтованість  власної  позиції,
пропозиції  щодо  розв’язання  проблеми,  визначення
перспектив дослідження

2

Разом 5 балів

Таблиця 6.2

Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання Кількість балів, що
відповідає рівню

Оцінка за традиційною
системою

Високий 5 Відмінно
Достатній 4 Добре 
Середній 3 Задовільно



Низький 0 Незадовільно

Бакалаврант може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 15 балів. 

VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  магістрантів  із  дисципліни  «Психологія  творчості»
оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено
принципи  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,
накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок.
У процесі  оцінювання  навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі
методи:

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда.

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
реферат.

  Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.

Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS
Підсумкова кількість

балів (max – 100)
Оцінка за 4-бальною

шкалою
Оцінка за шкалою

ECTS

1 – 34

35 – 59

«незадовільно»
(з обов’язковим

повторним курсом) 
«незадовільно»
(з можливістю

повторного складання)

F

FX

60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали
за   4-бальною  шкалою  оцінки  «відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,
«незадовільно», подано у табл. 8.3. 

 Таблиця 8.3
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів

Оцінка Критерії оцінювання



«відмінно» ставиться  за  повні  та  міцні  знання  матеріалу  в  заданому  обсязі,
вміння  вільно  виконувати  практичні  завдання,  передбачені
навчальною  програмою;  за  знання  основної  та  додаткової
літератури;  за  вияв  креативності  у  розумінні  і  творчому
використанні набутих знань та умінь.

«добре» ставиться  за  вияв  студентом  повних,  систематичних  знань  із
дисципліни,  успішне  виконання  практичних  завдань,  засвоєння
основної  та  додаткової  літератури,  здатність  до  самостійного
поповнення та  оновлення знань.  Але у відповіді  студента  наявні
незначні помилки.

«задовільно
»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,
достатньому  для  подальшого  навчання  і  майбутньої  фахової
діяльності,  поверхову  обізнаність  з  основною  і  додатковою
літературою,  передбаченою  навчальною  програмою;  можливі
суттєві  помилки  у  виконанні  практичних  завдань,  але  студент
спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовіль
но»

виставляється  студентові,  відповідь  якого  під  час  відтворення
основного  програмового  матеріалу  поверхова,  фрагментарна,  що
зумовлюється  початковими  уявленнями  про  предмет  вивчення.
Таким  чином,  оцінка «незадовільно»   ставиться  студентові,  який
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної
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.

Реферативні  дослідження,  які  виконує  магістрант  за  визначеною
тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях. 

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.

IX. 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 методик.

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.

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів;
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