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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

 «Психологія творчості » 
курс 1 1 1 

семестр 1 1 1 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 4 8 

модульний контроль 2 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 114  110 

Форма семестрового контролю іспит іспит іспит 

 

2. Статус дисципліни: основна  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу — підготовка студентів-психологів, практичних психологів 

до реалізації особистісного, творчого професійного потенціалу, наукової та 

педагогічної творчості, практичної діяльності з учнями, дорослими людьми. 

Опанування курсу «Психологія творчості» сприятиме також 

формуванню і розвитку творчості у студентів — майбутніх психологів 

професіоналів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Психологія творчості» 

є:  

- сформувати розуміння ціннісно-смислової специфіки творчості;  

- надати знання теоретичних проблем творчості і її концептуалізації;  

- сформувати знання й методологічні орієнтації щодо феномена креативності;  

- усвідомлення психологічних особливостей творця як особистості, суб’єкта 

праці та індивідуальності; його індивідуально-психологічних особливостей, 

які проявляються в процесі творчості; 

- розвивати уявлення і практичні навички щодо діагностики креативності;  

- апробувати посильний досвід творчої діяльності як професійний ресурс; 

- вивчення загальних та спеціальних шляхів стимулювання творчої праці. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

здобувачі вищої освіти повинні:  

знати:  

- предмет і задачі психології творчості як дисципліни;  

- вітчизняні та закордонні концепції творчості;  

- психологічні засади і фактори творчого процесу;  

- основні характеристики креативності;  

- методи діагностики креативності;  

- методики організації творчої діяльності в психокорекційній і навчально 

виховній роботі;  



- загальні підходи до терапевтичного потенціалу творчості.  

вміти:  

- працювати з теоретичними джерелами психології творчості;  

- розкривати категоріальний зміст психології творчості з наведенням 

прикладів;  

- реферувати, виступати з доповіддю за навчальними темами;  

- застосовувати вивчені методики діагностики креативності в аудиторії;  

- аргументовано формулювати характеристики творчості, креативності.  

мати навички:  

- учбово-теоретичного діалогу з питань творчості;  

- роботи з текстами психології творчості;  

- діагностування креативності за загальноприйнятими методиками.  

  

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Інтегральна 

компетентність - 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, 

передбачає проведення досліджень та / або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно і творчо аналізувати інформацію, 

оцінювати повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

6. Цінність та повагу до розмаїття і мультикультурності 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здатність до систематизації результатів наукового пошуку 

з проблем дослідження. 

4. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодиагностическую 

та іншу в залежності від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів і технік. 

5. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

6. Здатність дотримуватись у професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план дисципліни 

«Психологія творчості»  
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Змістовий модуль І. Теоретичні основи психології творчості  

Тема 1 Предмет та завдання психології 

творчості 

4 2 10 У  

Тема 2 Методи психології творчості 4 2 10 У  

Тема 3  Психологічні теорії творчості 6 4 10 У,ПК  

Змістовий модуль ІІ.  Творчий потенціал особистості. 

Тема 4 Психологічна характеристика творчого 

процесу 

5 2 10 У,СР  

Тема 5 Психологія творчої собистості   5 2 10 У,КР  

Тема 6 Стимулювання та умови творчої праці 4 2 10 У,ПК  

Тема 7 Генезис здібностей та обдарованості 4 2 10 Т  

 Всього годин     120 34 16 70 іспит  

 

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи психології творчості  

Тема 1. Предмет та завдання психології творчості.  

Предмет психології творчості. Мета і головні завдання психології творчості. Суб’єкт 

та об’єкт творчості, їх взаємодія. Рівні творчості. Види творчості. Передумови та 

закономірності творчості. Етапи становлення психології творчості.  

Психофізіологічні основи творчості. Психофізіологічна природа інтуїції з позиції 

вчення про функціональну асиметрію півкуль мозку людини.  

Місце психології творчості в структурі сучасної науки. Зв’язки психології творчості 

з іншими науками. Значення психології творчості для практичної діяльності психолога.  

Література [6; 7; 9; 12; 20; 29; 31; 34] 
 

Тема 2. Методи психології творчості.  

Методи традиційної психології творчості: самоспостереження творців за ходом 

власної діяльності; вивчення біографічних даних; анкетування, інтерв’ю, 

експериментальні методи традиційної психології; метод тестів (вербальні та невербальні 

тести креативності Гілфорда, Торренса, Медніка).  

Нетрадиційні методи в психології творчості: метод гірлянд асоціацій, брейн-

стормінг (та його різновиди); методика морфологічного підходу; методика семикратного 

пошуку Г. Я. Буша; моделювання творчості; алгоритм рішення винахідницьких завдань 

(Г. С. Альтшуллер).  

Література [16; 30–32; 39; 41] 
 

Тема 3. Психологічні теорії творчості.  

Екзистенціальна теорія М. Бердяєва. Філософське розкриття проблем творчості. Три 

епохи Божественного откровення. Трагедія творчості за М. Бердяєвим. 

 Психоаналітична теорія творчості. Вчення про сферу несвідомого психічного як 

основу творчого процесу. Поняття «витіснення», «компенсація», «заміщення», 

«сублімація», «ідентифікація» і т.п. в психології творчого процесу. Критика 

психоаналітичної теорії творчості.  

Теорія бісоціації А. Кестлера. Дві стадії творчості, інкубація, пошук та бісоціальний 

акт, інсайт.  

Біхевіористична теорія творчості. Принцип проб і помилок як психологічний 

механізм розв’язання творчої задачі. Об’єктивний підхід до розуміння творчості. Критика 

біхевіористичної теорії творчості.  

Розвиток досліджень психології таланту та обдарованості в США (сер. 50-х – 90 –ті 

роки): Гілфорд, Торренс, Меднік, Харрінгтон та інші. 

Література [1; 3–5; 9; 12; 20; 25; 30; 33–35; 43] 
 

Змістовий модуль ІІ. Творчий потенціал особистості.  
 

Тема 4. Психологічна характеристика творчого процесу.  

Поняття про творчий процес. Етапи творчого процесу. Інсайт як центральна ланка 

рішення проблеми.  

Критерії виділення стадій творчого процесу в психологічних теоріях творчості: 

Я. О. Пономарьова, Енгельмайєра, Г. Уоллеса, Г. Сельє та ін.  

Типи творців та стилі творчої діяльності. Аналіз логіки та інтуїції у впізнанні істини. 

Роль натхнення у перебігу творчого процесу. Фактори, які утруднюють творчий процес. 

 Методи вивчення творчого процесу. Критика поетапної теорії творчого процесу. 
Література [2; 3; 10; 11; 14; 15; 17; 18; 25; 35; 37; 39] 



Тема 5. Психологія творчої особистості.  

Характерні риси творчої особистості. Творчий потенціал.  

Проблема здібностей до творчості. Творчі задатки. Поняття про творчі здібності. 

Роль уяви, мислення, інтуїції, натхнення, надситуативної активності, 

індивідуальнопсихологічних особливостей, які проявляються в процесі творчості; 

здібність до згортання розумових операцій; бокове мислення; гнучкість, ширина та 

самостійність мислення; здібність до оцінних дій; легкість інтегрування ідей; швидкість 

мовлення; здатність доводити розпочате до завершення.  

Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей.  

Рівні творчих здібностей: обдарованість, талант, геніальність.  

Психогенетика креативності. Зв’язок між геніальністю та психічним здоров’ям. 

Творчість та тривалість життя.  

Література [8; 9; 11; 15; 18–20; 22; 30; 35; 36; 39; 40] 
 

Тема 6. Стимулювання та умови творчої праці.  

Поняття про стимулювання творчості. Шляхи подолання внутрішніх та зовнішніх 

бар’єрів творчої діяльності.  

Загальні: створення необхідних умов на робочому місці, поліпшення взаємовідносин 

у колективі; уважне ставлення до творчих спеціалістів.  

Спеціальні: розширення знань робітників з одночасним формуванням критичного 

ставлення до інформації; консультації; обговорення результатів роботи з іншими 

спеціалістами.  

Поняття про психологічний клімат у творчому колективі. Співвідношення ролей та 

міжособистісні стосунки у творчих колективах. Особливості керівництва творчим 

колективом.  

Література [7; 9; 11; 15; 18; 19; 23; 25; 29; 32; 35; 36; 38; 40; 44; 45]  
 

Тема 7. Генезис здібностей та обдарованості (таланту).  

Психогенетика про вродженість та успадкованість здібностей та таланту. Вплив 

культурно-історичної епохи на появу генія. Цілеспрямований розвиток творчих 

здібностей. Особливості дитячої творчості. Дитячий малюнок як творчість. Робота з 

обдарованими дітьми в сім’ї та школі.  

Методи активізації творчого мислення: тренінг мозкового штурму при роботі з 

дітьми; тренінг навичок морфологічного аналізу; тренінг фантазії і уяви; тренінг 

класичних видів мислення. Вправи на усвідомлення та позитивне сприймання себе. 

Вправи на саморозкриття та самоприйняття. Вправи на усвідомлення проявів та розвитку 

креативності . 

Література [1; 3; 11; 16; 21; 29; 32; 34; 37; 43] 

  

7. Плани семінарських (практичних) занять  
 

Семінарське заняття 1. Предмет та завдання психології творчості.  

1. Предмет психології творчості. Мета і головні завдання психології творчості.  

2. Суб’єкт та об’єкт творчості, їх взаємодія.  

3. Рівні творчості. Види творчості. Передумови та закономірності творчості. Етапи 

становлення психології творчості.  

4. Психофізіологічні основи творчості. Психофізіологічна природа інтуїції з позиції 

вчення про функціональну асиметрію півкуль мозку людини.  

5. Місце психології творчості в структурі сучасної науки. Зв’язки психології творчості з 

іншими науками.  

6. Значення психології творчості для практичної діяльності психолога.  



Література [6; 7; 9; 12; 20; 29; 31; 34] 
 

Семінарське заняття 2. Методи психології творчості.  

1. Методи психології творчості. 

2. Нетрадиційні методи в психології творчості.  

3. Метод гірлянд асоціацій. 

4. Брейн-стормінг (та його різновиди). 

Література [16; 30–32; 39; 41] 
 

Семінарське заняття 3. Психологічні теорії творчості.  

1. Екзистенціальна теорія М. Бердяєва. Філософське розкриття проблем творчості.  

2. Психоаналітична теорія творчості.  

3. Теорія бісоціації А. Кестлера.  

4. Біхевіористична теорія творчості.  

5. Розвиток досліджень психології таланту та обдарованості в США (сер. 50-х – 90 –ті 

роки): Гілфорд, Торренс, Меднік, Харрінгтон та інші. 

Література [1; 3–5; 9; 12; 20; 25; 30; 33–35; 43] 
 

Семінарське заняття 4. Психологічна характеристика творчого процесу.  

1. Поняття про творчий процес. Етапи творчого процесу. Інсайт як центральна ланка 

рішення проблеми.  

2. Критерії виділення стадій творчого процесу в психологічних теоріях творчості: 

Я.О. Пономарьова, Енгельмайєра, Г. Уоллеса, Г. Сельє та ін.  

3. Типи творців та стилі творчої діяльності. Аналіз логіки та інтуїції у впізнанні істини. 

Роль натхнення у перебігу творчого процесу. Фактори, які утруднюють творчий 

процес. 

4. Методи вивчення творчого процесу. Критика поетапної теорії творчого процесу. 
Література [2; 3; 10; 11; 14; 15; 17; 18; 25; 35; 37; 39] 

Семінарське заняття 5. Психологія творчої особистості.  

1. Характерні риси творчої особистості. Творчий потенціал.  

2. Проблема здібностей до творчості. Творчі задатки. Поняття про творчі здібності. 

3. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей.  

4. Рівні творчих здібностей: обдарованість, талант, геніальність.  

5. Психогенетика креативності. Зв’язок між геніальністю та психічним здоров’ям.   

Література [8; 9; 11; 15; 18–20; 22; 30; 35; 36; 39; 40] 
 

Семінарське заняття 6. Стимулювання та умови творчої праці.  

1. Поняття про стимулювання творчості. Шляхи подолання внутрішніх та зовнішніх 

бар’єрів творчої діяльності.  

2. Загальні: створення необхідних умов на робочому місці, поліпшення взаємовідносин у 

колективі; уважне ставлення до творчих спеціалістів.  

3. Спеціальні: розширення знань робітників з одночасним формуванням критичного 

ставлення до інформації; консультації; обговорення результатів роботи з іншими 

спеціалістами.  

4. Поняття про психологічний клімат у творчому колективі. Співвідношення ролей та 

міжособистісні стосунки у творчих колективах. Особливості керівництва творчим 

колективом.  

Література [7; 9; 11; 15; 18; 19; 23; 25; 29; 32; 35; 36; 38; 40; 44; 45]  
 

Семінарське заняття 7. Генезис здібностей та обдарованості (таланту).  



1. Психогенетика про вродженість та успадкованість здібностей та таланту.  

2. Цілеспрямований розвиток творчих здібностей. Особливості дитячої творчості. 

Дитячий малюнок як творчість. Робота з обдарованими дітьми в сім’ї та школі.  

3. Методи активізації творчого мислення: тренінг мозкового штурму при роботі з дітьми; 

тренінг навичок морфологічного аналізу; тренінг фантазії і уяви; тренінг класичних 

видів мислення.  

4. Вправи на усвідомлення та позитивне сприймання себе. Вправи на саморозкриття та 

самоприйняття. Вправи на усвідомлення проявів та розвитку креативності . 

Література [1; 3; 11; 16; 21; 29; 32; 34; 37; 43] 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид 
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Лабораторная робота (в тому числе 

допуск, виконання, защита) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

Виконання ИНИР 30 - 30 - 30 

Всього 59 40 200 62 418 

Максимальна кількість балів:  618 

618:100=6,18. Студент набратися сил 

та енергіїл Х баллов; Расчет: Х:6,18 = 

загальна кількість балів 

  32  68 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Самостійна робота 1. (30 годин): 

Завдання 1.  Проведіть психологічний аналіз важливих життєвих ситуацій з 

біографії видатної людини та їх вплив на виявлення та розвиток його талантів, здібностей.  

Завдання 2. На прикладах видатних особистостей визначте спільні та 

відміні індивідуально-типологічні риси характеру, схожість та відмінність їх 

життєвого шляху. Зробіть відповідні наукові висновки.  
Завдання 3. Визначити основні питання, щодо яких практичний психолог може 

здійснювати консультування з проблем розвитку креативності менеджера. 

 

Самостійна робота 2. (40 годин) 

Завдання 1. Складіть тезисний план теми: «Психолого-педагогічні особливості 

управління розвитком творчих здібностей». 



Завдання 2.  Створіть презентацію на тему: «Умови актуалізації творчої діяльності 

людини». 

Завдання 3.  Здійсніть класифікацію фаз процесу творчого вирішення складних 

завдань керівником організації. 

Завдання 4.   Визначте тематику професійно-психологічних тренінгів для розвитку 

креативності кервникв. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

екзамен 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 
1. Рефлексія та інтуїція у творчому процесі. 

2. Творчі аспекти у керівництві театральними колективами. 

3. Творчі аспекти у керівництві редакційними колективами. 

4. Методи традиційної психології творчості та їх характеристика.  

5. Особливості самоспостереження творців за процесом власної творчості.  

6. Вивчення бібліографічних даних творців як метод дослідження творчості. 

7. Особливості застосування анкетування, інтерв’ю та експериментальних методів 

традиційної психології у дослідженні творчості. 

8. Нетрадиційні методи психології творчості, їх характеристика. 

9. Аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого та побічного 

продуктів при дослідженні творчості. 

10. Методи реєстрації та попередньої обробки даних при вивченні творчості особистості.  

11. Методи раціонального підходу до розв’язання винахідливих завдань. 

12. Методи розвитку креативності особистості.  

13. Творчі ігри школярів.  

14. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. 

15. Розвиток особистості під впливом творчості. 

16. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей. 

17. Особливості дитячої творчості. 

18. Вікові періоди проявів творчих здібностей. 

19. Шляхи подолання внутрішніх і зовнішніх бар’єрів діяльності. 

20. Види творчої діяльності, їх специфіка. 

21. Винахідництво як частина технічної творчості. 

22. Умови творчої діяльності. 

23. Соціально-психологічні умови творчої праці. 

24. Методи вивчення творчості. 

25. Методи навчання розв’язання творчих завдань. 

26. Взаємозв’язок творчих і академічних успіхів. 

27. Літературна творчість, її характеристика. 



28. Музична творчість, її характеристика. 

29. Образотворча діяльність, її характеристика. 

30. Особливості творчості в ігровій діяльності. 

31. Творчі аспекти навчальної діяльності. 

32. Творчі аспекти в побутовій діяльності. 

33. Особливості творчості у військовій діяльності. 

34. Управлінська творчість та її творчі аспекти. 

35. Особливості комунікативної творчості. 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 
1. Сутність творчої діяльності. 

2. Творчість як біологічний та соціальний феномени.  

3. Суб’єкт та об’єкт творчості, їх взаємодія. 

4. Рівні творчості. 

5. Передумови та закономірності творчості. 

6. Поняття про творчий процес. 

7. Фази творчого процесу. 

8. Усвідомлене та неусвідомлене у творчості. 

9. Місце інтуїції у творчому процесі. 

10. Психофізіологічні основи творчості. 

11. Творче завдання як модель творчої діяльності. 

12. Стратегії рішення творчих завдань. 

13. Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика стану творчого натхнення. 

14. Гіпотеза і стадії її формування у творчому процесі. 

15. Поняття про розумову тактику. 

16. Види розумових тактик. 

17. Особливості античної творчості. 

18. Еволюція психологічних понять давньогрецьких філософів.  

19. Творчість в епоху Середньовіччя як шлях пізнання себе через  

Бога. Людина як творець себе в епоху Відродження. 

20. Відчуження особистості у творчості сьогодення.  

21. Інтерпретація творчості в теоретичних течіях містичного тлумачення. 

22. Трактування творчості в інтуїтивізмі.  

23. Тлумачення творчості у психоаналізі. 

24. Діалектичні принципи інтерпретації творчості. 

25. Характерні риси творчої особистості. 

26. Поняття про творчі задатки і творчий потенціал. 

27. Взаємозв’язок мислення і творчості. Інтелект як творчість. 

28. Поняття про творчі здібності. 

29. Професіоналізм і творчі здібності. 

30. Творчий потенціал і психічне здоров’я. 

31. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей. 

32. Психологічна характеристика рівнів здібностей. 

33. Інтелект як творчість. 

34. Психологічні особливості творчості в різних галузях діяльності. 

35. Види творчості. 

36. Специфіка наведених видів творчості. 

37. Основні функції видів творчості. 

38. Роль досвіду життєвих вражень у творчості. 

39. Технічна творчість. Винахідництво як частина технічної творчості. 



40. Бар’єри винахідництва. 

41. Поняття про художню творчість.  

42. Поняття про задум у художній творчості. 

43. Художня творчість як синкретична єдність основних видів діяльності. 

44. Поняття про наукову творчість. 

45. Роль різних видів мислення та емоцій у художній та науковий  

творчості. 

46. Особливості дитячої творчості.  

47. Сенситивні періоди у розвитку творчості в різних галузях людської культури. 

48. Неусвідомлений характер дитячої творчості. Ігрова діяльність як  

сприятлива умова для дитячої творчості.  

49. Передбачення як елементарна форма уявлення в ранньому дитинстві. 

50. Творче оволодіння мовою та розвиток творчої уяви в дошкільному віці.  

51. Зближення уявлення з теоретичним мисленням як зародок творчих здібностей у 

підлітковому віці. 

52. Поняття про стимуляцію творчої діяльності. 

53. Суть антистимулів творчої діяльності. 

54. Зовнішні та внутрішні бар’єри творчої діяльності.  

55. Загальні шляхи подолання бар’єрів творчої діяльності.  

56. Поняття про соціально-психологічний клімат у творчому колективі. 

57. Наукові колективи як приклад творчого мікросередовища.  

58. Особливості керівництва окремими творчими колективами.  

59. Керівництво установами освіти.  

60. Творчі аспекти в керівництві театральними колективами. 

61. Творчі аспекти в керівництві редакційними колективами. 

62. Методи традиційної психології творчості та їх характеристика.  

63. Особливості самоспостереження творців за процесом власної творчості. 

64. Вивчення бібліографічних даних творців як метод дослідження творчості. 

65. Особливості застосування анкетування, інтерв’ю та експериментальних методів 

традиційної психології у дослідженні творчості. 

66. Нетрадиційні методи психології творчості, їх характеристика. 

67. Аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого та побічного 

продуктів при дослідженні творчості. 

68. Методи реєстрації та попередньої обробки даних при вивченні творчості особистості.  

69. Методи раціонального підходу до розв’язання винахідливих завдань. 

70. Методи розвитку креативності особистості.  

71. Творчі ігри школярів.  

72. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. 

73. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на процес розуміння умови. 

74. Стратегії рішення творчих завдань, їх характеристика. 

75. Типи художнього мислення, їх характеристика. 

76. Технічна творчість, її характеристика. 

77. Літературна творчість, її характеристика. 

78. Музична творчість, її характеристика. 

79. Образотворча діяльність, її характеристика. 

80. Особливості творчості в ігровій діяльності. 

81. Творчі аспекти навчальної діяльності. 

82. Творчі аспекти у побутовій діяльності. 

83. Особливості творчості у військовій діяльності. 

84. Управлінська творчість та її творчі аспекти. 

85. Особливості комунікативної творчості. 

86. Гносеологічна функція творчості. 



87. Аксіологічна функція творчості. 

88. Евристико-конструктивна функція творчості. 

89. Репрезентативна функція творчості. 

90. Характеристика принципів управління технічною творчістю. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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