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Навчальна дисципліна «Психологія творчості» – обов’язкова дисципліна циклу 

професійної підготовки магістрантів 

 

Навчальна дисципліна «Психологія творчості» належить до нормативних дисциплін 

циклу професійної підготовки, вивчення якої передбачено за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців освітнього ступеня – магістр. 

 
Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття творчості та психологічне 

підґрунтя творчої діяльності. 
Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Психологія творчості» полягає у створенні умов для 

засвоєння студентами загальних уявлень щодо методологічних, науково-методичних та 

прикладних проблем галузі, у знайомстві з підходами до вивчення соціально-психологічних 

аспектів творчої діяльності та засобів дослідження та оцінки творчості. 

Завдання курсу 
 

1. Формування уявлення про творчість, як активну діяльність по перетворенню 

оточуючого світу. 

2. Розширення світоглядного і професійного горизонту студентів, в результаті 

ознайомлення з закономірностями та особливостями перебігу творчої діяльності. 

3. Ознайомлення з етапами творчої діяльності та їх взаємозв’язком. 

4. Набуття студентами навичок організації та керування власною творчою діяльністю 

відповідно до власного потенціалу та поставленої мети. 

5. Набуття студентами навичок аналізу, пояснення і використання в практичній 

діяльності особливостей прояву творчої діяльності інших суб’єктів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Вивчення дисципліни «загальна психологія» щільно пов’язане з такими дисциплінами 

як «Психологія особистості», «Психодіагностика», «Етнопсихологія», та деякими іншими, які 

вивчаються даною спеціальністю. 
 

Вимоги до знань і умінь 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 

 
1. предмет і завдання психології творчості; 

2. місце психології творчості в системі наукових знань; 

3. загальну характеристику й структуру творчої діяльності; 

4. психологічні особливості творчої особистості; 

5. види творчості; 

6. домінуючі рівні організації психологічного механізму творчості; 

7. загальний психологічний критерій творчості; 

8. концепції креативності; 

9. соціально-психологічні умови творчості; 

 

вміти:  
1. застосовувати методи дослідження творчості; 

2. надавати психологічну допомогу з активізації творчого потенціалу; 

3. застосовувати методи навчання творчості. 
 



Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

Форми контролю: поточний контроль, іспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

«Психологія творчості» – обов’язкова 

дисципліна професійної підготовки 

Код та назва спеціальності: 

053 «Психологія» 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація:  

- 

 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, складання схем, діаграм, таблиць, 
розв’язування кросвордів тощо  

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

4 120 10 8 2 110 - 

Кількість 

тижневих годин 

Вид контролю 

2 іспит 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти дослідження творчості у психологічній 

науці 

Тема 1 Загальна характеристика творчої діяльності 2

2 

 27 У  

Змістовий модуль ІІ. Психологічні особливості творчої особистості 

Тема 2 Види творчості 2

2 

2 27 У,СР  

Змістовий модуль III. Особливості творчої діяльності особистості на різних етапах 

онтогенезу 

Тема 3 Соціально-психологічні умови творчої 

діяльності 

2

2 

 27 У,Ср  

Змістовий модуль IV. Експериментальні особливості дослідження творчості 

особистості 

Тема 4  

Методи дослідження та навчання творчості 

2

2 

 

 

 

29 
 

У,Ср 

 

 Всього годин     120 У

8 

2 110 іспит  

Форми контролю: усне опитування – У 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР. 

 



ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти дослідження творчості у психологічній науці 
 

Тема 1.Загальна характеристика творчої діяльності 
 

Сутність творчої діяльності. Творчість як біологічний та соціальний феномен. Суб’єкт і 

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

Поняття про творчий процес. Фази творчого процесу. Усвідомлене та неусвідомлене у 

творчості. Місце інтуїції у творчому процесі. Психофізіологічні основи творчості. Творче 

завдання як модель творчої діяльності. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на 

процес розуміння умови. Стратегії рішення творчих завдань. Стрес як комплексна 

психофізіологічна характеристика творчого натхнення. Гіпотеза і стадії її формування у 

творчому процесі. Поняття про розумову тактику. Види розумових тактик.  

Творчість особистості у дзеркалі історії психології та культури. Особливості античної 

творчості. Еволюція психологічних понять у давньогрецьких філософів. Творчість в епоху 

Середньовіччя як шлях пізнання себе через Бога. Людина як творець себе в епоху 

Відродження. Відчуження особистості у творчості сьогодення. Інтерпретація творчості в 

теоретичних течіях містичного тлумачення. Трактування творчості в інтуїтивізмі. Тлумачення 

творчості у психоаналізі. Діалектичні принципи інтерпретації творчості. 

 

Змістовий модуль ІІ. Психологічні особливості творчої особистості 

 

Тема 2. Види творчості 

 

Характерні риси творчої особистості. Поняття про творчі задатки і творчий потенціал. 

Взаємозв’язок мислення і творчості. Інтелект як творчість. Поняття про творчі здібності. 

Професіоналізм і творчі здібності. Творчий потенціал і психічне здоров’я. Фактори, що 

впливають на рівень творчих здібностей. Психологічна характеристика рівнів здібностей. 

Інтелект як творчість. 

Психологічні особливості творчості в різних галузях діяльності. Види творчості: 

наукова, технічна, літературна, музична, образотворча, ігрова, навчальна, побутова, військова, 

управлінська, ситуаційна, комунікативна. Специфіка зазначених видів творчості. Основні 

функції видів творчості: гносеологічна, аксіологічна, евристико-конструктивна, 

репрезентативна. Роль досвіду життєвих вражень у творчості. Технічна творчість. 

Винахідництво як частина технічної творчості. Бар’єри винахідництва. Поняття про художню 

творчість. Поняття про задум у художній творчості. Художня творчість як синкретична єдність 

основних видів діяльності: пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворюючої та 

комунікативної. Поняття про наукову творчість. Роль різних видів мислення та емоцій у 

художній та науковий творчості. 

 

Змістовий модуль III. Особливості творчої діяльності особистості на різних етапах 

онтогенезу 

 

Тема 3. Соціально-психологічні умови творчої діяльності 

 

Особливості дитячої творчості. Сенситивні періоди в розвитку творчості у різних галузях 

людської культури. Неусвідомлений характер дитячої творчості. Ігрова діяльність як 

сприятлива умова для дитячої творчості. Передбачення як елементарна форма уявлення у 

ранньому дитинстві. Творче оволодіння мовою та розвиток творчого уявлення в дошкільному 

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

підлітковому віці.  

Поняття про стимуляцію творчої діяльності. Суть антистимулів творчої діяльності. 

Зовнішні та внутрішні бар’єри творчої діяльності. Загальні шляхи подолання бар’єрів творчої 

діяльності. 



Поняття про соціально-психологічний клімат у творчому колективі. Наукові колективи 

як приклад творчого мікросередовища. Особливості керівництва окремими творчими 

колективами. Керівництво установами освіти. Керівництво театральними колективами. 

Керівництво редакційними колективами. 

 

Змістовий модуль IV. Експериментальні особливості дослідження творчості особистості  
 

Тема 4. Методи дослідження та навчання творчості 

 

Методи традиційної психології творчості: самоспостереження творців за процесом 

власної творчості; вивчення бібліографічних даних творців; анкетування; інтерв’ю; 

експериментальні методи традиційної психології. Нетрадиційні методи психології творчості: 

аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого і побічного продукту. 

Методи реєстрації та попередньої обробки даних. Методи раціонального підходу до 

розв’язання винахідливих завдань.  

Методи розвитку креативності особистості. Творчі ігри школярів. Творчі тренінги на 

уроках і в домашніх умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1: Загальна характеристика творчої діяльності 

 
Мета лекції – розглянути сутність психології творчості як галузі психологічної науки, 

визначити основні засади цієї науки. 

 

План лекції: 

 

1. Творчість як біологічний та соціальний феномен.  

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

3. Рівні творчості.  

4. Поняття про творчий процес. Фази творчого процесу.  

5. Стратегії рішення творчих завдань.  

6. Поняття про розумову тактику. Види розумових тактик.  

7. Творчість особистості у дзеркалі історії психології та культури.  

 

Опорні поняття: творчість, творча діяльність, фази творчого процесу, інтуїція, 

стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого натхнення, розумова 

тактика, види розумових тактик, антична творчість, еволюція психологічних понять у 

давньогрецьких філософів, творчість в епоху Середньовіччя  та епоху Відродження, 

трактування творчості в інтуїтивізмі, тлумачення творчості у психоаналізі.  

 
Література: основна (1-20); додаткова (1, 3). 

 

Тема 2: Види творчості 

 

Мета лекції – розглянути основні види творчості її функції та фактори, що на неї впливають. 

 

План лекції: 

 

1. Характерні риси творчої особистості.  

2. Поняття про творчі задатки і творчий потенціал.  

3. Інтелект як творчість.  

4. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей. 

5. Психологічна характеристика рівнів здібностей.  

6. Психологічні особливості творчості в різних галузях діяльності.  

7. Види творчості.  

8. Основні функції видів творчості.  

9. Технічна творчість.  

10. Поняття про художню творчість.  

11. Поняття про наукову творчість.  

 

Опорні поняття: взаємозв’язок мислення і творчості, професіоналізм і творчі здібності, 

творчий потенціал і психічне здоров’я, види творчості: наукова, технічна, літературна, 

музична, образотворча, ігрова, навчальна, побутова, військова, управлінська; функції 

творчості 6ситуаційна, комунікативна, гносеологічна, аксіологічна, евристико-

конструктивна, репрезентативна. 

 
Література: основна (3-18); додаткова (1, 3). 

 

Тема 3. Соціально-психологічні умови творчої діяльності 

 



Мета лекції – розглянути основні соціально-психологічні умови творчої діяльності. 

 

План лекції: 

 
1. Особливості дитячої творчості.  

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

3. Неусвідомлений характер дитячої творчості.  

4. Ігрова діяльність як умова для дитячої творчості.  

5. Поняття про стимуляцію творчої діяльності.  

6. Суть антистимулів творчої діяльності.  

7. Зовнішні та внутрішні бар’єри творчої діяльності.  

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

9. Наукові колективи як приклад творчого мікросередовища.  

10. Особливості керівництва окремими творчими колективами.  

 

Опорні поняття: передбачення як елементарна форма уявлення у ранньому 

дитинстві,творче оволодіння мовою та розвиток творчого уявлення в дошкільному 

віці,зближення уявлення з теоретичним мисленням як зародок творчих здібностей у 

підлітковому віці. 

 
Література: основна (1-24); додаткова (1, 3). 

 

Тема 4. Методи дослідження та навчання творчості 

 

Мета лекції – розглянути основні методи дослідження та навчання творчості. 

 

План лекції: 

 

1. Методи традиційної психології творчості.  

2. Нетрадиційні методи психології творчості.  

3. Методи реєстрації та попередньої обробки даних.  

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

5. Методи розвитку креативності особистості.  

6. Творчі ігри школярів.  

7. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. 

 

Опорні поняття: самоспостереження творців за процесом власної творчості; вивчення 

бібліографічних даних творців; анкетування; інтерв’ю; експериментальні методи 

традиційної психології аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого і 

побічного продукту. 

 
Література: основна (1-24); додаткова (1, 3). 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Заняття 1. Тема: Види творчості 

1. Характерні риси творчої особистості.  

2. Поняття про творчі задатки і творчий потенціал.  

3. Інтелект як творчість.  

4. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей. 

5. Психологічна характеристика рівнів здібностей.  

6. Психологічні особливості творчості в різних галузях діяльності.  

7. Види творчості.  

8. Основні функції видів творчості.  

9. Технічна творчість.  

10. Поняття про художню творчість.  

11. Поняття про наукову творчість.  
Література: основна (1-24); додаткова (1-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Частина курсу «Психологія творчості» виноситься на самостійне вивчення. Мета самостійної 
роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння студентів самостійно мислити та 

застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної літератури, окремих 
питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в позааудиторний час. 

Навчальні завдання виконуються у окремому зошиті і перевіряються під час семінарських 

занять. В зошиті слід акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання. 

 

Тема 1: Загальна характеристика творчої діяльності 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття креативності. Класифікація визначень креативності (Л. Т. Репуччі): 

гештальтистські, інноваційні, естетичні, психоаналітичні, проблемні.  

2. Схема опису креативності (Р. Муні, А. Штейн): креативний процес, креативний 

продукт, креативна особистість і креативне середовище.  

3. Аналіз наявних знань про креативність у психологічній науці (Ф. Баррон, Д. 

Харрінгтон). «Первинна» і «вторинна» креативність в самоактуалізаційній теорії 

А.Маслоу. Концепція Дж.Гілфорда.  

4. Структура креативності.  
Контрольні питання: 

1. Дайте характеристику поняттю креативності. 

2. В чому різниця між креативністю та творчістю? 

3. Що таке «первинна» і «вторинна» креативність? 

4. Яка структура креативності? 

 

Тема 2: Види творчості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Винахідництво як частина технічної творчості.  

2. Бар’єри винахідництва.  

3. Роль різних видів мислення та емоцій у художній та науковий творчості.  
Контрольні питання:  

1. Яким чином винахідництво розглядають як частину технічної творчості?  

2. Які є бар’єри винахідництва?  

3. Яка роль різних видів мислення та емоцій у художній та науковий 

творчості? 

 
Тема 3: Соціально-психологічні умови творчої діяльності  

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Вікові періоди творчих проявів. 

2. Специфіка творчої діяльності людей старшого віку. 
Контрольні питання: 

1. В чому полягають вікові періоди творчих проявів? 

2. Розкрийте особливості творчої діяльності людей старшого віку. 
 

       Тема 4: Методи дослідження та навчання творчості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Методи розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру.  

2. Методи активізації та використання індивідуального творчого потенціалу, 

самоусвідомлення та самоорганізації особистості. 

3. Методи самопізнання власних особистісних якостей за допомогою самоспостереження.  

4. Методи активізації та реалізації творчого досвіду.  

5. Методи активізації інтелектуальних процесів.  

6. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. 
Контрольні питання: 



1. Наведіть приклад методів розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру.  

2. Наведіть приклад методів активізації та використання індивідуального творчого 

потенціалу самоусвідомлення та самоорганізації особистості. 

3. Наведіть приклад методів самопізнання власних особистісних якостей за допомогою 

самоспостереження.  

4. Наведіть приклад методів активізації та реалізації творчого досвіду.  

5. Наведіть приклад методів активізації інтелектуальних процесів.  

6. Наведіть приклад творчих тренінгів на уроках і в домашніх умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Передбачає регулярне щомісячне проведення групових консультацій та індивідуальних 

занять із студентами за ïх зверненнями. На них будуть додатково роз’яснені певні теоретичні 

положення, надано допомогу в опрацюванні навчальної літератури, роз’яснено як слід 

готуватися до занять, які планується проводити в активних формах. 

Види індивідуально-консультативної роботи можна виділити на основі її місця в 

процесі навчання і характеру навчальної діяльності студента: 

- за завданням навчального процесу: мотивуючий, навчаючий, контролюючий; 

- за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивний, продуктивний, 

творчий. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді індивідуальних занять та 

консультацій. 

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої 

підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття проводяться 

у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, перевірки 

виконання завдань з самостійної роботи, екскурсій, наукових гуртків, а також написання 

рефератів.  

 

VІІІ. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

В процесі оволодіння матеріалом та для активізації процесу навчання використовуються 

наступні методи: 

 Мозкова атака (брейнстормінг); 

 Дискусія; 

 Діалог; 

 Кейс-метод (розповідь про подію, що сталася в житті людини); 

 Апеляція до висловлювань відомих людей; 

 Висловлювання аргументів «за» і «проти»; 

 Апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів; 

 Приведення доказів; 

 Аналіз, синтез, порівняння, аналогія, узагальнення, передбачення, міркування; 

 Рольові ігри; 

 Робота в малих групах. 

 

 

 

 

 



ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Організація процесу навчання студентів з навчальної дисципліни «Психологія масової 

поведінки» повинна стимулювати студентів наполегливо і систематично вчитися. 

При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання  враховується 3 основні 

компоненти: 

 рівень знань; 

 навики самостійної роботи; 

 індивідуальна науково-дослідна робота. 

Рівень знань: береться до уваги: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- вміння синтезувати знання по окремих темах; 

- вміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватись понятійним апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

Навики самостійної роботи: 

- навики пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації; 

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту) 

Індивідуальна науково-дослідна робота: 

- навики науково-пошукової роботи (написання наукових статей, виконання 

реферату, виступи, тощо). 

Об'єктивна оцінка рівня знань студентів вимагає: 

 постійного контролю відвідування навчальних занять кожним студентом; 

 проведення систематичного поточного контролю знань на семінарських заняттях; 

 належної організації проведення консультацій та екзамену.  

Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на 

семінарських/практичних заняттях, самостійної роботи (СРС), виконання ІНДЗ. 

Залік виставляється на останньому занятті за результатами поточної роботи студента.  

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється за 100-бальною системою (за 

шкалою ECTS та національною шкалою). 
Освітня діяльність студентів на семінарських заняттях оцінюється за 5-ти бальною 

шкалою (від 1 до 5 балів). 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як середня арифметична з поточних балів за 5-ти бальною шкалою, відображених 

у журналі обліку відвідування та успішності студентів, помножена на встановлений коефіцієнт 

(К=10): 

РПК = (Сума балів за результатами поточного контролю / кількість 

об’єктів контролю) × К 

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю становить 50.  

Максимальна кількість балів за результатами екзамену становить 50. 

 



9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності 

студентів 

 

Поточний 

контроль 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

 

 

ЕКЗАМЕН 

 

РАЗОМ 

– 100 

балів 

Семінарські 

заняття 

50 балів 50 балів 

 
 

 

9.2.  Схема нарахування балів, які отримують студенти з навчальної 

дисципліни з формою підсумкового контролю – іспит 
 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять 1 - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті 10 - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна кількість 

балів. 

- 

 

Вид начальної діяльності студента передбачає аудиторну роботу (лекції, 

практичні/семінарські заняття, лабораторні роботи/виконання проекту в 

навчальній лабораторії), самостійне опрацювання тем навчальної дисципліни, 

виконання індивідуальних завдань (відповідно до робочого навчального плану) і 

самостійної роботи, рубіжний контроль (виконання модульної контрольної 

роботи). 

 

 

  



 

9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами 

підсумкового контролю 

 
Рейтинг 

студента 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

За 

національною 

системою 

за системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) - відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище 

середніх стандартів, але з деякими 

неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна 

і правильна робота з певною 

кількістю незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає мінімальними 

критеріями 

Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще 

певна додаткова робота для 

успішного складання екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 

Незадовільно 2 

 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до підсумкового контролю 

за умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої 

студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми 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. 

 

Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

 

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.Творчі аспекти в керівництві театральними колективами. 

Методи традиційної психології творчості та їх характеристика. 

60. Особливості самоспостереження творців за процесом власної творчості. 

61. Вивчення бібліографічних даних творців як метод дослідження творчості. 

62. Нетрадиційні методи психології творчості, їх характеристика. 



63. Методи розвитку креативності особистості. 

64. Творчі ігри школярів.  

65. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. 

66. Стратегії рішення творчих завдань, їх характеристика. 

67.Типи художнього мислення, їх характеристика. 

68. Технічна творчість, її характеристика. 

69. Літературна творчість, її характеристика. 

70. Музична творчість, її характеристика. 

71.Образотворча діяльність, її характеристика. 

72. Творчі аспекти навчальної діяльності. 

73. Творчі аспекти у побутовій діяльності. 
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