1. Назва модуля: Психологія творчості
2. Код модуля: ПНПМ.02
3. Тип модуля: обов’язковий
4. Семестр: I
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 40 год. (лекції 24 год., практичні заняття 16 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 16 год. (лекції - 10 год., практичні заняття - 6 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Ярослава Цезарівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: основні категорії психології творчості; передумови виникнення та історію
розвитку психології творчості як науки; психологічні теорії творчості;. психологічну
характеристику
творчого процесу. Методи дослідження творчого процесу.
Характерні риси творчої особистості, підходи до розвитку творчого потенціалу
особистості.
 вміти: використовувати методи традиційної психології творчості: самоспостереження
творців за ходом власної діяльності; вивчення біографічних даних творців; різновиди
методу опитування; експериментальні методи; методи тестів (Гілфорда, Торренса,
Медніка, та ін.); застосовувати методи активізації творчої діяльності особистості;
сприяти усвідомленню і розкриттю творчого потенціалу особистості; проводити
аналіз психологічного клімату у творчому колективі.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: теоретико-психологічні проблеми психології
 кореквізит: етнопсихологія; психологія організацій; психологія конфлікту;
психологічний
супровід підприємницької діяльності, тренінг особистісного
зростання.
10. Зміст модуля: базові принципи, основні категорії психології творчості; психофізіологічні
основи творчості; сучасні концепції, методи дослідження креативності в науці, на
виробництві та мистецтві; основні етапи творчого процесу; фактори, які утруднюють та
стимулюють творчий процес; особливості організації та керівництва творчим колективом;
дивергентне / латеральне та конвергентне / вертикальне мислення; шляхи формування
креативної особистості. Розуміння психологічної дії продукту творчості після його
створення.
11. Рекомендована література:
 Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П.Ильин СПб.:
Питер, 2012. – 448 с.
 Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. – СПб.: Питер,
2002.- 368 с.
 Кардашов В. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний
виміри. — 3-тє вид., допов. — Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2011.-287с.
 Клименко В. В. Психологія творчості.: Навчальний посібник./ В.В.Клименко. – К.:
Центр навч. літератури, 2006. – 480 с.
 Навчання, виховання і розвиток обдарованої особистості: ретроспектива і перспектива
: зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2010.-171с.
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50
балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська.

