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Опис дисципліни 

Дисципліна «Креативне мислення» передбачає формування у студентів 
креативного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення 
завдань у сфері майбутньої професійної діяльності. Метою вивчення дисципліни є 
формування цілісного уявлення про креативність як складник професійності, 
усвідомлення необхідності застосування креативних знань, умінь і навичок у 
професійній діяльності, набуття навиків організовувати власну діяльність та діяльність 
організації для розв’язання творчих та конструкторських завдань, реалізації виконавчих, 
комунікативних, дослідницьких виробничих функцій з позицій лідерства та 
креативності. 

 
Структура курсу 

 

№ з/п 
 

Тема 
 

Результати навчання 
 

Завдання 

1 Креативність 
 як творчий 

процес 

Формування базових уявлень про 
креативність як здатності до творчості з 
використанням методів і технік генерації 
креативних ідей. 

Тести, 
питання 

2 Формування 
креативної 
особистості 

Вміти активізовувати і розвивати власний 
креативний потенціал та креативний 
потенціал інноваційних команд, 
застосовувати технології та методи 
генерації креативних ідей. 

Тести, 
питання 

3 Форми 
виявлення, 

способи розвитку 
і використання 

творчого 
потенціалу 
особистості 

Знати та володіти формами виявлення, 
способами розвитку і використання 
творчого потенціалу особистості. 

Тести, 
питання 



4 Контекст 
креативного 
вирішення 
проблем 

Використовуючи дивергентне та 
конвергентне мислення формувати 
інструментарій креативності з метою 
вирішення проблем. 

Тести, 
питання 

5 Інструментарій 
розвитку ідей 

Здатність до розвитку ідей з використанням 
технік розвитку креативності таких, як: 
мозковий штурм, три стільці Уолта Діснея, 
шість капелюхів  тощо. 

Тести, 
питання 

6 Аналіз та 
прийняття рішень 

Готовність аналізувати та приймати 
рішення на основі оцінки ідеї 
використовуючи сортування, відсіювання 
та вибір з метою перетворення ідеї на дію. 

Тести, 
питання 

7 Креативне 
лідерство 

Здатність розробляти нестандартні та 
обґрунтовані механізми, моделі управління 
креативними командами, креативними 
процесами та креативним середовищем в 
організації. 

Питання, 
ситуаційні 
завдання 

8 Розвиток 
креативного 
суспільства 

Готовність до виявлення та розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
креативної економіки і креативного 
суспільства. 

Питання, 
ситуаційні 
завдання 
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Політика оцінювання 

- Політика щодо дедлайнів та перескладання: Залікові модулі, які здаються із 
порушенням визначених термінів без поважних причин, оцінюються нижчою 
оцінкою (не більше 70 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату. За наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) студент має 
право скласти заліковий модуль з отриманням оцінки в діапазоні до 100 балів. 

- Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються 
на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 
запозиченнями не більше 20%.  

- Політика щодо відвідування: Відвідування занять є компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу 

 
Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Креативне мислення» 
визначається як середньозважена величина в залежності від питомої ваги кожної 
складової залікового кредиту: 

 
Заліковий  
модуль 1 

Заліковий модуль 2 
(ректорська 

контрольна робота 

Заліковий модуль 3  
 

30 % 40% 30% 
1. Усне опитування  

під час заняття (4 теми по 10 
балів = 40 балів) 

2. Письмова робота = 60 балів 

1. Усне опитування під час 
заняття (4 теми по 10 

балів = 40 балів) 
2. Ректорська контрольна 

робота = 60 балів 

1. Написання та  захист 
КПІЗ = 80 балів. 

2. Виконання завдань під 
час      тренінгу = 20 балів 

 



Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою 
Університету 

За національною 
шкалою 

 
За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 
85-89 Добре В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D(задовільно) 
60-64 Е (достатньо) 

35-59 Незадовільно FХ (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) 
 

 


