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Опис дисципліни

Дисципліна «Психологія професійної креативності» спрямована на формування
у студентів загальних уявлень щодо методологічних, науково-методичних та
прикладних проблем в системі креативності, знайомство з підходами до вивчення
соціально-психологічних аспектів творчої діяльності та засобів дослідження й оцінки
креативності.
Однорідність аудиторії не важлива.
Структура курсу
Години
(лек. /
сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

4/2

1. Поняття креативності

Знати предмет дисципліни, вміти аналізувати
визначення
поняття
«креативність»;
знати
класифікацію визначень креативності (Л. Т.
Репуччі);схему опису креативності (Р. Муні, А.
Штейн);
аналізувати
наявні
знання
про
креативність у психологічній науці (Ф. Баррон, Д.
Харрінгтон).

4/2

2. Структура
креативності

Знати структуру креативності: інтелектуальні, Тести,
мотиваційні, емоційні компоненти креативності, питання
несвідомий компонент креативного процесу.

4/2

3. Параметричний
підхід до дослідження
креативності. Теорія
креативності
Дж.Гілфорда. Теорія
креативності
Е.П.Торренса.
Концепція М.Волаха і
Н.Когана

Знати формування параметричного підходу до Тести,
вивчення креативності; теорію креативності Дж. питання
Гілфорда
та
Е.П.
Торренса.;
параметри
креативності за Гілфордом та Торренсом. Вміти
застосовувати тести дослідження здібностей та
здійснювати оцінку параметрів креативності.
Знати концепцію М. Волаха і Н. Когана.

Тести,
питання

4/2

4. Теорії креативності
(асоціативна,
інвестиційна,
інтелектуальної
активності)

Знати асоціативну теорію креативності (С. Мєднік). Тести,
Вміти
організовувати
експеримент
та питання
опрацьовувати результати дослідження
за
кількістю асоціацій, індексом оригінальності,
індексом
унікальності
відповідей,
індексом
селективного процесу; інтерпретувати результати
за загальним індексом оригінальності.
Знати інвестиційну теорію креативності (Р.
Стернберг) та теорію творчих здібностей Д. Б.
Богоявленської.; складові інтелекту, що сприяють
розвитку креативності.
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5. Розвиток
креативності. Методи
вимірювання
креативності

Знати особливості актуалізації креативності в
соціальному
середовищі;періодизацію
актуалокреативогенезу (М. М. Гнатко). „Наївна” і
„культурна” креативність (В. С. Юркевич). Фазовий
розвиток креативності (В. М. Дружинін): „загальна” і
„спеціалізована” креативність; стадії розвитку
творчої особистості (Гіргінов). Знати принципи
формування
креативності
у
соціальному
середовищі. Вміти діагностувати креативність та
будувати профіль креативних характеристик.
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6. Розвиток креативних
здібностей особистості
за допомогою активних
методів навчання

Знати про метод мозкової атаки (мозкового
штурму) як засіб групового рішення творчої
проблеми, що забезпечує і полегшує рішення
складних проблем.

РКР
1 год.

КПІЗ 1 год
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати
лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 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
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-8) – питання, тести

30

Модуль 2 (теми 1-10) – ректорська контрольна робота

40

Модуль 3 (теми 1-10) – КПІЗ

30

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

