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Опис дисципліни
Дисципліна «Психологія творчих здібностей» спрямована на: формування у студентів спеціальних
знань, що визначають загальні теоретичні уявлення про творчість на базі засвоєння понятійнокатегоріального апарату дисципліни; формування знань щодо ролі та місця творчої діяльності у структурі
здібностей суб’єкта; формування умінь, необхідних для організації та стимуляції творчої діяльності суб’єкта
чи групи.
Структура курсу
Години
(лек. /
сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Психологічні основи
творчості

Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.

питання
для
самоконтро
лю

2/2

2. Поняття креативності

Знання
психології.
Здатність
(мотивів).

питання
для
самоконтро
лю

категоріально-понятійного
діяти

на

основі

етичних

апарату
міркувань

2/2

3.Структура
креативності

Здатність застосовувати набуті знання у практичних
ситуаціях професійної діяльності.
Здатність бути критичним і самокритичним.

питання
для
самоконтро
лю

6/6

4-5. Параметричний
підхід до дослідження
креативності. Теорія
креативності Дж.
Гілфорда. Теорія
креативності Е. П.
Торренса. Концепція М.
Волаха і Н. Когана

Вміння
самостійно
збирати
та
критично
опрацьовувати,
аналізувати
та
узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел.
Здатність самостійно планувати, організовувати та
здійснювати психологічне дослідження.

питання
для
самоконтро
лю

1

6/6

6-7. Теорії креативності

Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки та
рекомендації.
Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

питання
для
самоконтро
лю

6/6

8-9. Розвиток
креативності. Методи
вимірювання
креативності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у галузі професійної
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів відповідної науки
і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
Здатність використовувати валідний і надійний
психодіагностичний інструментарій.

питання
для
самоконтро
лю

6/6

10. Розвиток креативних
здібностей особистості
за допомогою активних
методів навчання.

Здатність
використовувати
інформаційно-пошукові
системи та опрацьовувати отриману інформацію за
допомогою математичних методів.

питання
для
самоконтро
лю
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
● 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.
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Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1

20

Модуль 2 (ректорська контрольна робота)

20

Модуль 3 (комплексне практичне індивідуальне завдання)

20

Екзамен

40

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
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