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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є група у telegram: тільки у
робочі дні й у робочий час з 9:00 до 18:00.
Методичні матеріали для поточних занять викладач надсилає у групу telegram;
Роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача
Natbilder@gmail.com).
Умови листування:
1) в темі листа обов’язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — PS+KR);
2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не
будуть;
3) файли підписувати таким чином: дисципліна, курс, ОПП, прізвище_№ завдання;
4) розширення: текст — doc, docx.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов’язкових передумов для вивчення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації
Більдер Н. «Психологія творчості»: методичні рекомендації для організації аудиторної і
самостійної роботи. Харків, ХДАДМ, 2017. 35 с.

Розширений список літератури наведено у методичних матеріалах для вивчення дисципліни
«Психологія творчості». Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові
джерела інформації.
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ПОСИЛАННЯ НАМАТЕРІАЛИ

Додаткові методичні матеріали для поточних занять викладач надсилає у групу telegram.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
Комп’ютерна техніка з можливістю виходу до мережі Інтернет.
Блокнот для конспекту, ручка.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою курсу «Психологія творчості» є становлення гуманітарної культури особистості,
активізацію інтересу до глибинних сфер людського «Я», розкриття загальних
закономірностей та механізмів творчої діяльності, усвідомлювання проблем формування
особистості, а також – свідоме засвоєння теоретичних засад психології творчості для
подальшого застосування їх не тільки в професійній, але й у повсякденній практичній
діяльності.
Завдання дисципліни — сформувати в студентів професійну компетентність в основних
питаннях психології творчості, настанову на безперервність навчання і особистісне
зростання, створення умов для оволодіння навичками само актуалізації, що сприяє
впровадженню загальноєвропейського принципу «освіта через усе життя».

Дисципліна забезпечує: інтегральна компетентність (ІК):
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі
дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів
дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов;

загальні компетентності (ЗК):
ЗК 1. знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
ЗК 4. здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, цінування
та повага різноманітності та мультикультурності;
ЗК 9. здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій;

спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК 5. здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та
дизайну в художньо-проектній діяльності;
СК 10. здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за
спеціалізаціями).

Програмні результати навчання з дисципліни «Психологія творчості» (нормативний
зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів
навчання (РН):
РН 1. застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної
діяльності у практичних ситуаціях;
РН 6. усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати
виконання завдання на високому професійному рівні;
РН 14. використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності,
історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження;
застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні
художні практики.



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається вивченням психологічних особливостей
художньо обдарованої особистості і здійснення зв'язків різних видів мистецтва на основі
єдиних духовних коренів, як ланок «креатосфери» — сфери духовного розкриття
особистості в художній творчості.
Дисципліна вивчається протягом 5 (осіннього) семестру 3-го курсу (3 кредити ECTS, 90
навчальних години, в тому числі 30 годин — аудиторні лекційні заняття та 60 години —
самостійні). Всього курс має 2 модулі та 8 тем.
Осінній семестр: 15 — лекцій (30 годин), 60 години — самостійні.

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Тема 1. Актуальні проблеми психології творчості
Тема 2. Творчість особистості у дзеркалі історії психології та культури
Тема 3. Психофізіологічні основи творчості
Тема 4. Психологічні особливості художньо обдарованої особистості
Тема 5. Методи дослідження творчості
Тема 6. Методинавчання творчості
Тема 7. Проблеми стимуляції творчої діяльності
Тема 8. Творча особистість і суспільство

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом лекційних занять. Практичні, семінарські та лабораторні
заняття не передбачені. Поза аудиторна робота студента спрямована на самостійну роботу
з джерелами літератури та закріплення лекційних тем. Зміст самостійної роботи складає
пошук додаткової інформації та її аналіз, підготовка до контрольної роботи, яка
виконується в аудиторії (1 модуль), виконання контрольної роботи на основі вивчення
обраної монографії (2 модуль), складання заліку.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і
викладачу. При обговоренні питань дисципліни під час лекцій вітається власна думка з
теми заняття, аргументоване відстоювання позиції.
У разі непередбачуваних обставин в умовах воєнного стану тощо викладач має перенести
заняття на вільний день за попередньою узгодженістю із завідувачем кафедри та
студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути
підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему,
він повинен самостійно відпрацювати її та під час складання заліку відповісти на ключові
питання.



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях,
публікації тез, при виконанні контрольної роботи, складанні заліку. Жодні форми
порушення академічної доброчесності не толеруються.

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-
dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/

РОЗКЛАД КУРСУ

Тиждень Тема Вид
заняття Зміст Годин Рубіжний

контроль Деталі
1 2 3 4 5 6 7

1
1. Актуальні
проблеми психології
творчості

лекція
Сутність творчої
діяльності, її загальна
характеристика

2

Контрольна
робота

Виконується
в аудиторії,
письмово

2 лекція

Поняття про художню
творчість. Творчий
процес як предмет
художньої творчості.

2

3

2. Творчість
особистості у
дзеркалі історії
психології та
культури

лекція
Творчість особистості
у дзеркалі історії
психології та культури

2

4

3. Психофізіологічні
основи творчості

лекція Психофізіологічні
основи творчості 2

5 лекція

Особливості творчої
діяльності особистості
на різних етапах
онтогенезу

2

6 4. Психологічні
особливості
художньо
обдарованої
особистості

лекція

Поняття «творча
особистість» та
«художньо
обдарована
особистість»

2

7 лекція

Психологічні
проблеми художньо
обдарованої
особистості

2

8

5. Методи
дослідження
творчості

лекція
Експериментальні
методи традиційної
психології

2

Контрольна
робота

Виконується
протягом
семестру під
в ході
самостійної
роботи

9 лекція
Діагностування
загальних художніх
здібностей

2

10 лекція Дослідження мотивів
творчої діяльності 2

11
6. Методинавчання
творчості

лекція
Методи розвитку
креативності
особистості

2

12 лекція
Умови і фактори
розвитку художньої
творчості

2

13
7. Проблеми
стимуляції творчої
діяльності

лекція
Сучасні методи
стимуляції творчої
діяльності.

2

14 8. Творча лекція Соціально- 2
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https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/


особистість і
суспільство

психологічні умови
творчої діяльності

15 лекція

Дизайнерські
колективи як приклад
творчого
мікросередовища.

2

РОЗПОДІЛ БАЛІВ
ПОТОЧНИИЙ КОНТРОЛЬ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА

МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 ЗАЛІК ІТОГО
Т1-Т4 Т5-Т8
30 60 10 100
ВСЬОГО БАЛІВ 100

МОДУЛЬ ТЕМА ФОРМА ЗВІТНОСТІ БАЛИ
1 2 3 4

1

1
Контрольна робота (виконується в
аудиторії) під час 1 залікового тижня 0-302

3
4

2

5 Перевірка контрольної (виконується
протягом семестру під в ході самостійної
роботи) 2 заліковий тиждень

0-606
7
8

ІТОГОВИЙ
КОНТРОЛЬ ЗАЛІК 10

ВСЬОГО БАЛІВ 100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

А+ За сумою балів КР-М1 і КР-М2, заліку. Здобувач(ка) у повному обсязі опанував(ла)
матеріал курсу, надав(ла) додаткові матеріали та приклади за темами. Відповів(ла) на
додаткові питання. Розширив(ла) КР-М2 до рівня тез конференції. Подача КР М2
акуратна, без помилок

А За сумою балів КР-М1 і КР-М2, заліку. Здобувач(ка) у повному обсязі опанував(ла)
матеріал курсу, надав(ла) додаткові матеріали за темами. Подача КР-М2 акуратна, без
помилок

А- За сумою балів КР-М1 і КР-М2, заліку. Здобувач(ка) у повному обсязі опанував(ла)
матеріал курсу, подача КР-М2 акуратна, без помилок

В За сумою балів КР-М1 і КР-М2, заліку. Здобувач(ка) у повному обсязі опанував(ла)
матеріал курсу, але зробив(ла) декілька незначних помилок у КР-М2.

С За сумою балів КР-М1 і КР-М2, заліку. Здобувач(ка) у повному обсязі опанував(ла)
матеріал курсу, але зробив(ла) значні помилки у КР М2, є невеликі проблеми з
форматуванням

D За сумою балів КР-М1 і КР-М2, заліку. Здобувач(ка) не у повному обсязі опанував(ла)
матеріал курсу, роботи КР-М1 і КР-М2 виконані на недостатньому рівні із значними
недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу
тощо), наявні проблеми з форматуванням

Е За сумою балів КР-М1 і КР-М2, заліку. Здобувач(ка) в недостатньому обсязі
опанував(ла) матеріал курсу, виконана КР-М2 має багато значних недоліків (недостатньо
розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної
роботи, неохайність подання тощо).

FX Пропуск рубіжних форм контролю



Більш детально критерії оцінювання навчальних досягнень приведено: Більдер Н.
«Психологія творчості»: методичні рекомендації для організації аудиторної і самостійної
роботи. Харків, ХДАДМ, 2017. 35 с.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою стогового контролю є залік.
Рубіжні етапи контролю здійснюються згідно графіку: 1 модуль – 1 «модульний» тиждень,
2 модуль – згідно з графіком навчального процесу ХДАДМ, під час залікової сесії (2
«модульний тиждень»).
Для отримання заліку достатньо отримати 60 і більше балів за рубіжній контроль (1
модуль) і виконання контрольної роботи (2 модуль).
Для допуску до складання заліку з дисципліни «Психологія творчості», необхідно отримати не
менш 54 рейтингових балів.
Студент, який отримав у період проведення рейтингового контролю від 60 і більше балів, має
право отримати залік («автомат») без додаткового опитування.
Для тих студентів, які бажають покращити результат навчальних досягнень, передбачено
складання заліку.
Під час заліку студент може отримати від 1 до 10 балів.
Опитування здійснюється у формі on-line тестування. Час тестування встановлює і узгоджує
на кафедрі викладач. Студент має право брати участь у такому тестуванні тільки один раз.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТА ЇХ ОЦІНКА В БАЛАХ

1. Виконання контрольної роботи під час аудиторних занять – від 1 до 30 балів.
2. Написання контрольної роботи, що виконується під час самостійної роботи – від 1
до 60 балів
3. Залік – від 1 до 10 балів.
4. Виконання тестових завдань – від 1 до 10 балів.
5. Публікація в студентських наукових виданнях, виступ на конференції СНТО з
доповіддю (тематика кафедри МККП, тема та зміст доповіді мають бути узгоджені з
викладачем) – до 10 балів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
національна та ECTS

Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку
1 2 3

90 – 100 А

зараховано
82-89 В
75-81 С
64-74 D
60-63 Е

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного
складання

0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

СИСТЕМА БОНУСІВ
Максимальна кількість балів: 10.



Передбачено додаткові бали за виступ на конференції або публікацію тез доповідей за
темою дослідження, виконаних в межах дисципліни «Психологія творчості» за темою,
узгодженою з викладачем.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Розширений список літератури наведено у методичних матеріалах до вивчення дисципліни
«Психологія творчості». Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові
джерела інформації.
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