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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Методичні матеріали містять завдання для самостійної роботи 
студентів з курсу “Психологія творчості”, складені відповідно до про-
грами вивчення дисципліни, які передбачають підготовку відповідей 
на контрольні питання та завдання, а також розв’язання проблемних 
ситуацій і творчих завдань.

Мета самостійної роботи полягає в закріпленні теоретичних знань 
студентів у межах програмного змісту дисципліни, розвиток у них 
навичок і вмінь застосовувати ці знання на практиці. Питання для 
самоконтролю передбачають активізацію у студентів знань тем кур-
су, вміння виявляти та сприяти розвитку творчих здібностей, активі-
зувати творчий процес, організовувати і проводити творчі заняття. 
Творчі завдання спрямовані на розвиток умінь застосовувати набуті 
знання для аналізу різноманітних теоретичних та конкретних при-
кладних проблем психології творчості.

У результаті засвоєння навчальної дисципліни “Психологія твор-
чості” студент повинен

знати:
• предмет і завдання психології творчості;
• місце психології творчості в системі наукових знань;
• загальну характеристику й структуру творчої діяльності;
• психологічні особливості творчої особистості;
• види творчості;
• домінуючі рівні організації психологічного механізму твор-

чості;
• загальний психологічний критерій творчості;
• концепції креативності;
• соціально-психологічні умови творчості;
уміти:
• застосовувати методи дослідження творчості;
• надавати психологічну допомогу з активізації творчого потен-

ціалу;
• застосовувати методи навчання творчості.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЯ  ТВОРЧОСТІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль і. теоретичні аспекти дослідження  
творчості в психологічній науці

1 Загальна характеристика творчої діяльності
2 Творчість особистості у дзеркалі історії психології та культу-

ри
3 Психологічні особливості творчої особистості
4 Види творчості
5 Особливості творчої діяльності особистості на різних етапах 

онтогенезу
6 Проблеми стимуляції творчої діяльності
7 Соціально-психологічні умови творчої діяльності

змістовий модуль іі. експериментальні особливості  
дослідження творчої особистості

8 Методи дослідження творчості
9 Методи навчання творчості

Разом годин: 81

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

змістовий модуль і. теоретичні аспекти дослідження  
творчості в психологічній науці 

Тема 1. Загальна характеристика творчої діяльності

Сутність творчої діяльності. Творчість як біологічний та соціаль-
ний феномен. Суб’єкт і об’єкт творчості, їх взаємодія. Рівні творчості. 
Передумови та закономірності творчості. Поняття про творчий про-
цес. Фази творчого процесу. Усвідомлене та неусвідомлене у твор-
чості. Місце інтуїції у творчому процесі. Психофізіологічні основи 
творчості. Творче завдання як модель творчої діяльності.

Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на процес ро-
зуміння умови. Стратегії вирішення творчих завдань.



5

Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого 
натхнення. Гіпотези і стадії її формування у творчому процесі. По-
няття про розумову тактику. Види розумових тактик.

Мета: дати уявлення про сутність творчої діяльності та її складові 
елементи, про рівні, передумови та закономірності творчості, про 
фази творчого процесу.

Методичні вказівки: при здійсненні завдань необхідно звернути 
увагу на творчість як біологічний і соціальний феномен, а також на 
психофізіологічні основи, передумови і закономірності творчості.

словникова робота: творча діяльність, рівні творчості, творчий 
процес, фази творчого процесу, розумова тактика.

питання та завдання для самоконтролю

1. Сутність творчої діяльності.
2. Суб’єкт і об’єкт творчості, їх взаємодія.
3. Рівні творчості.
4. Передумови та закономірності творчості.
5. Поняття про творчий процес.
6. Фази творчого процесу.
7. Місце інтуїції у творчому процесі.
8. Психофізіологічні основи творчості.
9. Стратегії вирішення творчих завдань.

10. Гіпотеза і стадії її формування у творчому процесі.
11. Поняття про розумову тактику.
12. Види розумових тактик.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Зробити порівняльний аналіз різних стадій творчого процесу.
2. Ознайомитися і проаналізувати творчі завдання з метою побу-

дови відповідних моделей творчої діяльності.

теми рефератів

1. Творчість як біологічний і соціальний феномен.
2. Усвідомлене та неусвідомлене у творчості.
3. Творче завдання як модель творчої діяльності.
4. Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика стану 

творчого натхнення.
Література: основна [6; 7; 9; 12; 20; 29; 31; 34];

додаткова [42; 46; 47]
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Тема 2. Творчість особистості у дзеркалі історії психології 
та культури

Особливості античної творчості. Еволюція психологічних понять 
у давньогрецьких філософів. Творчість в епоху середньовіччя як 
шлях пізнання себе через Бога. Людина як творець себе в епоху 
Відродження. Відчуження особистості у творчості сьогодення. Ін-
терпретація творчості в теоретичних течіях містичного тлумачення. 
Трактування творчості в інтуїтивізмі. Тлумачення творчості у психо-
аналізі. Діалектичні принципи інтерпретації творчості.

Мета: сформувати уявлення про особливості творчості в різні 
культурно-історичні епохи. 

Методичні вказівки: виконуючи завдання необхідно звернути 
увагу на особливості творчості в різні культурно-історичні епохи та 
інтерпретацію творчості в містицизмі, інтуїтивізмі та психоаналізі.

словникова робота: містицизм, інтуїтивізм, психоаналіз, відчу-
ження особистості, пізнання себе через Бога, діалектичні принципи 
інтерпретації творчості.

питання та завдання до самоконтролю

1. Особливості античної творчості.
2. Еволюція психологічних понять древньогрецьких філософів.
3. Творчість в епоху середньовіччя як шлях пізнання себе через 

Бога.
4. Людина як творець себе в епоху Відродження.
5. Відчуження особистості в творчості сьогодення.
6. Інтерпретація творчості в теоретичних течіях містичного тлу-

мачення.
7. Трактування творчості в інтуїтивізмі.
8. Тлумачення творчості в психоаналізі.
9. Діалектичні принципи інтерпретації творчості.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Здійснити порівняльний аналіз інтерпретації творчості в місти-
цизмі, інтуїтивізмі та психоаналізі.

2. Проаналізувати особливості творчості в різних культурно-істо-
ричних епохах.



7

теми рефератів

1. Порівняльний аналіз творчості в різних культурно-історичних 
епохах.

2. Відчуження особистості в творчості сучасних митців.
3. Інтерпретація творчості в містицизмі, інтуїтивізмі та психо-

аналізі.
Література: основна [16; 30–32];

додаткова [39; 41; 42; 46; 47]

Тема 3. Психологічні особливості творчої особистості

Характерні риси творчої особистості. Поняття про творчі задат-
ки і творчий потенціал. Взаємозв’язок мислення і творчості. Інтелект 
як творчість. Поняття про творчі здібності, Професіоналізм і творчі 
здібності. Творчий потенціал і психічне здоров’я. Фактори, що впли-
вають на рівень творчих здібностей. Психологічна характеристика 
рівнів здібностей. Інтелект як творчість.

Мета: дати уявлення про психологічні особливості творчої осо-
бистості.

Методичні вказівки: при виконанні завдання необхідно звер-
нути увагу на взаємозв’язок інтелекту, мислення, професіоналізму, 
здоров’я і творчості.

словникова робота: творчі задатки, творчі здібності, творча осо-
бистість, інтелект, творчий потенціал, рівні творчості. 

 питання та завдання до самоконтролю

1. Характерні риси творчої особистості.
2. Поняття про творчі задатки і творчий потенціал.
3. Взаємозв’язок мислення і творчості. 
4. Поняття про творчі здібності.
5. Професіоналізм і творчі здібності.
6. Творчий потенціал і психічне здоров’я.
7. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей.
8. Психологічна характеристика рівнів здібностей.
9. Інтелект як творчість.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Зробити порівняльний аналіз характерних рис творчих особис-
тостей науки, мистецтва і філософії.
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2. Проаналізувати психологічні фактори, які впливають на рівень 
творчих здібностей.

теми рефератів

1. Рефлексія та інтуїція у творчому процесі.
2. Особливості самоспостереження творців за процесом власної 

творчості.
3. Творчі аспекти навчальної діяльності. 

Література: основна [1; 3–5; 9; 12; 20; 25; 30; 33–35];
додаткова [42; 44; 46; 47] 

Тема 4. Види творчості

Психологічні особливості творчості в різних галузях діяльності. 
Види творчості: наукова, технічна, літературна, музична, образотвор-
ча, ігрова, навчальна, побутова, військова, управлінська, ситуаційна, 
комунікативна.

Специфіка зазначених видів творчості. Основні функції різних 
видів творчості: гносеологічна, аксіологічна, евристико-конструктив-
на, репрезентативна.

Роль досвіду життєвих вражень у творчості. Технічна творчість. 
Винахідництво як частина технічної творчості. Бар’єри винахідниц-
тва. Поняття про художню творчість. Поняття про задум у художній 
творчості. Художня творчість як синкретична єдність основних видів 
діяльності: пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворюючої та 
комунікативної.

Поняття про наукову творчість. Роль різних видів мислення та 
емоцій у художній та науковій творчості. 

Мета: сформувати уявлення про психологічні особливості твор-
чості в різних галузях діяльності, специфіку та функції різних видів 
творчості.

Методичні вказівки: виконуючи завдання, необхідно звернути 
увагу на психологічні особливості творчості в різних галузях діяль-
ності та функції різних видів творчості.

словникова робота: наукова, технічна, літературна, музична, 
образотворча, ігрова, навчальна, побутова, військова, управлінська, 
ситуаційна, комунікативна творчість. Гносеологічна, аксіологічна, 
евристико-конструктивна, репрезентативна функції видів творчості.
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питання та завдання до самоконтролю

1. Психологічні особливості творчості в різних галузях діяль-
ності.

2. Види творчості.
3. Специфіка різних видів творчості.
4. Основні функції видів творчості.
5. Роль досвіду життєвих вражень у творчості.
6. Технічна творчість. Бар’єри винахідництва. 
7. Поняття про художню творчість.
8. Поняття про задум у художній творчості.
9. Поняття про наукову творчість.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Проаналізувати психологічні особливості творчості в різних га-
лузях діяльності.

2. Здійснити порівняльний аналіз різних видів мислення та емо-
цій у художній та науковій творчості. 

3. Проаналізувати особливості літературної, музичної та образо-
творчої творчості.

теми рефератів

1. Винахідництво як частина технічної творчості.
2. Художня творчість як синкретична єдність основних видів 

діяльності.
3. Роль різних видів мислення та емоцій у художній та науковій 

творчості.
Література: основна [2; 3; 10; 11; 14; 15; 17; 18; 25; 35; 37];

додаткова [39; 42; 46; 47]

Тема 5. Особливості творчої діяльності особистості  
на різних  етапах онтогенезу

Особливості дитячої творчості.
Сенситивні періоди в розвитку творчості у різних галузях людсь-

кої культури.
Неусвідомлюваний характер дитячої творчості. Ігрова діяльність 

як сприятлива умова для дитячої творчості.
Передбачення як елементарна форма уявлення у ранньому ди-

тинстві. Творче оволодіння мовою та розвиток творчого уявлення в 
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дошкільному віці. Зближення уявлення з теоретичним мисленням як 
зародок творчих здібностей у підлітковому віці.

Мета: дати уявлення про особливості творчої діяльності особис-
тості на різних етапах онтогенезу.

Методичні вказівки: при виконанні завдання необхідно звернути 
увагу на особливості творчої діяльності особистості на різних етапах 
онтогенезу.

словникова робота: дитяча творчість, сенситивні періоди в роз-
витку творчості, творче уявлення, уявлення в ранньому дитинстві, 
творче оволодіння мовою.

питання та завдання до самоконтролю

1. Особливості дитячої творчості.
2. Ігрова діяльність як сприятлива умова для дитячої творчості.
3. Передбачення як елементарна форма уявлення в ранньому ди-

тинстві.
4. Творче оволодіння мовою і розвиток творчої уяви у дошкіль-

нят.
5. Зближення уявлення з теоретичним мисленням як зародок 

творчих здібностей у підлітковому віці.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Зробити порівняльний аналіз дитячої та підліткової творчості.
2. Проаналізувати розвиток творчих здібностей у підлітковому та 

юнацькому віці.

теми рефератів

1. Сенситивні періоди у розвитку творчості в різних галузях люд-
ської культури.

2. Взаємозв’язок розвитку мови, уявлення і творчості.
Література: основна [8; 9; 11; 15; 18–20; 22; 30; 35; 36];

додаткова [39; 40; 42; 46; 47]

Тема 6. Проблеми стимуляції творчої діяльності 

Поняття про стимуляцію творчої діяльності. Суть антистимулів 
творчої діяльності. Зовнішні та внутрішні бар’єри творчої діяльності. 
Загальні шляхи подолання бар’єрів творчої діяльності.
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Мета: сформувати уявлення про стимуляцію і антистимуляцію, 
зовнішні і внутрішні бар’єри творчої діяльності.

Методичні вказівки: виконуючи завдання, необхідно звернути 
увагу на стимуляцію і антистимуляцію, зовнішні і внутрішні бар’єри 
творчої діяльності.

словникова робота: стимули і антистимули творчої діяльності, 
зовнішні і внутрішні бар’єри творчої діяльності.

питання для самоконтролю

1. Поняття про стимуляцію творчої діяльності.
2. Суть антистимулів творчої діяльності
3. Зовнішні та внутрішні бар’єри творчої діяльності.
4. Загальні шляхи подолання бар’єрів творчої діяльності.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Зробити порівняльний аналіз стимулів й антистимулів творчої 
діяльності.

2. Проаналізувати зовнішні й внутрішні бар’єри творчої діяль-
ності.

теми рефератів

1. Шляхи подолання внутрішніх і зовнішніх бар’єрів творчої 
діяльності.

2. Роль стимуляції та антистимуляції творчої діяльності.
Література: основна [7; 9; 11; 15; 18; 19; 23; 25; 29; 32; 35; 36]; 

додаткова [38; 40; 42; 45–48]

Тема 7. Соціально-психологічні умови творчої діяльності

Поняття про соціально-психологічний клімат у творчому колек-
тиві.

Наукові колективи як приклад творчого мікросередовища. Особ-
ливості керівництва окремими творчими колективами. Керівництво 
установами освіти. Керівництво театральними колективами. Керів-
ництво редакційними колективами.

Мета: дати уявлення про соціально-психологічні умови творчої 
праці.

Методичні вказівки: при виконанні завдання необхідно звернути 
увагу на соціально-психологічні умови творчої праці.
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словникова робота: творчий колектив, соціально-психологічний 
клімат у творчому колективі.

питання для самоконтролю

1. Поняття про соціально-психологічний клімат у творчому ко-
лективі.

2. Наукові колективи як приклад творчого середовища.
3. Особливості керівництва окремими творчими колективами.
4. Керівництво установами освіти.
5. Творчі аспекти в керівництві театральними колективами.
6. Творчі аспекти в керівництві редакційними колективами.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Зробити порівняльний аналіз соціально-психологічного кліма-
ту в творчих колективах науковців, освітян і акторів.

2. Порівняти особливості керівництва установами освіти, науки,  
редакційними та театральними колективами.

теми рефератів

1. Управлінська творчість та її творчі аспекти.
2. Комунікативна творчість.

Література: основна [1; 3; 11; 16; 21; 29; 32; 34; 37];
додаткова [42; 44; 46; 47]

змістовий модуль іі.  експериментальні особливості  
дослідження творчої особистості

Тема 8. Методи дослідження творчості

Методи традиційної психології творчості:
• самоспостереження творців за процесом власної творчості;
• вивчення бібліографічних даних творців; анкетування; інтерв’ю, 

експериментальні методи традиційної психології.
Нетрадиційні методи психології творчості: аналіз результату пред-

метної дії шляхом виявлення в ній прямого і побічного продукту. Ме-
тоди реєстрації та попередньої обробки даних. Методи раціонального 
підходу до розв’язання винахідливих завдань. 

Мета: сформувати уявлення про традиційні й нетрадиційні мето-
ди психології творчості.
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Методичні вказівки: виконуючи завдання, необхідно звернути 
увагу на традиційні й нетрадиційні методи психології творчості.

словникова робота: традиційні та нетрадиційні методи, аналіз ре-
зультату предметної дії, прямий і побічний продукт.

питання та завдання для самоконтролю

1. Методи традиційної психології творчості та їх характеристика.
2. Особливості самоспостереження творців за процесом власної 

творчості.
3. Вивчення біографічних даних творців як метод дослідження 

творчості.
4. Особливості застосування анкетування, інтерв’ю та експери-

ментальних методів традиційної психології у дослідженні твор-
чості.

5. Нетрадиційні методи психології творчості, їх характеристика.
6. Аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній пря-

мого та побічного продуктів при дослідженні творчості.
7. Методи реєстрації та попередньої обробки даних у вивченні 

творчої особистості.
8. Методи раціонального підходу до розв’язання винахідливих за-

вдань.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Проаналізувати особливості традиційних та нетрадиційних ме-
тодів психології творчості.

2. Здійснити аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в 
ній прямого та побічного продуктів.

теми рефератів

1. Особливості самоспостереження творців за процесом власної 
творчості.

2. Вивчення бібліографічних даних творців як метод дослідження 
творчості.

Література: основна [7; 14; 18; 22; 23; 31; 33; 37];
додаткова [42; 44; 46; 47]
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Тема 9. Методи навчання творчості

Методи розвитку креативності особистості. Творчі ігри школярів. 
Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. Семінари творчого 
типу.

Творчий потенціал проблемної та модульно-розвивальної систем 
навчання і виховання. Мистецтво стати і бути людиною.

Мета: дати уявлення про методи навчання творчості.
Методичні вказівки: при виконанні завдання звернути увагу на 

методи навчання творчості.
словникова робота: креативність, творчі ігри, творчі тренінги, 

семінари творчого типу.

питання та завдання для самоконтролю

1. Методи реєстрації та попередньої обробки даних при вивченні 
творчої особистості.

2. Методи розвитку креативності особистості.
3. Творчі ігри школярів.
4. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах.
5. Роль семінарів творчого типу в навчально-виховному процесі.
6. Творчий потенціал різних систем навчання.

творчі завдання та проблемні ситуації

1. Проаналізувати методи розвитку креативності особистості.
2. Здійснити аналіз творчих ігор.
3. Здійснити аналіз семінарів творчого типу.

теми рефератів

1. Методи розвитку креативності особистості.
2. Мистецтво стати і бути людиною.

Література: основна [7; 14; 18; 23; 31; 33; 37];
додаткова [42; 44–47]
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