
Самостійна робота з навчального курсу «Психологія творчості» 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Творчість і її психологічна 

характеристика 

   С  /   З 

1.  До теми: «Зміст та характеристика творчості. Механізм 

творчості» виписати основні складові структури 

творчості і означити їх змістову характеристику. 

Законспектувати: 

Балл Г.О. Чи є творчість атрибутом особистості?(Спроба 

реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних 

людинознавчих студіях)//Гуманістичні орієнтири в 

методології психологічної науки: Монографія./За ред. 

Г.Балла. К.:Педагогічна думка,2007. 98с. 

Стернберг Р., Григоренко Е. Инвестиционная теория 

креативности //Психологический журнал.  1998, С.144-

159. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

До теми «Психологічна характеристика творчого 

процесу. Несвідоме і творчість. Інтуїція» 

Законспектувати: 

Пуанкаре А. Математическое творчество//Хрестоматия 

по общей психологии.Психология мышдения.Под 

ред.Ю.Гиппенрейтера, В.Петухова.  М. :Изд-во Моск.ун-

та,1981. – С.356-365. 

- Виконання домашнього завдання: описати власний 

творчий процес(будь-який вид) і співвіднести із стадіями 

творчого процесу.  

 

До теми «Креативна особистість. Мислення і творчість. 

Емоції та творчість.» 

 Виконати домашнє завдання: проаналізувати й описати 

власні творчі стани і супутні їм емоції. Проаналізувати 

стан творчої продуктивності і проблематики як у форматі 

власних негативних емоційних станів, так і позитивно 

забарвлених. 

 

 

Побудувати структуру здібностей та дати характеристику 

здібностям. 
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Підготовка реферату: «Здібності та інтелект». 

 

 

 

 Змістовий модуль 2. Творчий потенціал особистості  

4. До теми «Мотивація творчості .Креативне середовище.» 

законспектувати: 

 

Законспектувати працю  розділ з: 

Маслоу А Креативность// Дальние пределы человеческой 

психики// http://www.klex.ru/25h 
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 8. 

До теми «Здібності особистості. Основні підходи до 

проблеми творчих здібностей особистості»  

Богоявленская Д.Б. «Субъект деятельности» в 

проблематике творчества//Вопросы психологии, 1998 -

№4.  С. 123-135. 

Підготовка реферату: «Психологія творчих здібностей»  

Самостійно опрацювати проблему диференціації 

категорій «творчість»-«креативність» та  побудувати 

модель креативності. 

 

До теми «Психологія обдарованості. Талант. 

Геніальність» 
 

Законспектувати: Кольцова, Холоднович. Гениальность: 

психолого-историческое 

исследование//Психологический журнал. №2. Т.33. 

 

До теми «Вікові особливості розвитку творчих 

здібностей особистості»  

Опрацювати розділ з підручника Міщиха Л.П. 

Психологія творчості. Навчальний посібник.  Івано-

Франківськ: Гостинець, 2007.  

Виписати основні особливості прояву творчості в різних 

вікових групах 
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http://www.klex.ru/25h


До теми «Методи активізації творчого мислення 

особистості» 

 

Опрацювати і виписати основні методи активізації 

творчого мислення особистості 

 

Реферат «Методика творчого тренінгу КАРУС» 
 

 

 Разом   56 /  76 

 

 

                                     ТВОРЧА  РОБОТА  

  «Психологічний аналіз чинників  реалізації творчого потенціалу 

особистості» 

Для творчої роботи необхідно обрати персоналію(видатну особистість у будь-

якій галузі знань, наук, мистецтва, на кшталт: видатний вчений, митець, поет, 

художник…)і дослідити(ретроспективно)його життєвий та творчий шлях. 

Відтак, дотримуючись структури роботи(подається нижче), доказово 

підтвердити на матеріалах прикладів з життя людини Ваші припущення. 

Мета роботи: дослідити психологічні детермінанти успішності особистості в 

реалізації її творчого потенціалу. 

На реалізацію творчого процесу впливають: 

1.Генетика(Виявити генетичне коріння: предки, їх вид діяльності(в міру 

можливостей), їх життєве кредо. 

2.Раннє дитинство. Родинне оточення.(Наявність повної(неповної сім’ї, 

сирітства…), наявність сестер і братів. Їх цінності та вплив на виховання особи. 

3.Навчання.Роль учителя, наставника. Хто з учителів виявив раннє обдарування 

і сприяв розвитку особистості. 

4.Особисте і його вплив на творчий процес автора. 

5.Соціальне оточення. Вплив культури. Можливість самореалізації. Творчість 

завдяки…,чи творчість всупереч… 

6.Психологічні особливості особистості. Симптомокомплекс рис, що сприяв 

успішності особистості, можливості реалізувати себе у соціумі. 

7.Цінність творчого продукту для сучасників. Чим він актуальний сьогодні. Як 

пішов розвиток науки, техніки, мистецтва з урахуванням цих здобутків Творця. 



8. Чому Ви обрали цю персоналію? Чим ця особистість привернула Вашу 

увагу? Які проекції у Вас викликають продукти творчості автора? 

 

Методи дослідження: автобіографія, біографічні дані про автора, епістолярна 

спадщина (щоденники), спогади сучасників, інтерв’ю з автором, аналіз 

продуктів творчості. 

Робота має бути творча, а значить авторська. Кожен пункт описувати чітко, 

коротко, з прикладами(як підтвердження).Переказів творів, описовості не 

потрібно. Дотримуватись структури роботи. 

Список літератури додається обов’язково. 

                            До заліку і до практичних занять: 

Законспектувати із коректним посиланням на джерело: 

1. Пуанкаре А. Математическое творчество http: 

//www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_326.htm 

2. Фройд З. Поет і фантазування// http://1576.ua/books/5319Законспектувати 

3. Маслоу А Креативность// Дальние пределы человеческой психики// 

http://www.klex.ru/25h 

4. Выготский Лев. Воображение и творчество в детском возрасте. 

5. Франко І. Із секретів поетичної творчості. Твори. 

6. Кольцова, Холоднович. Гениальность: психолого-историческое 

исследование//Психологический журнал.2012. -№2. –Т.33. 

 

Законспектовані праці опрацювати і бути готовими до їх захисту(усних чи 

письмових відповідей). 
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