
ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУ ТА КРЕАТИВНОСТІ 
Мета курсу – формування знань з теоретичних та прикладних питань 

психології творчості: теорії творчості, видів творчості, рівнів (типів) творчості, 
мотивації творчої діяльності, шляхів управління творчістю. 

Навчальна дисципліна «Психологія інтелекту та креативності» в 
структурно-логічні й схемі базується на набутих знаннях з наступних 
дисциплін: «Історія української культури», «Диференційна психофізіологія та 
психологія», «Практикум із загальної психології», «Психодіагностика». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентами 
дисципліни «Нейропсихологічна діагностика», «Психологія досягнень та 
успіху». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність усвідомлювати психофізіологічні основи 
творчості; оцінювати основні теорії сучасної психології творчості та 
перспективні напрямки її розвитку;  виокремлювати основні напрямки 
дослідження креативності в науці та мистецтві. 

Програмні результати навчання: 
знати: концептуальні засади та сутність філософських та релігійних 

процесів; основні історичні епохи в житті людства; типи культур, основних 
культурно-історичних цінностей історії, культури України та її місця в системі 
світової культури; 

уміти: використовувати методи ефективної організації творчого пошуку, 
методи традиційної психології творчості: самоспостереження, вивчення 
біографічних даних, різновиди методу опитування, експериментальні методи; 

володіти: методами тестів (Гілфорда, Торренса, Медніка, та ін.) для 
дослідження різних проблем творчості; нетрадиційними методами психології 
творчості: аналізом результату предметної дії шляхом; методу гірлянд 
асоціацій; методу брейн-стормінгу.  

Зміст навчальної дисципліни:  
Поняття про творчий процес. Предмет, мета і завдання психології 

творчості. Суб’єкт та об’єкт творчості, їх взаємодія. Рівні творчості. Види 
творчості. Передумови та закономірності творчості. Етапи становлення 
психології творчості. Психофізіологічні основи творчості. Етапи творчого 
процесу. Інсайт як центральна ланка рішення проблеми. Критерії виділення 
стадій творчого процесу в психологічних теоріях творчості. Типи творців та 
стилі творчої діяльності. Аналіз логіки та інтуїції у впізнанні істини. Методи 
вивчення творчого процесу.  

Творчий потенціал. Проблема здібностей до творчості. Творчі задатки. 
Поняття про творчі здібності. Роль уяви, мислення, інтуїції, натхнення, які 
проявляються в процесі творчості. Згортання розумових операцій; бокове 
мислення; гнучкість, ширина та самостійність мислення; здібність до оцінних 
дій; легкість інтегрування ідей; швидкість мовлення; здатність доводити 
розпочате до завершення.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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