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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета - сприяти розвитку творчого мислення студентів, умінь робити власні узагальнення 

та спостереження.  
Завдання - опис достатньо повної композиції, придатної для розпізнавання стану 

механізму творчості, розуміння й усвідомлення, яким він є в дійсності, чим живе, як функціонує 
і як допомогти, щоб він виявив діючу силу, а людина стала творцем. 

  
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

1. Базові психічні основи творчості.  
2. Структуру і рівні психічної діяльності. 
3. Типи і рівні творчої діяльності.  
4. Сенсорні, перцентивні та мнемічні процеси творчої діяльності. 
5. Імажетивні і інтелектуальні процеси управлінні творчою діяльністю.  
6. Емоційні  й мовленнєві процеси творчої діяльності. 

вміти: 
1. Визначати роль базових психічних основ у творчій діяльності. 
2. Планувати і організовувати творчу діяльність. 
3. Здійснювати ефективне управління творчою діяльністю. 
4. Ефективно готувати і презентувати інформацію, необхідну для творчої діяльності. 
5. При управлінні творчою діяльністю ініціювати розгляд раніше створених об’єктів. 
6. Стимулювати імажетивні і інтелектуальні процеси при управлінні творчою діяльністю. 
7. Підвищувати ефективність творчої діяльності. 

володіти: 
1.       Базовими психічними основами творчості. 
2.       Структурою, типами і рівнями творчої діяльності. 
3.       Основними психічними процесами, на яких ґрунтується творча   діяльність. 
 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Модуль 1. Базові психічні основи у творчій діяльності 

- Предмет психології творчості  

- Базові психічні основи творчості – інстинкти, навички, інтелект 

- Структура і рівні психічної діяльності 
Модуль 2. Структура, типи і рівні творчої діяльності 

-  Типи і рівні творчої  діяльності. 

- Сенсорні процеси творчості. 

-  Перцентивні процеси творчої діяльності 

-  Мнемічні процеси творчої діяльності. 

Модуль 3. Психічні процеси, на яких ґрунтується творча   діяльність 

-  Імажетивні процеси творчої діяльності. 

- Інтелектуальні процеси творчої діяльності. 

- Емоційні процеси творчої діяльності. 

-  Мовленнєві процеси творчої діяльності 
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