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Силабус курсу «Основи креативного мислення» 

2022-2023 навчального року 

Назва курсу «Основи креативного мислення» 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7 

 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

педагогічно-психологічних та соціальних дисциплін 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

 

02 Культура і мистецтво /  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство  

Викладач курсу  

 

Проц Марта Орестівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

https://pedcollege.lnu.edu.ua/employee/prots-marta-

orestivna  

Консультації з 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Туган-

Барановського, 7). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft 

Teams. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-kreatyvnoho-myslennia-

027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo  

Інформація про 

курс 

Нормативна навчальна дисципліна вивчається студентами ІV-го 

курсу спеціальності впродовж другого семестру в обсязі 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну нормативну дисципліну розроблено таким чином, щоб 

формувати у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань про 

креативний процес. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

особливості, ознаки креативності, підходи до розвитку творчого 

мислення. 

Мета та цілі курсу Мета вивчення нормативної дисципліни: формування у 

студентів знань про креативний процес, оволодіння креативним 

мисленням та функціональною моделлю критичного мислення 

використання його для вирішення проблем або реалізації 

можливостей у будь-якій галузі навчання, особистого життя чи 

кар’єрного шляху. Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

формування спеціальних знань, що визначають загальні 

теоретичні уявлення про творчість і креативність на базі 

засвоєння понятійно-категоріального апарату дисципліни; 

формування знань щодо ролі та місця творчої діяльності, модель 

критичного мислення суб’єкта; формування умінь, необхідних для 

організації та стимуляції творчої діяльності суб’єкта чи групи.  

 

https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-kreatyvnoho-myslennia-027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo
https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-kreatyvnoho-myslennia-027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

1. Глотова І. В. Розвиток креативності в системі сучасної 

освіти. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 144(2). С. 7-9  

2. Гріффітс К., Кості М. Посібник із креативного мислення. К.: 

Фабула, 2020. 288 с.  

3. Козира В.М. Технологія розвитку критичного мислення у 

навчальному процесі: навчально-методичний посібник для 

вчителів. Тернопіль: ТОКІППО, 2017.  60 с.  

4. Конверський А.Є. Критичне мислення. Підручник для 

студентів навчальних закладів вищої освіти усіх 

спеціальностей.  К.: Центр учбової літератури, 2018.  344 с.  

 

Допоміжна: 

1. Глазкова І.Я. Навчальний діалог як засіб формування 

навичок критичного мислення. Збірник наукових праць 

Бердянського державного педагогічного університету 

(Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2008. №4. С.57-62. 

2. Дем’янюк А., Гупаловська М., Савчук С. Креативна 

компонента розвитку освіти в епоху глобалізації. Передові 

освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 – 

17 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С. 153 – 155.  

3. О’Конор Дж, Макдермотт І. Система мислення. Пошук 

неординарних творчих рішень / переклад Н. Сисюк. Київ: 

Наш формат. 2018. 240 с.  

4. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку 

суспільства : збірн. наук. праць. Вип. 2 / за ред. доц. В.В. 

Павленко. Житомир : ФО-П Левковець Н.М., 2020. 188 с. 

5. Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до 

творчості: сучасні підходи. Зб. наук. праць полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка. Серія «Педагогічні науки». Вип. 3 (50). Полтава, 

2006. С.215-219.  

6. П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій 

школі. Навчально-методичний посібник для студентів, 

магістрантів, аспірантів: навч.-метод. посібник. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 120 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Іванова В., Хорощак К. Курс з креативності. URL: 

https://drive.google.com/file/d/ 

1NI7GAN3x8YmUrJmyAPElgCKAD9-78k-p/view 

2.  Іванова Н.Ю. Креативна освіта як фактор інноваційного 

розвитку. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/317279370_Ivanova_N

U_Kreativna_osvita_ak_faktor_innovacijnogo_rozvitku  

3. Креативна країна. URL: http://creativecountry.org/book/  

4. Мілашовська О.І. Розвиток творчих здібностей студентів у 

навчальному процесі. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2512  

5. Особов І. П. Теоретичні аспекти дослідження 

креативності.URL: 



4 

 

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8522&chapter=1.  

Тривалість курсу  1 семестр, 120 год., 4 кредити. 

Обсяг курсу  

 

72 години аудиторних занять: 48 год. - лекційних занять, 24 год. 

практичних занять та 24 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати: 

– поняття «критичне мислення», «нелінійне мислення», 

«імпліцитне мислення», «експліцитне мислення», «інтуїтивне 

мислення», «творче мислення»;  

– особливості,  ознаки креативності, підходи до розвитку 

творчого мислення, вміннями стимулювання і управління 

несвідомими детермінантами творчості;  

– прості і складні когнітивні уміння, метакогнітивні уміння;  

– складові функціональної моделі критичного мислення;  

– основні техніки критичного, креативного, конструктивного 

мислення;  

– особливості розвитку критичного, нелінійного та креативного 

мислення. 

Вміти:  

– розрізняти ознаки наявності та відсутності розвиненого 

креативного й критичного мислення у людини;  

– застосовувати ціннісні, мотиваційні, функціональні, цільові 

техніки фіксування пріоритетів у процедурі мисленнєвої дії;  

– застосовувати знання про техніки креативного й критичного 

мислення до професійно- соціально- та особистісно орієнтованих 

ситуацій;  

– розвивати власні метакогнітивні вміння;  

– зіставляти переваги креативного й догматичного, критичного та 

некритичного мислення у ситуаціях різної спрямованості з 

врахуванням її мотиваційно-емоційного фону;  

– розвивати власний досвід нелінійного мислення, аналітичні і 

прогностичні вміння; вміння складати логіко-понятійні 

структури;  

– використовувати знання про техніки мислення для виконання 

навчально-професійних завдань;  

– доводити, добирати прийнятні, відповідні та несуперечливі 

аргументи, знаходити контраргументи, спростовувати;  

Вивчення навчальної дисципліни сприяє формуванню: 

Загальних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 7. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК 9. Здатність працювати в команді.  

ЗК 10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії.  

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8522&chapter=1
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ЗК 12. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК 13. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальних компетентностей: 

СК 8. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-

просвітницької діяльності на основі професійно профільованих 

знань.  

СК 10. Здатність до діяльності на основі сучасних знань щодо 

обслуговування  відвідувачів.  

СК 11. Здатність до організації туристичної та екскурсійної 

діяльності. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Володіти професійною термінологією з музеєзнавства, 

пам’яткознавства та краєзнавства. 

ПРН 2. Планувати та організовувати міждисциплінарну 

педагогічну діяльність в музеї у взаємодії із закладами освіти. 

ПРН 3. Здійснювати класифікацію музеїв та визначати 

організаційну структуру, основні завдання, напрями діяльності 

музею. 

ПРН 7. Класифікувати музейні предмети за типами, родами і 

видами джерел та складати облікову картку з вичерпною 

інформацією про пам’ятку. 

ПРН 12. Збирати, аналізувати інформацію, оцінювати значення 

культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини. 

ПРН 14. Застосовувати сучасні інформаційні технології у 

професійній діяльності. 

Ключові слова  

 

критичне мислення, нелінійне мислення, імпліцитне мислення, 

експліцитне мислення, інтуїтивне мислення, творче мислення 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів 

«Музейна педагогіка», «Основи міжособистісного спілкування», 

«Педагогіка дозвілля», «Музейна дидактика та основні форми 

роботи з відвідувачами». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні вправи, творчі індивідуальні, 

групові та підгрупові завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор, дошка. Наявність інтернет- 

зв’язку.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

    Поточний контроль знань студентів відбувається під час 

проведення практично-семінарських робіт, контролю знань за 

модулями   (максимальна кількість балів – 50). 

     Курс дисципліни закінчується складанням іспиту у ІІ семестрі, 

який оцінюється в  50 балів. 

      Загальна максимальна кількість балів – 100. 
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Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити 

власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, 

обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студент заохочується до 

використання також й іншої літератури, якої немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до іспиту 

 

1. Характеристика креативності, як особистісної здатності до 

творчості.  

2. Поняття «креативність» як ключової компетентності у ХХ ст.  

3. Основні підходи до визначення понять «креативність» та 

«творчість» у психолого-педагогічній літературі.  

4. Креативність як творча фантазія та її розвиток.  

5. Шляхи формування творчості і креативності 

6. Вивчення креативності (Дж.-П. Гілфорд, Б. Торренс, М. Воллах, 

К. Коган, Дж. Брунер, Д. Богоявленська, Є.Є. Тунік).  

7. Концепція М.Волаха і Н.Когана. 

8. Дослідження креативності, як успішності особистості.  

9. Параметричний підхід до дослідження креативності. Теорія 

креативності Е.П.Торренса. 

10. Параметричний підхід до дослідження креативності. Теорія 

креативності Дж.Гілфорда. 

11. Характеристика креативності, як особистісної здатності до 

творчості.  

12. Структура креативного процесу, головні елементи.  

13. Головні етапи креативного процесу. 

14. Класифікація технік креативності, їх характеристика. 

15. Форми виявлення творчого потенціалу особистості.  

16. Способи розвитку, використання творчого потенціалу 

особистості. 

17. Методики дослідження креативності (обґрунтування).  

18. Вимірювання рівня креативності.  

19. Метафоричне, образне , художнє мислення як фактор, основа і 

результат розвитку креативності.  

20. Генерування ідей та методи креативності. 

21. Техніки генерації ідей, їх характеристика. 

22. Технології для генерації командних ідей та вирішення проблем. 

23. Техніка креативного мислення, як прикладного ТРИЗ. 

24. Техніка креативного мислення, як прикладного SCAMPER. 

25. Аналіз та прийняття рішень 

26. Креативне лідерство 

27. Розвиток креативного суспільства. 
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28. Визначення типів мислення та рівня креативності (за методикою 

Дж. Брунера).  

29. Діагностика особистісної креативності (за методикою 

Є.Є. Тунік). 

30. Застосування креативного підходу у побудові освітнього 

середовища Нової української школи 

31. Дидактична гра та її особливості. 

32. Особливості проведення дидактичних ігор на розвиток 

креативної компетентності. 

33. Інструменти розвитку креативності 

34. Використання методу інтелект-карт Тоні Б’юзена музейній 

діяльності. 

35. Ментальні карти 

36. Розвиток креативного мислення молодших школярів у процесі 

навчальної діяльності засобами інноваційних технологій 

37. Техніка Е. де Боно «Шість капелюхів мислення». 

38. Особливості застосування креативних технологій на музейних 

уроках. 

39. Сторітеллінг як засіб розвитку креативного мислення. 

40. Використання методики сторітеллінгу на музейних уроках. 

41. Метод Fishbone, особливості його використання. 

42. Метод Storyboard, особливості його використання. 

43. Дудлінг як ефективний засіб розвитку креативності учнів. 

44. Методи розвитку критичного розвитку. 

45. Критерії креативності, їх характеристика. 

46.  Інтерактивні технології розвитку креативного мислення. 

47.  Ігрові технології розвитку креативного мислення. 

48. Технології проблемного навчання як розвиток креативного 

мислення. 

49. Мультимедійні технології розвитку креативного мислення. 

50. Розвиток креативності як спосіб формування компетентної 

особистості в загальній середній освіті. 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде 

надано після вивчення курсу. 
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Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ 

1. Тема 1. Поняття креативності у його сучасних 

трактуваннях. 

Ознаки креативності її особливості. Підходи до 

розвитку творчого мислення, вміннями стимулювання і 

управління несвідомими детермінантами творчості.  
Поняття креативного мислення і поведінки як 

конструктивної й нестандартної.  

Лекція – 4 год,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

2-3. Тема 2. Особливості та головні етапи творчого 

процесу. 

Чотири етапи творчого процесу Г. Уоллеса. 

 

Лекція – 4 год, 

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

3-4. Тема 3.  Шляхи формування творчості і креативності. 

Параметричний підхід до дослідження креативності. 

Теорія креативності Дж.Гілфорда 

Лекція – 4 год,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

5. Тема 4. Класифікація технік креативності 

Класифікація технік креативності за характером 

поставленої проблеми (Іванова Н.Ю).  

Техніки генерації ідей (в першу чергу, це мозковий 

штурм, 3 стільці Уолта Діснея, 6 капелюхів мислення 

Е.де Боно, SCAMPER).  

Техніки вибору найбільш креативної і, водночас, 

найбільш реальної для реалізації ідеї. 

Техніки, що дозволяють виявити загрози і ризики, які 

можуть виникнути під час реалізації ідеї. 

Техніки, що дозволяють уникнути обмежень, які 

заважають успішній реалізації проекту, вирішенню 

проблеми, виконанню завдання. 

Лекція – 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

6. Тема 5. Форми виявлення, способи розвитку, 

використання творчого потенціалу особистості. 

Лекція – 4 год, 

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

7. Тема 6. Генерування ідей та методи креативності. 

Техніки генерації ідей 

Лекція – 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

8-9. Тема 7. Технології для генерації командних ідей та 

вирішення проблем. 

Техніки креативного мислення, як прикладного 

SCAMPER, ТРИЗ 

 

Лекція – 4 год, 

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

9. Тема 8. Аналіз та прийняття рішень Лекція – 2 год,   
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самостійна робота 

– 4 год. 

10 Тема 9. Креативне лідерство Лекція – 2 год.  

10 Тема 10. Розвиток креативного суспільства Лекція – 2 год,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

11. Контроль знань за змістовим модулем 1 Практичне 

заняття – 2 год,  

 

Змістовий модуль 2. КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

11-12. Тема 11. Застосування креативного підходу у 

побудові освітнього середовища Нової української 

школи 

Лекція – 4 год,  

семінарське 

заняття – 2 год. 

 

13. Тема 12. Інструменти розвитку креативності 

 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

14. Тема 13. Використання методу інтелект- карт Тоні 

Б’юзена музейній діяльності 

 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

15. Тема 14. Розвиток креативного мислення молодших 

школярів у процесі навчальної діяльності засобами 

інноваційних технологій 

 

Лекція – 4 год,  

семінарське 

заняття – 2 год. 

 

15. Тема 15. Особливості застосування креативних 

технологій на музейних уроках 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

16. Тема 16. Використання методики сторітеллінгу на 

музейних уроках 

Лекція – 2 год.  

 

 

16. Контроль знань за змістовим модулем 2 Практичне 

заняття – 2 год. 

 

 

 

 

 

 


