




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Креативне мислення» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОП «Міжнародна 

інформаційна безпека» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є те, що називають out-of-the-box 

thinking, тобто мислення поза шаблонами. Подолання стереотипів і вихід за межі – це 

один з аспектів креативності, інші не менш важливі – вміння експериментувати і 

змішувати, формувати нові патерни. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.  

Курс «Креативне мислення» буде актуальним для тих, хто прагне навчатися протягом 

життя і успішно застосовувати свої знання у різноманітних сферах, включаючи бізнес, 

громадську діяльність, освіту, науку, управління і військову справу. Тих, хто не 

боїться помилятися і бути автором власної реальності. 

Курс має своєю метою, по-перше, дати теоретичне уявлення про out-of-the-box 

thinking, і, по-друге, виробити у здобувачів практичні навички самостійної роботи з 

реальністю, текстами та артефактами, сприяти розвитку досвіду філософської 

дискусії, готуючи їх тим самим до майбутніх самостійних досліджень.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

Навчити тому, щоб закони винайдення ідей й тезування органічно втілювалися б у 

доречну мовну форму й були б прикрашені, та гідно й майстерно виголошувалися.  

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

- формування наступних компетентностей: 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем міжнародних 

відносин та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, 

професійно готувати аналітичні матеріали та довідки. 

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи. 

СК15. Здатність виявляти та аналізувати сутність та специфічні особливості 

інформаційного протиборства та інформаційно-психологічних операцій в 

міжнародних відносинах. 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 



 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й (магістр)  

Семестр 

2-й  

Лекції 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

год.  

Самостійна робота 

88 год.  

Індивідуальні завдання: 

год. 

 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми здобувачи 

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: стратегії та процедури креативного мислення, що дасть змогу підвищити 

особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень, теорію та методику 

навчання креативного мислення, які збільшать методологічну підготовку й 

сприятимуть успішності.  

вміти: аргументовано формулювати свою власну світоглядну позицію; 

цілеспрямовано моделювати емоції під час освітнього процесу, розробити власні 

методики навчання, засновані на теорії розвитку креативного мислення, опанувати 

самостійний стиль мислення; засвоїти специфіку креативного осягнення дійсності; 

застосувати набуті знання при аналізі наглядних проблем сьогодення, 

трансформувати знання з на проблеми теорії й практики; ставити питання високого 

філософського рівня, аналізувати їх і акумулювати їх в доповідях та наукових 

здобувачських конференціях, вести діалог чи полеміку з приводу загальних засад 

життєдіяльності людини.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачи мають досягти 

наступних результатів: 

РН19. Брати участь у професійній дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню 

точку зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з фахових проблем. 

РН20. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

Відповідальність та автономія 

РН21. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний 

розвиток. 

РН22. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

РН23. Самостійно приймати рішення, відповідати за командну роботу. 



2. Тематичний план навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Генезис креативного мислення. Що таке продукування ідей? 

Креативний менеджмент як наука і вид діяльності. Суть креативного менеджменту 

та основні складові креативності. Бар’єри, що заважають креативно мислити. 

Актуальність запровадження креативного менеджменту в діяльність підприємства 

та організації. Суть та місце креативного менеджменту. Сфери креативного 

менеджменту. Концептуальні засади креативного менеджменту. 

Тема 2. Герменевтична практика і «сканування»: вироблення «розуміння 

розуміння» 

Процес і природа людського мислення. Характеристика видів мислення. 

Герменевтичний принцип. Інтелектуальні властивості особистості. Сутність 

творчості та креативності. Риси креативної особистості. Види творчого мислення. 

Порівняння стандартного (логічного) і латерального мислення. Зв’язок креативності 

з інтелектом. Знання і розуміння. 

Тема 3. Від кризи до креативного переосмислення. Друга навігація 

Характеристика креативного процесу. Методи пошуку креативних ідей. 

Класифікація типових прийомів пошуку рішень. Характеристика креативного 

процесу. Розробка креативних ідей. Методи пошуку креативних ідей. Місце критики 

у процесі генерування креативних ідей. Визначення найімовірнішої зони пошуку 

рішення. Випадковий набір методів (прийомів). Класифікація прийомів пошуку рішень 

Тема 4. Осмислення ризиків і нешаблонні стратегеми. Конструювання реальності 

Риторичне програмування. Мотивування творчого вирішення проблем, генерування 

та реалізації нових ідей. Творчість як потужний засіб мотивування. Організація 

діяльності інноваційних креативних колективів. Методи формування креативних 

команд. Переваги та недоліки методів формування команд. Представлення різних 

типів творчих індивідуальностей. Управління розробкою креативних рішень. 

Алгоритм розробки та реалізації управлінського рішення. 

Тема 5. Харизма і «дизайн» реальності 

Особистість і творчість. Характеристика творчого потенціалу. Індивідуальний 

творчий потенціал. Інтуїція – рушійна сила бізнесу. Інсайт як центральна ланка 

вирішення проблем. Евристичні прийоми активізації творчого мислення. Метод 

мозкового штурму. Поняття про творчість. Особистість і творчість. 

Характеристика творчого потенціалу. Індивідуальний творчий потенціал.  

Тема 6. Експериментування: від мислення до мовної роботи і «рух-від-сув» 

Культура організації креативної риторики. Навички і ресурси. Організація, що 

навчається. Розширення уяви. Лідерство. Методи управління творчим колективом. 

Інновації як механізм управління груповою динамікою. Поняття «вплив» і «влада». 

Вплив через участь. Метафоричний вплив. Ділове спілкування як комунікація та 

взаємодія. Етика ділових комунікаційних процесів. Монологічні види ділового 

спілкування. Діалогічні види ділового спілкування. Дискусія. Диспут. 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Ус

ьог

о  

у тому числі 

л П л

а

б 

інд ср Л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тема 1. Вступ. Генезис 

креативного мислення. 

Що таке продукування 

ідей? 

14 2 2   10       

Тема 2. Герменевтична 

практика і «сканування»: 

вироблення «розуміння 

розуміння» 

24 2 2   20       

Тема 3. Від кризи до 

креативного 

переосмислення. Друга 

навігація 

26 4 2   20       

Тема 4. Осмислення 

ризиків і нешаблонні 

стратегеми. 

Конструювання 

реальності 

16 2 4   10       

Тема 5. Харизма і 

«дизайн» реальності 

26 4 4   18       

Тема 6. 

Експериментування: від 

мислення до мовної 

роботи і «рух-від-сув» 

14 2 2   10       

Усього годин  120 16 16   88       

  

4. Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Вступ. Генезис креативного мислення. Що таке 

продукування ідей? 

2 

2 Тема 2. Герменевтична практика і «сканування»: 

вироблення «розуміння розуміння». 

2 

3 Тема 3. Від кризи до креативного переосмислення. Друга 

навігація. 

2 

4 Тема 4. Осмислення ризиків і нешаблонні стратегеми. 

Конструювання реальності. 

4 

5 Тема 5. Харизма і «дизайн» реальності 4 

6 Тема 6. Експериментування: від мислення до мовної 

роботи і «рух-від-сув» 

2 

 Разом 16 

 



5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 

Види, зміст самостійної роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  

Тема 1. Вступ. Генезис креативного мислення. Що таке 

продукування ідей? 

Вивчення нового матеріалу.  

Робота зі словниками і науковою літературою.  

10  

2.  

Тема 2. Герменевтична практика і «сканування»: вироблення 

«розуміння розуміння» 

Поглиблення вивчення матеріалу. 

Розуміння і креативне мислення: стабілізатори і дестабілізатори. 

Підготувати аргументи. 

20  

3.  

Тема 3. Від кризи до креативного переосмислення. Друга навігація 

Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок. 

Опанування літератури: методи роботи з майбутнім  

20  

4.  

Тема 4. Осмислення ризиків і нешаблонні стратегеми. 

Конструювання реальності 

Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості. 
Техніки креативності: розробка питання. 

10  

5.  

Тема 5. Харизма і «дизайн» реальності 

Вивчення нового матеріалу. 

Мовленнєві штудії. Психологічне підґрунтя. 

18  

6.  

Тема 6. Експериментування: від мислення до мовної роботи і «рух-

від-сув» 

Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок. 

Філософський та юридичній аспекти. 

10  

 Всього 88  

6. Індивідуальні завдання не передбачені 

 

7. Методи контролю: 

Поточний контроль проводиться  

1) на кожному аудиторному занятті у формі усного опитування (без оцінки);  

2) в виконанні творчих завдань (оцінюється).  

3) По закінченні вивчення курсу проводиться творча письмова контрольна 

робота з метою оцінювання знань.  

 

8. Схема нарахування балів: 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання  

Залікова 

робота 

Сума 

 

                   

                    

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Інд. Завдання  

Разом 

   

(контр.робота) 

    

     

     

  60 40 100  

10 10 10 10 10 10       

 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання 

знань та набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає 



систематичність їх відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, 

навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання навчального 

матеріалу, навички творчо підходити до вирішення поставлених завдань, активність 

роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами опитування на 

практичних заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів на практичних 

заняттях: 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання  

45-60 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, уміння сформувати своє ставлення до певної 

проблеми теми, вміння мислити абстрактно і узагальнено, здатність 

публічно представити матеріал.   

31-44 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді з 

несуттєвими помилками при виконанні завдань,  здатність визначення 

теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння сформувати 

своє ставлення до певної проблеми теми, здатність публічно 

представити матеріал 

26-30 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання 

тем пропущених практичних занять, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, активна робота на практичних заняттях, засвоєння 

основних положень курсу, допущення декількох незначних помилок при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, здатність публічно представити матеріал. 

21-25 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання 

тем пропущених та практичних занять, епізодична відсутність 

виконання завдань, участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння 

окремих положень матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, 

складності при визначенні теоретичних питань, на які розраховані 

завдання, здатність публічно представити матеріал. 

16-20 Несистематичне відвідування лекцій та практичних занять, 

відсутність на заняттях без поважних причин, наявність декількох 

невідпрацьованих тем пропущених практичних занять, епізодична 

відсутність виконаних завдань, участь у роботі на практичних заняттях, 

засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного розділу, неповні 

відповіді, допущення помилок при виконанні завдань, великі складності 

при визначенні теоретичних питань на які розраховані завдання, 

невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

11-15 Епізодичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та практичних занять. епізодична відсутність 



виконаних завдань, пасивна робота на практичних заняттях (участь у 

роботі останніх лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність 

певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні 

відповіді, допущення значної кількості помилок при виконання 

завдання, невміння визначити теоретичні питання, на які розраховано 

завдання, невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

6-10 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та 

практичних занять. систематична відсутність виконаних завдань, 

пасивність у роботі на практичних заняттях, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдань, 

нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання. 

0-5 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, теми пропущених лекцій та практичних занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдання. 

Нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, 

невміння публічно представити матеріал.  

 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання залыку 

кількістю балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення 

отриманої кількості балів. 

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи практичному занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою 

Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане 

завдання за темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень 

теоретичної підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.  

Оцінювання знань та умінь здобувачів при підсумковому контролі 

здійснюється відповідно до наступних критеріїв: 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

35-40 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити. 

29-34 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно 

оперує термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити. 

18-28 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються 

деякі упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

10-17 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0-9 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або 

відповідь не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з 

джерелами. Не може зробити висновків.  

 



9. Рекомендована література: 

Методичне забезпечення 

1. Брич В.Я. Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман.-

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 220 с. 

2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. 

3. Окорський В. П., Валюх А. М. Креативний менеджмент: Підручник. – Рівне : 

НУВГП, 2017. – 344 с. 

4. Практический менеджмент: Учебное пособие / Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 330 с.  

5. Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие / К. Ховард, Э.М. Коротков. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.  

Підручники та науково-методична література: 

1. Бернс Г. Разрушители стереотипов: Когда и как можно разрушать общепринятые 

правила и выходить победителем. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 249 с. 

2. Клег Б. Интенсивный курс по развитию творческого мышления: пер с англ. - М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. - 392 с. 

3. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. - М.: Эксмо, 2007. - 336 с. 

4. Лобарт Т, Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология креативности / пер. с 

фр. - М.: «Когито-Центр», 2009.-215 с. 

5. Нёлке М. Техники креативности. - М.: Омега-Л, 2006.- 144 с. 

Допоміжна література 
1. Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений: учебное 

пособие. - СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2005. - 317 с. 

2. Платов В.Я. Современные управленческие технологии. - М.: Дело, 2006. - 384 с. 

3. Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. - М.: Дело, 

2010. - 432 с. 

4. Розин М. Успех без стратегии: Технологии гибкого менеджмента. - М.: Альпина 

Паблишер, 2011. - 332. 

5. Роэм Д. Визуальное мышление. Решение проблем и продажа идей при помощи 

картинок на салфетке. - М.: Эксмо, 2009. - 296 с. 

6. Сильванович С.Ф. Креатив для пользы дела: управление творческим потенциалом 

компании. - Минск: Изд-во Гревцова, 2007. - 208 с. 

7. Шерер Й. Техники креативности: как в 10 шагов найти, оценить и воплотить идею. 

- М.: СмартБук, 2010. - 136 с. 

8. Эйк Р Дайте себе подзатыльник, или Как стать более креативным. - Минск: 

Попури, 2009. - 288 с. 

9. Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства. - М.: ТЕИС, 2002. - 501 

с. 

 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Електронна бібліотека [Електронний ресурс] – Режим доступу :  

http://bibliograph.com.ua/religiovedenie-3/index.htm  

 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

за змішаною формою навчання, а саме:  

http://bibliograph.com.ua/religiovedenie-3/index.htm


– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Moоdle  проводяться  практичні (семінарські), 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних 

та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми 

навчання надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти 

залік в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Креативне мислення». 

 

 


