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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму спецкурсу розроблено відповідно до концепції «Нова українська 

школа», Наказу МОН № 994 від 11.07.2017 «Про внесення змін до Положення 

про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», у яких 

визначаються ціннісні орієнтири та вимоги до реалізації сучасної освітньої 

діяльності, концепції сталого розвитку «План дій 2030», прийнятий на 70-й 

Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй наприкінці вересня 2015 

року. Глобальний «sustainable development», зміст якого з урахуванням 

контексту включає «життєздатність» із сенсом «самопідтримуванння»,

можливий за умови переструктурування цінностей у контексті зміни орієнтирів 

освітнього процесу із репродукції певних стандартів суспільно-історичного 

досвіду на продуктивну школу, засновану на принципах творчої 

життєдіяльності. Зазначене актуалізує запровадження у системі післядипломної 

освіти засад нової онтології освіти на основі розвитку творчого потенціалу 

особистості. 

Акцент на розвивальному потенціалі системи післядипломної освіти 

спрямовує на розроблення онтологічні, культуротворчі, аксіологічні, 

гуманітарні, праксеологічних перспективних форм, засобів, інструментарію для 

забезпечення розвитку творчого потенціалу людини в умовах трансформації 

смислів сучасного світу.

Психологічний практикум «Дизайн творчого потенціалу особистості»

спрямований на реалізацію таких завдань:

· обґрунтувати концепцію дизайну творчого потенціалу 

· апробувати та засвоїти досвід розвитку творчого потенціалу особистості 

як зміну режимів взаємоперехідних станів порядку та мінливості та процесів 

позитивної дезінтеграції та вторинної інтеграції;

· практично засвоїти покрокову модель розвитку творчого потенціалу 

особистості як альтернативний варіант перманентного розвитку особистості 

упродовж життя.
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ЗМІСТ 

Вступ.

Визначеність потенціалу людини інформаційними рівнями її взаємодії.

Спосіб буття людини як чинник актуалізації глибинних ресурсів та резервів 

потенціалу людини. Семантичні континууми: природне-духовне, матеріальне-

ідеальне, біологічне-соціальне, несвідоме-свідоме, зовнішнє- внутрішнє, 

суб'єктне-об'єктне. 

Результат: усвідомлення індивідуальних показників творчого потенціалу.

Тема: Зміст творчого потенціалу особистості. Концепція дизайну

творчого потенціалу

Науково-методичне обґрунтування концепції розвитку творчого 

потенціалу в системі післядипломної освіти в умовах модернізації сучасної 

освіти;

Пізнавальні результати:

Розуміння творчого потенціалу як динамічно - цілісного ресурсу потреб, 

здібностей, властивостей та можливостей особистості. 

- рефлексія та свідоме визнання власної винятковості і цінності своїх 

потенційних можливостей особистості.

- усвідомлення інтегрованості гідності особистості із фундаментальними 

атрибутами  буття особистості - свободою і відповідальністю.

- осмислення особистості як потенційно інноваційної, вільної, здатної 

продуктивно взаємодіяти у складному і непередбачуваному світі, відповідно до 

актуальних змін і трансформації освіти.

Пізнавально-розвивальний практикум розвитку творчого потенціалу 

особистості.

Тема: Ексквізитний досвід як дестабілізація звичного стану 

особистості, загострення внутрішніх суперечностей, розлад процесу 

саморегуляції .



Зміст досвіду дестабілізації звичного психічного стану через 

загострення внутрішніх суперечностей, розладу процесу саморегуляції під 

впливом внутрішніх чи зовнішніх стимулів. Емоційно насичені ситуації, як 

екзистенціально значущі. Ексквізитний характер ситуації. Основний зміст 

кризового досвіду.

Пізнавальні -розвивальні результати: 

- усвідомлення потенційної трансформаційної спроможності кризи;

- виявлення діагностичної функції ексквізитної ситуації: 

-проаналізувати особливості актуалізації індивідуального творчого 

потенціалу особистості.

Тема: Трансгресія як вихід за межі стандартної концептуальної 

системи.

Психодрама «Долання заборони». Трансгресія як принциповий стрибок у 

розвитку. Динаміка перспективного відчуття «того, що має бути».

Пізнавально -розвивальні результати: 

- усвідомити трансгресію як джерело найсильніших імпульсів розвитку, 

фазу справжнього відчуття сили творчого потенціалу, діапазон актів 

трансгресії;

- рефлексія емоційних зв’язків.

Тема: Визначення діапазону можливих перспектив на основі 

трансформаційних новоутворень. Стратегічне планування діяльності.

Рольова гра «Моделювання майбутнього». Проективні методики «Моя 

життєтворчість». Зворотний зв’язок і рефлексія. Діапазон можливого розвитку 

емпатії, орієнтація на самовдосконалення.

Пізнавально -розвивальні результати: 

- саморегламентування поведінки і життєдіяльності;

- самоконтроль розвитку і самовиховання на засадах високих моральних 

стандартів і орієнтації на досконалість.

- сприйняття реальності за участю почуттів і контекстів процесу 

життєдіяльності, переоцінка цінностей, досвіду.



Тема: Рефлексія статусу власної гідності, свободи та відповідальності 

творчої реалізації.

Особистісна відповідальність, як результат розвитку свідомої здатності 

узгоджувати взаємодію зовнішніх умов та вимог до особистості з її власними 

творчими потребами, що уможливлює цілісну реалізацію творчого потенціалу 

особистості на континуумі «безпечність – продуктивність».

Пізнавально -розвивальні результати: 

- Усвідомлення відповідальності за прогнозування і осмислене здійснення 

життєдіяльності особистості, на основі використання власних ресурсів.

- Розвиток здатності узгоджувати вирішення суспільно важливих завдань із 

особистісною автономією.

Тема: Набуття компетентностей і впевненості в здійсненні 

продуктивної життєтворчості.

Розвиток свідомого й відповідального здійснення творчого потенціалу 

особистості на основі осмисленості самовизначення та самореалізації в 

динамічному контексті сучасного світу. 

Апробація компетенції, що є інтегрованим утворенням індивідуальних 

творчих потенцій особистості.

Пізнавально - розвивальні результати: 

-розвиток «трансверсальних компетенцій»: критичне й інноваційне 

мислення; навички міжособистісного спілкування; інтраперсональні навички; і 

глобальне громадянство (космополітизм)

Тема: Реінтеграція свого життя на основі умов, 

продиктованих новою смисловою перспективою 

Розвиток здатності узгоджувати нові життєві орієнтири, свої нові ролі, 

компетентності, знання й можливості з колишніми таким чином, щоб досягти 

стану динамічного балансу й набути відчуття комфорту від новознайденої, але 



розширеної та реструктурованої за рахунок нового розуміння і нових смислів 

системи світоглядних орієнтацій

Пізнавально -розвивальні результати:

-здатність до співчуття і самовідданості на основі відсутності гострих 

внутрішніх конфліктів – належне стає дійсним. 

-досягнення динамічної цілісності, високого рівня саморефлексії, 

свідомості, здатності до самовибору, упевненості у доцільності власної позиції, 

у продуктивності власних цілей, усвідомлення незавершеності розвитку і 

потреби постійного самовдосконалення.

Підсумкова робота

Рефлексія індивідуального досвіду
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