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ПеРеДМОВа

Передмову до книги я пишу з великим задоволен-
ням, оскільки вона, на мою думку, робить фунда-

ментальний внесок, пропонуючи конструктивістський 
погляд на творчість крізь призму психологічних осо-
бливостей людини, не обов’язково митця. Авторський 
підхід до дослідження проблеми психології творчості із 
урахуванням життєвого сценарію – це теоретико-при-
кладний аспект, який допоможе зрозуміти творчість як 
процес творення цінностей, що живуть у часі і зберіга-
ють сторінки життя їх неординарних творців.

Посібник містить інформацію про поняття «твор-
чість» із позиції психології як вияв самореалізації свідо-
мої особистості, як демонстрацію творчого потенціалу 
та авторського задуму. Важливо зауважити, що не ма-
ючи місця у площині психологічних досліджень, твор-
чість увійшла в коло її об’єктів лише в 50-х роках мину-
лого століття. Посібник містить актуальну інформацію. 
Водночас авторка пропонує підходи до декодування ін-
формації, що міститься у творчих доробках у вигляді об-
разів та символів, даючи дослідникам із теперішнього 
та майбутнього можливість пізнати та охопити глиби-
ну творчого задуму мистецької душі та їх життєвий сце-
нарій, як прописаний у несвідомості шлях формування 
таланту. Такі усвідомлення окрім ознайомлювального 
характеру містять і терапевтичний зміст, будучи син-
тезованою формулою особистісної винахідливості ав-
торки посібника, демонстрацією пластичності її мис-
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лення та методологічної конкретності, що ґрунтуються 
на власному досвіді та спостереженнях.

Зважаючи на вище висловлене, вважаю, що посіб-
ник становитиме неабияку цінність для зацікавлених 
читачів, студентства та дослідників у галузі вивчення 
творчості. Однак, зважаючи на чіткість викладення ду-
мок та логічність, посібник може стати книгою для про-
читання і неспеціалістами. 

Т. М. Ширяєва,
кандидат психологічних наук, доцент 

РОЗДІЛ 1.  
 

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ  
ЯК СаМОСТІйНа ГаЛУЗь  

НаУКОВИХ ДОСЛІДжеНь

1. Психологія творчості:  
предмет, завдання

Психологія творчості як галузь наукових досліджень 
сформувалася на межі мистецтвознавства, психології і 
соціології (кін. хіх – поч. хх ст.). її становленню спри-
яли загальна й експериментальна психологія, пси- 
хоаналіз, психологічна школа в літературознавстві та 
ін. Оскільки основною проблемою психології творчості 
є вивчення особливостей творчої особистості, її життє-
вого та творчого шляху, велике значення має описова 
психологія, засновником якої прийнято вважати ні-
мецького вченого В. Дільтея.

За дослідженнями і. Данилюка та В. мартинюка [2]  
найбільшого визнання в галузі психології творчості  
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