
Інноваційне мислення 

Анотація. Дисципліна «Інноваційне мислення» передбачає звернення інтелектуального 

пошуку на себе самого та відкриття перспектив особистого розвитку. Цей процес 

передбачає залучення у практичну площину життєвого самовизначення тих гуманітарних 

навичок та знань, які студент набув протягом навчання у бакалавраті. Переведення 

навчальних, по суті теоретичних здобутків, у формат життєвої прагматики покликане 

реактивувати здобуті знання, звести їх в єдиний дієвий комплекс, консолідований 

телеологією власної життєвої перспективи. Змістове ядро навчального курсу розробка та 

здійснення індивідуального проекту розвитку. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: сприяти плідному самовизначенню особистості на основі 

1) перегляду та реактивації здобутих у процесі попереднього навчання гуманітарних 

компетентностей, що переведе їх в режим практичної застосовності в обширі особистого 

розвитку; 2) здійснення цілеспрямованого досвіду рефлексії, який дозволяє досягти 

більшої певності щодо бажаних життєвих перспектив; 3) практичної апробації варіантів 

можливого життєвого сценарію та/чи його складових в режимі «експеримент щодо 

власних спроможностей» (інтелектуально-екзистенційний хепенінг). 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні філософські ідеї та концепції щодо процесу особистого 

самовизначення чи мати глибоку обізнаність в певній культурно-світоглядній моделі 

здійснення себе (можливо релігійній, можливо науковій, можливо мистецькій тощо); 

зв’язок гуманітарних ідей з життєвими практиками та поведінковими 

моделями/сценаріями  

Студент повинен вміти: здійснювати досвід рефлексії, виявляти стан особистих 

прагнень, уподобань та спроможностей; застосовувати гуманітарне знання для 

розв’язання практичних (життєвих) задач; вести відвертий та коректний діалог в групі в 

процесі аналізу проектів особистого розвитку. 

 

Студент повинен бути налаштований/готовий до: пошуку власних життєвих перспектив 

та випробовування особистих здатностей в реальних життєвих ситуаціях. 

Основні теми курсу:  

– Власне життя як проблема 

– Можливості особистих життєвих сценаріїв 

– Проект себе як спосіб конституювання перспектив життя 

– Зв’язок гуманітарного знання з життєвими практиками 

– Випробовування себе як засіб самовизначення. Екзистенційний експеримент 

– Потенціал поведінкових моделей 

– Ефект рефлексії в проясненні власного сенсу 

– Проблема достеменності «Я». Ефект автентичності 

– Як наважитись на себе: культурне поле та метапозиція 

– Самовіднесення та відношення до іншого 

– Перепони самоздійсненню та досвід їх подолання 

– Орієнтація на «мати» та орієнтація на «бути». Проблема самотворення 

Мова викладання: українська. 



Термін вивчення: дисципліна вивчається в 3 семестрі ОНП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 26 годин аудиторних занять (26 год. – практичні заняття), 64 години 

самостійної роботи 

Форма контролю: залік 


