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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ» 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво; 026 сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво; Сценічне 

мистецтво 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 1 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Москалюк Валентина Михайлівна 

Контакти +380 (95) 805 00 18, e-mail: v.moskalyk@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Зав. кафедри, професор 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Москалюк Валентина Михайлівна – доктор філософськи наук, професор. Стаж роботи у вищих 

освітніх закладах IV рівня акредитації складає 20 років. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за 

темою «Формування творчої активності студентів у навчально-виховному процесі коледжу культури і 

мистецтв» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук.  

У 2003 році Москалюк В.М. присуджено наукове звання доцента. Протягом 2004-2007 р. навчалась у 

докторантурі при кафедрі світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету ім. 

Володимира Даля. У 2009 році видала одноосібну монографію «Мова як естетичний простір української 

культури».  

У 2010 році захистила докторську дисертацію за темою «Проблема мови в естетичному світі 

українства». Москалюк В.М. має великий стаж педагогічної роботи, котрий вона розпочала з керівництва 

театром-студією, продовжила як викладач-методист коледжу культури і мистецтв та доцент і професор 

вищих освітніх закладів.  Лекції та практичні заняття професора Москалюк В.М. відрізняються високим 

науково-теоретичним та методичним рівнем, творчим підходом до постановки питань, що розглядаються, 

впровадженням активного діалогу зі студентами.  

Лекційний матеріал, викладений Москалюк В.М. з цікавістю сприймається і добре засвоється 

студентами, про що свідчать результати підсумкових контрольних перевірок знань.    

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета: навчальної дисципліни є набуття студентами компетентності системного 

бачення ролі і місця науки у сучасному суспільстві, організації науково-дослідної роботи в Україні; 

компетентності в методах і методиках наукового дослідження; компетентності у виконанні 

навчально-дослідних та науково-дослідних робіт; компетентності в роботі з науковою літературою 

й інформаційними ресурсами, необхідними при проведенні наукових досліджень. 

та завдання дисципліни «Психологія художньої творчості»:  

 забезпечити чітке розуміння студентами магістратури поняття про творчу діяльність; 

 засвоїти понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 

 ознайомити зі станом художньої творчості в Україні та світі;  

 ознайомити з електронними та Інтернет-ресурсами інформації; 

 засвоїти систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; 

 охарактеризувати основні види наукових робіт: тези, наукова стаття, доповідь, монографія, 
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дисертація; 

 вивчити порядок оформлення авторської композиції – поняття авторських прав; 

 розкрити особливості творчості як результату художнього пізнання світу та 

експериментальних художніх методів; 

 сформулювати вимоги до проведення наукового дослідження певної проблеми. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 1 Модулів – 1 Семестр – 1 

Змістових модулів – 

2 Лекції – 16 год 

Змістових модулів – 

2 
Лекції – 4 год 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 2 год 
Практичні – 14 год 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

  

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

  

Самостійна робота – 60 

год 

Самостійна робота – 

60 год 

Форма контролю – 

екзамен 

Форма контролю – 

екзамен 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Психологія художньої творчості» у студентів формуються наступні 

компетентності: 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні 

художні концепції. 

4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / 
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виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній 

діяльності. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної 

інтерпретації. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 
3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі 
шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 
4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.     
10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та 

оцінювати ризики. 
У процесі вивчення дисципліни «Психологія художньої творчості»  у студентів формуються наступні 

компетентності: 

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні 

теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі сценічного мистецтва, або у 

процесі навчання із залученням творчих, матеріально-технічних та інших 

ресурсів та застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театрознавства, 

циркознавства, режисури та педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

19. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, 

осмислення творчого результату. 

23. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних 

ідей у творчо-виробничій  сценічній діяльності. 

24. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками 

інших творчих професій в т.ч. і на міжнародному рівні. 

25. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору 

із зовнішнім контекстом (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

26. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, 

фестивалів та конкурсної діяльності, пропагування кращих зразків 

національної та світової сценічної спадщини. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості інформаційних 

технологій у професійній діяльності. 

15. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проєкту). 

18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку музики, літератури, образотворчого мистецтва, 

кіно, хореографії; історичні та сучасні факти про життя і творчість видатних особистостей у сфері мистецтва. 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного 

мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких 

процесів. 
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23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

24. Застосовувати розуміння природи художнього синтезу в ефективній діяльності зі створення сценічного 

твору у складі творчої групи. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання дисципліни «Педагогіка вищої школи» є лекційні заняття (16 год.), практичні 

заняття (14 год.), самостійна робота (60 год.). 

● Методи навчання: 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень 

Тема 1. Предмет, методи та 

завдання курсу «Психологія 

художньої творчості» . 

10 2 2  7,5 12,5 2 -  10,5 

Тема 2. Тенденції історичного 

розвитку вивчення психології 

художньої творчості. 

10 2 2  7,5 12,5 2 -  10,5 

Тема 3.  Творчий процес. Стадії 

творчого процесу. Загальна 

природа творчого процесу. 

10 2 2  7,5 12,5 - 2  10,5 

Тема 4. Становлення та 

розвиток творчих здібностей 

особистості. Геніальність. 

10 2 2  7,5 10,5 - -  10,5 

Тема 5. Особистість та творчий 

процес. Творча особистість та її 

життєвий шлях. 

10 2 2  7,5 10,5 - -  10,5 

Тема 6. Погляди сучасних 

вчених на процес творчих 

здібностей 

10 2 2  7,5 10,5 - -  10,5 

Разом за змістовим модулем 1 69 12 12 0 45 69 4 2 0 63 

Змістовий модуль 2. Організація наукових досліджень 

Тема 7. Художня творчість як 

філософська проблема. 
14 2 -  7,5 10,5 - -  10,5 

Тема 8. Раціональне та 

ірраціональне у художній 
16 2 2  7,5 10,5 - -  10,5 
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творчості. 

Разом за змістовим модулем 2 21 4 2  15 21 0 0  21 

Усього годин  90 16 14 0 60 90 4 2 0 84 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 500 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3= 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): 5 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 (постійний 

екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = 

результат екзамену (диф.заліку) 
Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого заліку) + 

результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Романець В. А. Психологія творчості. Навч. посіб. для ВНЗ. «Либідь», 2001 – 288с. 

2.Психология. Ученик для гуманитарных вузов./ Под общ. ред. В. Н. Дружинина. – СПб.: 

Питер,2002 – 656с.: ил. 

3.Одаренные дети/ Под общ.ред Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого – М.: Прогресс, 1991. – 376 с. 

4. Снайдер М. Ребенок как личность. М.: Смысл, СПб : Гармония,1994 – 237 с. 

5. Бореев Ю.Б. Эстетика. – 3-е изд.- М.: Политиздат,1981. – 399 с. 

6. Клименко В. В. Как воспитать вундеркинда. – Харьков: Фолио, 1996 – 463 с. 

7.Исследование проблем психологии творчества/ под ред. Пономарева Я. А. – М.: Наука, 1983 – 334 

с. 
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8. Психология одаренности детей и подростков/ под ред. Н. С. Лейтеса – М.: Академия, 1996 – 416 

с. 

9. Клименко В. В. Психологические тесты таланта – Харьков.: Фолио,1996 – 414 с. 

 

Допоміжна: 

1. Айзенк Г., Кизмин Л. Природа интеллекта – битва за разум. – М. 2002. 

2.Алдер Г. С. Мускулы творческого интеллекта. – М. 2004. 

3. Барышева Т. А. Креативность. Диагностика и развитие. – СПб. 2002. 

4.Бодалев А. А., Рудкевич Л. А. Как становятся великими и выдающимися? – М.2003. 

5. Галин А.Л. Психологические особенности творческого поведения. – 

Новосибирск, 2001 

6. Голубева 3. А. Способности. Личность. Индивидуальность. – Дубна, 2005. 

7. Дранков В. Л. Природа художественного таланта. – СПб., 2001. 

8. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Академический Проект: Культура, 2005. – 304 с. 

9. Калошина И.П. Психология творческой деятельности. – М., 2003. – 431 с 

10. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. – М., 2004. 

11. Кыштымова И. М. Креативность: содержание, развитие, диагностика. – Иркутск, 2002. 

12. Ландау 3. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение одаренного ребенка. 

– М., 2002. 

13. Мирович М. И., Шрагина Л. И. Технология творческого мышления. – М., 2000. 

14. ШадриковВ. Д. Способности и интеллект человека. – М., 2004. 

15. Ширер Й. Техники креативности: как в 10 шагов найти, оценить и воплотить 

идею. – М.: СмартБук, 2009. – 136 с. 

16. Шумакова Н. Б. Обучение и развитие одаренных детей. – М.; Воронеж, 2004. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з ксерокопії, Ваша 

відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


