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Посада доцент 

Презентація викладача 

Викладач курсу – кандидат педагогічних наук Кузьменко Галина Василівна. 2016 р. захистила 

кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Інституті 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

Відповідно до Наказів МОН, молоді та спорту України /Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) брала участь у роботі предметних 

експертних комісій / робочих груп / складі журі численних Всеукраїнських конкурсів. Протягом 

2020/2021 навчального року пройшла стажування в Карловому університеті в Празі (Чехія) за 

спеціальністю «Сучасні парадигми мистецької освіти в європейській освіті».  

Співавтор державних програм галузі «Мистецтво» для закладів ЗСО; двох підручників з 

інтегрованого курсу «Мистецтво» з грифом МОН; шести навчально-методичних посібників. Має три 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Публікаційна активність: 7 публікацій у 

виданнях, Web of Science Core Collection / Scopus; біля 50 – у фахових виданнях, зареєстрованих ВОЗ 

України, що включені до міжнародних наукометричних баз даних.  

Презентація курсу 

Робоча програма курсу «Психологія художньої творчості» розрахована для вивчення студентами 

галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво 

на підставі усіх освітньо-професійних програм. Програма навчальної дисципліни зумовлена 

потребою формування у студентів мистецьких спеціальностей розуміння основних принципів 

творчої діяльності, понять і термінів, пов’язаних з психологією художньої творчості.  

Предметом даного курсу є виклад загальних психологічних закономірностей творчості, зокрема 

художньої творчості, що додаються до будь-якого виду мистецтва та психологічне підґрунтя творчої 

діяльності. 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в магістрантів загальних уявлень щодо 

методологічних, науково-методичних та прикладних проблем в галузі психології художньої 

творчості, ознайомленні з підходами до вивчення соціально-психологічних аспектів художньо-

творчої діяльності та засобів її розвитку, сприянні активному запровадженню теоретичних та 

експериментальних знань у власну художньо-творчу діяльність. 
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Завдання навчальної дисципліни:  

 формування уявлення про художню творчість, як активну діяльність людини з перетворення 

оточуючого світу; 

 засвоєння ключових понять з основ творчого процесу, специфіки художньо-творчої 

діяльності; 

 розширення світоглядного і професійного горизонту магістрантів через ознайомлення з 

етапами та закономірностями творчої й, зокрема, художньо-творчої діяльності, прояви 

художньої творчості у різних видах мистецтва, особливостями розвитку особистості у різних 

сферах творчості; 

 формування навичок самоаналізу власної художньої творчості, організації та керування 

власною творчою діяльністю відповідно до особистісного потенціалу та визначеної мети; 

 набуття навичок пояснення та використання у самостійній практиці особливостей прояву 

творчості та розвитку творчих здібностей інших суб’єктів. 

Опис курсу  

Курс розроблено для студентів творчих спеціальностей, майбутня професія яких передбачає 

засвоєння знань психологічних механізмів художньої творчості, а також умінь свідомо 

використовувати їх при вирішенні складних ситуацій, пов’язаних з особливостями професійної 

діяльності, у процесі взаємодії та спілкування з колегами, громадськістю, майбутніми вихованцями. 

Курс щільно пов’язаний із загальноосвітніми дисциплінами гуманітарного напряму, а також 

низкою професійно-орієнтованих фахових дисциплін. У межах цього курсу слухачі формуватимуть 

інтегральну, загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності, навички, необхідні для вияву 

неповторної індивідуальності митця. Опанування курсу послужить стимулом для розвитку творчої 

діяльності в майбутніх митців та дослідників мистецтва.  

Програмні результати навчання 

Компетентності, які набувають студенти у процесі вивчення дисципліни «Психологія 

художньої творчості» відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої 

освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 025 Музичне 

мистецтво. 

 

Програмні компетентності 

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.  

5.    Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

7.    Здатність до міжособистісної взаємодії. 

9.    Здатність працювати автономно. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

1.  Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної 

інтерпретації. 

Програмні результати навчання 

1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної 

діяльності. 

Компетентності, які набувають студенти у процесі вивчення дисципліни «Психологія 
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художньої творчості» відповідно до ОПП Сценічне мистецтво, другого (магістерського рівня) вищої 

освіти Галузі знань 02 Культура та мистецтво, спеціальності 026 Сценічне мистецтво. 

 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі і проблеми 

у галузі сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає 

проведення дослідження або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог 

Загальні 

компетентності 

2.  Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних 

ситуаціях. 

5.      Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

6.      Здатність бути критичним і самокритичним. 

9.      Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11.    Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

13.    Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої 

ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

5. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних 

засад культурно-мистецьких процесів. 

Програмні результати навчання 

8. Виявляти здатність до генерування нових ідей. 

12. Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до 

творчого сприйняття світу. 

16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої 

(интеллектуальность) діяльності. 

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

сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів. 

26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та 

науковою спільнотою, громадськістю щодо питань сценічного мистецтва. 

27. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними 

шляхами та засобами. Самостійно розробляти педагогічні методики викладання фахових 

дисциплін відповідно спеціалізації (практичну і теоретичну їх складові). 
 

Форми та методи навчання 

● Формами організації навчання з дисципліни «Психологія художньої творчості» є лекційні 

(16 год.) та семінарсько-практичні (14 год.) заняття, самостійна робота студента (60 годин) 

● Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

 словесні (евристична бесіда, розповідь-пояснення, дискусія),  

 наочні (ілюстрація, демонстрація візуальлного ряду),  

 практичні (дидактичні вправи, тренінги, підготовка доповідей, практичні роботи),  

 самостійна робота з підручником, фаховою літературою; 

 частково-пошуковий; 

 репродуктивний (відтворення інформації, робота за отриманими вже існуючими 

зразками). 

Організація навчання 
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Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 
Заочна форма 
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Модуль 1  

ЗМ №1. Творчість як культурно-історичне та філософське явище 

Тема 1. Введення у предмет. 

Творчість як психологічний феномен 
14 2   12 17 2   15 

Тема 2. Основні положення та 

психологічні аспекти процесу 

художньої творчості 

16 2 2  12 15    15 

Тема 3. Психофізіологічні 

детермінанти творчості. Мотивація 

творчої діяльності 

16 2 2  12 15    15 

Тема 4. Психологічна характеристика 

творчої особистості 
16 2 2  12 15    15 

Разом за змістовим модулем 1 62 8 6  48 62 2   60 

ЗМ №2. Психологія художньої творчості як методологічна основа мистецької освіти та 

розвитку особистості митця 

Тема 5. Креативність як універсальна 

здатність до творчості. Психічні 

пізнавальні процеси в художній 

творчості. 

16 2 2  12 17 2   15 

Тема 6. Сприйняття як художня 

співтворчість. Художня творчість як 

специфічна форма соціального 

спілкування 

16 2 2  12 17  2  15 

Тема 7. Психологічні аспекти 

просторових, часових і синтетичних 

видів мистецтва. Психологія творчого 

колективу. 

16 2 2  12 15    15 

Тема 8. Особистість і творчий шлях 

митця: естетичні та психологічні 

виміри. Роль творчості та креативу у 

10 2 2  6 9    9 
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PR сфері 

Разом за змістовим модулем 2 58 8 8  42 58 2 2  54 

Усього годин 
120 16 14  90 

12

0 
4 2  

114 

 

Оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

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 300 

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): 3 (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 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.  

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В 

умовах дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для 

невиконання завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних 

можливостей бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в 
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межах теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального 

процесу – всі семінари мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути 

завантажені у Класрум.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб 

без посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення.  

 


