1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Навчальна дисципліна «Психологія художньої творчості» включена до навчального
плану підготовки бакалаврів та є частиною блоку обов’язкових дисциплін, представляє
основи теоретичних досліджень в галузі психології мистецтва.
Психологія художньої творчості – дисципліна, яка разом з іншими відноситься до
числа обов’язкових дисциплін другого освітнього рівня вищої освіти «Аспірантура» (3
семестр) і забезпечує підготовку мистецтвознавців-експертів.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, спільних для курсів
гуманітарних дисциплін: повний курс історії західноєвропейського мистецтва; повний
курс історії українського мистецтва; історія архітектури і мистецтва, історія
декоративного мистецтва;
2. Мета дисципліни – навчити студентів цілісно розуміти й аналізувати складні художні
ансамблі, комплекси, мистецькі проекти; системно й узагальнююче сприймати художні
пам’ятки та застосовувати отримані знання у мистецтвознавчій експертизі.
Опанування курсу підвищує рівень фахового інтелектуального розвитку студентів,
формує готовність до подальшого професійного розвитку.
3. Завдання :
- формування теоретичних знань про методи психології художньої творчості;
- вивчення основ психології творчої особистості;
- набуття теорії знань про пізнавальні процеси в художній творчості
- формування практичних навичок та умінь в галузі психології художньої
творчості;
- Здатність до виявлення художніх індивідуально-психологічних властивостей
особистості;
Опановуючи навчальну дисципліну студент повинен дотримуватися академічної
доброчесності визначеної в НАКККіМ.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
- знання елементарних принципів, що визначають характер створення ансамблів
великого масштабу і синтетичні принципи моделювання художніх творів;
- знання соціокультурних чинників формування різних мистецьких ансамблів;
- вміння визначати принципи і джерела створення художніх ансамблів різного
типу;
- володіння елементарними навичками атрибуції структури і технологій
художнього ансамблю.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

1.

2.

Результат навчання
Грунтовні знання історії образотворчого
мистецтва, декоративного мистецтва та
реставрації, мистецтвознавчої експертизи,
основ законодавства у галузі культури і
мистецтв.
Глибокі
знання
визначеної
сфери
дослідження у поєднанні зі знаннями
загальної наукової дискусії.
Володіння техніками, прийомами та
методиками мистецтвознавчого аналізу та

Методи
Форми (та/або
оцінювання та
методи і технології)
пороговий
викладання і
критерій
навчання
оцінювання (за
необхідності)

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисципліни

Лекції,
заняття

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

Лекції,
заняття

практичні Опитування,
тестування,

10 %

експертизи, атрибуції мистецьких творів і
пам’яток культури.
Уміння
виокремити
основні
етапи
розвитку світового та національного
мистецтва, вміти виділити та обґрунтувати
загальну специфіку культурно-історичних
процесів.

перевірка
практичних
завдань

3.

Здатність до використання різноманітних Лекції,
методів, інформаційних та комунікативних заняття
технологій для ефективного спілкування
на професійному рівні..
Здатність
обирати
індивідуальну
спеціальну
область
дослідження,
виконувати план дослідження згідно з
визначеними часовими рамками та
завершувати
кваліфіковану
наукову
працю.

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

4.

Володіння
методами
опрацювання Лекції,
мистецтвознавчої літератури, узагальнення заняття
та аналізу мистецького матеріалу з
дотриманням
норм
академічної
доброчесності, принципами формування
наукової теми та розуміння подальших
перспектив розвитку даної проблематики в
різних дослідницьких жанрах.
Володіння
понятійно-категоріальним
апаратом та використовувати фахову
термінологію
мистецтвознавства,
застосовувати їх при проведенні наукових
студій
та
публікації
результатів
дослідження.

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

5.

Здатність діяти соціально відповідально та Лекції,
свідомо, відповідально ставитися до заняття
виконуваної роботи, самостійно приймати
рішення, досягати поставленої мети з
дотриманням норм професійної етики.
Здатність до особистісно-професійного
лідерства та успіху. Спрямованість на
розкриття
особистісного
творчого
потенціалу та самореалізацію. Здатність до
самоосвіти, самоорганізації, рефлексії,
самовдосконалення
та
продовження
професійного розвитку.

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

6.

Здатність вивчати та використовувати Лекції,
історичний досвід світових мистецьких заняття
практик.
Здатність аналізувати актуальний стан та
тенденції розвитку сучасного мистецтва.

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

7.

Глибокі знання про сучасні засади Лекції,
функціонування та організації культури та заняття
мистецтва.
Здатність генерувати авторські новацій ні
пошуки в практику сучасного мистецтва.

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

8.

Здатність створювати власний авторський Лекції,
продукт у різних жанрах художньої заняття
критики на основі художньо-естетичного
аналізу творів мистецтва та мистецьких

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних

10 %

явищ і процесів.
Володіння
методологією
технікотехнологічного
та
фізико-хімічного
дослідження творів мистецтва.

завдань

9.

Володіння основами атрибуції та оцінки Лекції,
культурних
цінностей,
проведення заняття
експертного
мистецтвознавчого
дослідження.
Володіння основами музейної справи,
галерейної справи, експозиційної та
виставкової діяльності.

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

10.

Здатність формувати музейні та галерейні Лекції,
колекції, класифікувати твори мистецтва, заняття
здійснювати їх облік.
Здатність оцінювати та забезпечувати
якість експертної оцінки.
Адаптувати
діяльність
у
сфері
мистецтвознавчої експертизи до вимог і
умов ринку

практичні Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань

10 %

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
Програмні результати навчання (назва)
Здатність і готовність до особистого розвитку, бажання успіху. Здатність ПРН
оволодівати сучасними знаннями
-1
Вміння аргументувати власну позицію. Здатність застосовувати на практиці
ПРН
знання, навички, та уміння, набуті в результаті дослідницької роботи
-2
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вміння виявляти та
ПРН
вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї
-3
Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і
ПРН
свідомо. Планування й управління проектами.
-10
Позитивне ставлення до несхожості та інших культур. Здатність
ПРН
адаптуватись до нових ситуацій у професійній діяльності.
-11
Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для
ПРН
пошуку й оброблення аналізу інформацій з різних джерел та прийняття
-12
рішень. Здатність спілкуватись державною й іноземною мовами усно і
письмово на рівні професійного спілкування з предмету основної діяльності.
Здатність працювати в міжнародному середовищі. Здатність спілкування з
представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН
-15

7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього
процесу в НАКККІМ» від 31 жовтня 2018 р.).
7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти:
- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота з тем ЗР* (тест): – 25 балів/ 15 балів**.
2. Самостійне завдання 1: РН 1.2. – 20 балів/ 12 балів.
3. Самостійне завдання 2: РН 1.3. – 20 балів/ 12 балів.
4. Проведення колоквіуму: РН 1.3. – 15 балів/ 9 балів.
5. Підсумкова контрольна робота (екзамен): – 20 балів / 12 балів.
* ЗР – змістовий розділ.

** максимальний бал/ порогів бал для отримання позитивної оцінки з
відповідної форми контролю.
- підсумкове оцінювання: диференційований залік.
7.2. Організація оцінювання.
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100бальною системою. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують
семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів (бали, отримані за контрольні
роботи (у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання
самостійних завдань), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік).
Зразки тестових завдань для контрольних робіт, перелік самостійних завдань,
питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчальнометодичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу поділений на змістовні розділи. Кожний змістовий розділ
включає лекції, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
Наприклад, якщо два змістовні розділи, тоді 1 (ЗР1) входять теми 1 – 3, у
змістовий модуль 2 (ЗР2) – теми 4 – 7.
Змістовий розділ 1

Змістовий розділ 2

35 залікових балів
(максиму
м)

45 залікових балів

Самостійна
робота
20

(максимум)

Контрольна
робота
15

(максимум)

Підсумко
ва робота
/ залік

(максимум)
Самостійна
робота
25
(максимум)

Контрольна
робота
20
(максимум)

20
(максимум
)

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання студентом під час
семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум).
При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання
самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова
Семестрова
Підсумков
робота / залік
кількість
а оцінка
балів
Мінімум
48
12
60
Максиму
80
20
10
м
0
У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин
відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до
«Положення про організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру.
Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право, отримати
підсумкову оцінку за диференційований залік за результатами контролю. Здобувачі
вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів, обов’язково складають
залік.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку є
обов’язковою.

7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою
Оцінка за
НАКККіМ (бали)
чотирибальною шкалою
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

Оцінка за шкалою ЄКТС
А
В
С
Д
Е
FX
F

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять.
Кількість годин
№
практичні/ Самостійна
Номер і назва теми
п/п
Лекції
лабораторн
робота
і
Змістовний розділ 1. Метологія і теорія понять
1
Вступ до фаху. Методологія психології
2
5
художньої творчості
2
5
Предмет і методи психології художньої
творчості
3
6
Психологічний механізм художньої
творчості
4
2
6
«Центральна ланка» художньої творчості і
її психологічні моделі
5.
Якості творчої особистості і творчі
6
здібності в мистецтві
Змістовний розділ 2. Психологія творчості і формування особистості
6
Особливості розвитку і формування мистця
2
5
як особистості
7
2
5
Навички і вміння у художній діяльності.
Властивості і види уваги
8
Закономірності відчуттів, їх види. Роль
2
5
відчуттів у мистецькій діяльності
9
Закономірності процесів сприйняття і шляхи
2
5
їх розвитку
10. Пам’ять як фактор мистецької діяльності.
2
Особливості зорової пам’яті.
Змістовний розділ 3. Пізнавальні процеси як складова психології творчості
11. Загальні уявлення про мовлення, його
2
5
механізми і види. Особливості
образотворчого мовлення
12. Уява, її види, значення та роль в мистецькому
2
5
процесі
13. Почуття і їх роль в художній творчості
2
2
14. Психологічна характеристика мистецьких
2
2
здібностей
Всього за навчальною дисципліною
14
62
Загальний обсяг 90 год., в тому числі (вибрати необхідне):

Лекцій – 14 год.
Семінари – 0 год.
Практичні заняття – 16 год.
Лабораторні заняття - 0 год.
Консультації - _0__ год.
Самостійна робота – 58 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Выготский Л.С. Психология искусства. Изд. 2. М., 1968.
2. Гинзбург И. П.П. Чистяков и его педагогическая система. М. – Л., 1940.
3. Игнатьев Е.И. Влияние восприятия предмета на изображение по представлению.
«Психология рисунка и живописи». М., 1954.
4. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. М., 1961.
5. Иогансон Б.В. Мастерство в живописи. М., 1952.
6. Кириенко В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности. М.,
1959.
7. Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М., 1971.
8. Ярбус А.Л. Роль движения глаз в процессе зрения. М., 1965.
Додаткова:
1. Альтшуллер Г. С. Алгоритм решения изобретательских задач. — «Проблемы научного
и технического творчества. Материалы к симпозиуму (июнь 1967 г.)». М., 1967.
2. Альтшуллер Г. С. и Шапиро Р. Б. О психологии изобретательского творчества. —
«Вопросы психологии», 1956, № 6.
3. Бучкин П.Д. О том, что в памяти. Записки художника. М., 1962.
4. Крамской И.Н. Письма и статьи. М., 1965 – 1966.
5. Левитан И.И. Письма. Документы. Воспоминания. М., 1956.
6. Репин И.Е. Далекое и близкое. Изд. 7. М., 1969.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946.
8. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1949.
10. Додаткові інформаційні ресурси (інтернет ресурси):
1. http://www.nbuv.gov.ua/
Сайт Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського.
2. www.nibu.kiev.ua/ Національна історична бібліотека України
3. http://library.nakkkim.edu.ua/ електронний каталог Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв
4. http://ukrlibrary.com.ua Онлайн-підручники з історії України.
5. http://elib.nplu.org/ електронна бібліотека «Культура України»
6. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека
7. http://www.etnolog.org.ua/ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
М.Т. Рильського НАН України

