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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Психологія творчої діяльності 

 

Викладач (-і) Дутчак Віолетта Григорівна 
 

Контактний телефон 
викладача 

+380661933266 
 

E-mail викладача violetta.dutchak@pnu.edu.ua 
 

Формат дисципліни очна, вечірня, заочна 
 

Обсяг дисципліни 90 год. 
 

Консультації Консультації проводяться згідно графіку, у т.ч. шляхом 
листування через електронну пошту та в індивідуальній 
формі онлайн 

2. Анотація до курсу 
1.1. Опис (анотація) 
Навчальна дисципліна «Психологія творчої діяльності» ґрунтується на синтезуванні 
мистецьких, наукових і психологічних аспектів теорії і практики професійного розвитку 
висококваліфікованих фахівців у галузі культурології, що забезпечує процес освіти доктора 
філософії, формує їх професійний розвиток, що є необхідним для майбутньої наукової та 
музичної творчості, фахової майстерності та культури її представлення. 

 
1.2. Тип 
Дисципліни основної компоненти 
1.4. Термін навчання. 
І рік, ІІ семестр 
1.5. Кількість кредитів. 
3,0 кредити, загальна кількість годин: 90 (30 – аудиторна робота, 60 – самостійна робота, 20 
лекцій, 10 практичних) 
1.6. Викладацький склад. 

Дутчак В.Г. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри музичної 
україністики та народно-інструментального мистецтва. 

 
 

2. Мета та цілі курсу  
Мета викладання курсу «Психологія творчої діяльності» полягає у формуванні засобів 
професійного розвитку у процесі підготовки доктора філософії освітнього напряму 
«Культурологія» на основі оволодіння здобувачами науково-теоретичних і практичних 
основ аналізу психологічних аспектів різних видів творчої діяльності у сферах музичного 
мистецтва: композиторської, виконавської (сольної – інструментальної, вокальної, 
диригентської та колективної – ансамблевої та оркестрової, хорової), слухацької, науково-
аналітичної (критичної).  

Курс «Психологія творчої діяльності» поєднує науково-теоретичний матеріал в 
різних аспектах, базується на вивченні таких дисциплін, як «Українська хорова культура», 
«Організація наукової діяльності».  

У межах цього курсу здобувачі освіти отримають систематизовані знання щодо 
специфіки різних видів творчої діяльності музиканта: композиторської, виконавської 
(сольної – інструментальної, вокальної, диригентської та колективної – ансамблевої та 
оркестрової, хорової), слухацької, науково-аналітичної (критичної).  

 
1.2.Успішність досягнення поставленої мети залежить від результативності розв’язання 
таких завдань курсу:  

• формування уявлення про творчість, як вид активної діяльності у сприйнятті, 
відтворенні і перетворенні дійсності; 

• розширення світоглядного і професійного кругозору здобувачів освіти в результаті 
вивчення наукових засад та особливостей перебігу творчої діяльності; 



• сформувати наукові уявлення про психологію творчості, її предметну область, 
принципи та напрями дослідження; 

• вивчення етапів творчої діяльності та їх взаємозв’язків; 
• набуття навичок організації та керівництва творчою діяльністю, розвитку і 

використання власного творчого потенціалу згідно поставленої мети; 
• набуття навичок аналізу психологічних механізмів, свідомого й несвідомого рівнів 

творчої діяльності інших суб’єктів; 
•  розглядаючи концепції креативності, ознайомитися з різними рівнями креативного 

мислення. 

У межах цього курсу здобувачі освіти отримають систематизовані знання щодо 
специфіки різних видів творчої діяльності музиканта: композиторської, виконавської 
(сольної – інструментальної, вокальної, диригентської та колективної – ансамблевої та 
оркестрової, хорової), слухацької, науково-аналітичної (критичної).  

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен вміти: 
1.вирізняти місце психології творчості в загальному вивченні мистецьких процесів; 
тенденції розвитку ставлення до творчості; концепції творчості та креативності; основні 
підходи до проблеми творчих здібностей; критерії розвитку творчих здібностей; моделі 
креативної поведінки; вікову динаміку творчості; 
2.визначати місце психології творчості в системі психологічної науки; виявляти відмінні 
риси творчого процесу; відрізняти вікову динаміку творчої активності; 
3. володіти термінологією психології творчості і ефективно застосовувати її як в процесі 
вивчення інших дисциплін, так і, в подальшому, в професійній діяльності. 
 

3. Результати навчання (компетентності) 
Компетенції: 

Інтегральна компетентність 
Здатність продукувати нові ідеї, ціннісно-світоглядно усвідомлювати їх, 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності культуролога-дослідника, культуролога-практика. 

 
Загальні компетентності 

ЗК4: здатність проводити власні оригінальні наукові дослідження, які містять наукову 
новизну, мають важливе теоретичне і практичне значення в сучасному українському та 
світовому культуротворчому процесі; 
 

Фахові компетентності 
 ФК1: здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 
створюють нові знання у Культурології та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах в 
різних галузях гуманітарних наук;  
ФК6: здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності 
в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

4. Результати навчання 
Програмні результати навчання: 

ПРН2: впорядкувати філософсько-теоретичні засади сучасного культурологічного пізнання; 
сучасного наукового дискурсу; усвідомлювати власну професійно-наукову ідентичність 
дослідника-культуролога; 
ПРН4: встановлювати міждисциплінарні зв’язки між блоками гуманітарних, культурно-
історичних, мистецтвознавчих дисциплін та вільно володіти міждисциплінарною 
методологією наукового пізнання; 
ПРН5: вільно володіти фаховим поняттєво-категоріальним апаратом; 
ПРН8: застосовувати сучасні гуманітарні знання та технології, дослідницькі навички у 
процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання комплексних 
проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності розвитку на засадах 



антропного принципу, зокрема здатність до аналізу теоретичних і практичних проблем 
сучасної культурології як міждисциплінарної галузі гуманітарної сфери; 
ПРН13: розробляти та ефективно застосовувати PR-концепції щодо створення і подальшої 
реалізації власних та командних науково-пошукових та творчих проектів, спрямованих на 
висвітлення актуальних для українського культурно-мистецького простору подій і процесів; 
ПРН15: культивувати толерантні діалогічні моделі спілкування та взаємодії (професійної 
та міжособистісної) в полікультурному світі. 

 
 

 5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Загальна кількість годин – 90 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції Стац. – 20;  Заочн. –-6 
 

семінарські заняття / практичні / лабораторні Стац. – 10; Заочн. – 2 
самостійна робота Стац. – 60; Заочн. – 82 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІІ  034 Культурологія  
І  Нормативний 

 
    

Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Література Завдання, 
год 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

 
Тема 1. Психологія 
творчості як предмет 
наукового 
дослідження.  

лекція 1-50 2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

 
Перший 
тиждень 

Тема 2. Психологія 
творчого процесу 
(композитора, 
виконавця, слухача, 
мистецтвознавця), 
його структура, 
компоненти та етапи. 
 

лекція 1-50 2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

 
Другий 
тиждень 

Тема 3. Типологія 
творчої особистості. 

Лекція 
Семінарське 

1-50 2 год. 
2 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

 
10 

Третій, 
четвертий 
тиждень 

Тема 4. Творчі 
здібності, їх 
діагностика та 
розвиток. Робота Ф. 
Гальтона 
«Спадкоємність 
таланту» 

Лекція 
Семінарське 

1-50 2 год. 
2 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

 
10 

П’ятий-шостий 
тиждень 

 



(«Наследственность 
таланта»). 

Тема 5. Талант і 
геніальність. Робота 
Ч. Ломброзо 
«Геніальність і 
божевілля» 
(«Гениальность и 
помешательство»). 

 

Лекція 
Семінарське 

 
 

1-50 2 год 
2 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

 
10 
 
 

Сьомий- 
восьмий 
тиждень 

Тема 6. Творче 
сприйняття. Свідоме 
й несвідоме у 
сприйнятті. 

лекція 1-50 2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

  Дев’ятий 
тиждень 

Тема 7. Ідентифікація 
творчої особистості. 
Ідентифікація через 
творчість. Робота В. 
Яніва «Нариси до 
історії української 
етнопсихології». 

 

семінарське 
 

1-50  2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

10  Десятий 
Одинадцятий 

тиждень 

Тема 8. Функції і 
форми спілкування в 
мистецтві. Творчий 
колектив.  

 

лекція 1-50 2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

 
Дванадцятий 

тиждень 

Тема 9. Методологія 
вивчення творчої 
особистості. 
Феноменологічний 
підхід. 
Акмеологічний 
підхід. Робота З. 
Карпенко 
«Аксіологічна 
психологія 
особистості». 

 

Лекція 
Семінарське 

 
 
 

1-50 2 год. 
2 год. 

 Робота з 
літерату-

рою 

 
10 
 
 
 
 

,Тринадцятий 
Чотирнадцятий, 
П’ятнадцятий 

тиждень 

Тема 10. Лідер у 
творчій діяльності. 

 
 

лекція 1-50 2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

  Шістнадцятий  
иждень 

 

Тема 11. Арт-терапія 
та її види. 

 

лекція 1-50  2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

 Сімнадцятий, 
Вісімнадцятий 

тиждень 



Підсумковий 
контроль.  

Екзамен   50 Дев’ятнадцятий 
тиждень 

 

    

      

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
90-100 балів (А «Зараховано») отримує аспірант, який 
виконав всі види самостійної роботи, практичні заняття, 
дав повні відповіді на запитання на екзамені, опрацював 
рекомендовану літературу. 
80–89 балів (В «Зараховано») отримує аспірант, який 
виконав всі види самостійної роботи, практичні заняття, 
дав відповіді на запитання на екзамені, опрацював 
більшість рекомендованої літератури. 
70–79 балів (С «Зараховано») отримує аспірант, який 
виконав більшу частину видів самостійної роботи, 
практичні заняття, дав відповіді на запитання на екзамені, 
опрацював значну кількість рекомендованої літератури. 
60–69 балів (D «Зараховано») отримує аспірант, який 
виконав половину видів самостійної роботи, практичних 
занять, дав неповні відповіді на запитання на екзамені, 
опрацював половину рекомендованої літератури. 
50–59 балів (Е «Зараховано») отримує аспірант, який 
виконав третину видів самостійної роботи, практичних 
занять, дав неповні відповіді на запитання на екзамені, 
опрацював третину рекомендованої літератури. 
26–49 балів (FX не зараховано з можливістю повторного 
складання) отримує аспірант, який виконав хоч якусь 
частину видів самостійної роботи, практичних занять, не 
дав відповіді на запитання на екзамені, опрацював малу 
кількість рекомендованої літератури. 
0-25 балів (F не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) отримує аспірант, який не 
виконав жодного виду самостійної роботи, практичних 
занять, не може дати відповіді на запитання на екзамені, 
не опрацював  рекомендованої літератури. 

Вимоги  Діагностика знань аспірантів здійснюється за допомогою: 
1) усних опитувань на практичних заняттях; 
2) письмових відповідей на практичних заняттях; 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 
1) Практичні заняття – 50 балів. 
2) Екзамен – 50 балів.  
3) Загальна сума – 100 балів 

 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Опрацювання рекомендованої літератури. 
Усні або письмові відповіді на практичних заняттях. 

Підсумковий контроль Екзамен 
7. Політика курсу 

Відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій для кваліфікаційного рівня 
«доктор філософії» програмні вимоги навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 
восьмого (8) кваліфікаційного рівня (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 
2019 року № 509 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2011 р. № 1341: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n5), за яким особа, яка 
завершила навчання на ОНП третього рівня вищої освіти повинна мати здатність 
демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
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академічну та професійну доброчесність, послідовну відданість розвитку нових ідей або 
процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. Результатом навчання 
повинна бути здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. 

У взаємовідносинах викладач та аспіранти керуються загальними морально-етичними 
принципами та правилами поведінки відповідно до Кодексу честі ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», ухваленого Конференцією трудового 
коллективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 29 
грудня 2015 року. 

Тому, політика курсу спрямована на те, щоб забезпечити аспірантам здобуття знань, 
умінь та розуміння, що відносяться до галузі мистецької творчості, що дасть їм можливість 
виконувати свою роботу самостійно. Акцентується увага на забезпеченні підготовки 
професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне 
мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості 
виконаних робіт. 
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9. Інформаційні (електронні) ресурси 

1. Особисте спілкування викладача з аспірантами за допомогою електронної пошти. 
 

Вимоги до екзамену 
Перелік теоретичних питань 

 
1. Психологія творчості як предмет дослідження. 
2. Творчість, її  компоненти, основні види творчості. 
3. Мислення, емоції та чуттєві образи, їх співвідношення у різних видах творчості. 
4. Диференціація творчості за інтуїтивними чи логічними складовими діяльності, 
характером самостійності, комунікативності. 
5. Психоаналітичні аспекти розуміння творчості та творчої особистості. 
6. Психологічні передумови. умови і результати творчості. 
7. Творчий процес, його складові та динаміка. 
8. Структура і етапи творчого процесу. 
9. Інсайт у творчості, його прояви. 
10. Суб՚єкти і об՚єкти творчого процесу. 
11. Єдність свідомого і несвідомого у творчому процесі. 
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12. Типологія особистості в творчому процесі. Типології К. Юнга, А. Маслоу, В. Шелдона, К. 
Леонгарда. 
13. Творчі здібності, їх діагностика та розвиток. 
14. Особливості законів вищої нервової діяльності в творчому процесі. 
15. Емоційна сфера особистості митця. 
16. Динаміка формування і розвитку творчих здібностей. 
17. Мотивація і стимуляція творчої діяльності. 
18. Індивідуально-психологічні характеристики творчої особистості.  
19. Методологія вивчення творчої особистості. Феноменологічний підхід. 
20.  Методологія вивчення творчої особистості. Акмеологічний підхід. 
21. Талант і геніальність. 
22. Вчення про несвідоме З. Фройда. 
23. Ідеї спадковості в розвитку творчої обдарованості. Робота Ф. Гальтона «Спадкоємність 
таланту» («Наследственность таланта»). 
24. Зв՚язок геніальності і хворобливості. Робота Ч. Ломброзо «Геніальність і божевілля» 
(«Гениальность и помешательство»). 
25. Вікові фактори творчої активності. Робота Н.Савицької «Хронос композиторської 
життєтворчості». 
26. Етнічні та національні показники творчості. Робота В. Яніва «Нариси до історії 
української етнопсихології». 
27. Робота З. Карпенко «Аксіологічна психологія особистості». 
28. Психотип і творчий стиль. 
29. Індивідуальність творчості, її специфіка. 
30. Креативність й інтелект. 
31. Творче мислення, уява і фантазія. 
32. Художнє сприйняття як співтворчість. 
33. Сприйняття різних видів мистецтва. 
34. Творчість як соціальне спілкування. 
35. Функції спілкування в мистецтві. 
36. Психологія творчого колективу. 
37. Види колективної творчості в мистецтві. 
38. Лідерство в творчості. 
39. Творчість і психічне здоров՚я. 
40. Арт-терапія та її види. 
 

На іспит виносяться три питання: два з перерахованих вище, а третій повинен бути 
підготовлений аспірантом заздалегідь самостійно у формі реферату – як психологічний аналіз 
явищ, процесів, характеристики особистості зі сфери мистецької творчості. Наприклад: 
- аналіз використання творчості для саморегуляції (емоційного стану, самооцінки, страхів, 
розвитку певних особистісних якостей та інше); 
- ілюстрація явища перенесення стилю діяльності з мистецької сфери в інші види діяльності 
(соціальну, інтелектуальну та ін.); 
- аналіз фактів зміни емоційного стану з біографій творчих особистостей і відповідної зміни 
творчих аспектів; 
- аналіз особистості митця (конкретної особистості); 
- аналіз креативності творчої особистості з виокремлення структури цієї креативності; 
- аналіз етапів розвитку творчих здібностей особистості із зазначенням факторів, що вплинули 
на неї; 
- аналіз конфлікту (конкретного) в творчому колективі та роль керівника у його локалізації чи 
вирішенні; 
- ілюстрація можливостей мистецтва як засобу спілкування; 



- аналіз фактів роботи інтуїції в творчому процесі; 
- аналіз нейрофізіологічних особливостей особистості митця й їх вплив на творчий метод; 
- аналіз індивідуальних і колективних особливостей творчої діяльності; 
- аналіз мотиваційної сфери творчої особистості з зазначенням домінантних мотивів; 
- аналіз особистості успішного педагога, що працює з обдарованими дітьми; 
- аналіз умов, механізмів, етапів та ін. співтворчості у сприйнятті певного виду мистецтва 
глядачами (слухачами, читачами ...); 
-  інше (відповідно до тематики дисертаційної роботи). 
 
Доктор мистецтвознавства, професор 
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