Кафедра психології

Психологія мистецтва
назва вибіркової дисципліни

Семестр: 8 (бакалавр)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, практичні – 18)
Лектор: доц. Левус Надія Ігорівна (ел.адреса: elpis_lviv@mail.ru)
Форма звітності: залік
Результати навчання: формування соціальних компетенцій фахівців творчих спеціальностей
знати:






теоретичні підходи до поняття мистецтва;
структуру творчого процесу;
особливості творчих прийомів та способи формування творчих здібностей;
основні закономірності вікового розвитку креативності;
особливості діагностичної та корекційної роботи з допомогою творчості.

вміти:
працювати з науковою літературою;
вступати в наукові дискусії щодо особливостей творчого процесу та умов його виникнення;
надавати практичні поради щодо аналізу творів мистецтва, особистості митця, творчого процесу, впливу
творів мистецтва на аудиторію.
Анотація навчальної дисципліни: З-поміж проблем філософських та психологічних завжди вирізнялися
такі, що заслуговують на статус вершинних, еталонних. Це проблеми про науковий та буттєвий потенціал.
Проблема творчості, проблема людини як творця, проблема людського життя як творчого сходження до
власного “Я” – безумовно серед них. “Психологія мистецтва” належить до тих дисциплін, які започаткували
тему інтегративної сутності творчості та розкривають внутрішній потенціал особистості, гармонізацію її
духовної культури.
Мета: ознайомити студентів з ключовими питаннями психології мистецтва, формуванням та виявленням
творчих здібностей людини на різних етапах її шляху до особистісної зрілості. Це допоможе їм краще зрозуміти
психологічні проблеми людини, особливості їх пізнавальної та емоційно-вольової сфери, проблеми формування
особистості. Даний курс дає також студентові можливість набути перші навички у дослідницькій та
консультативній роботі з використанням творчих та арт-терапевтичних методів.
Завдання: Проаналізувати методологічні та теоретичні проблеми психології мистецтва. Дослідити специфіку
розгляду мистецтва в різних психологічних напрямах та течіях. Виокремити особливості особистості митця.
Скласти характеристику творчої особистості. Дослідити життєвий шлях митця та його становлення.
Проаналізувати умови виникнення та етапи протікання творчого процесу. Провести психологічний аналіз
змісту творів мистецтва. Розглянути застосування мистецьких засобів у практичній психології та
психотерапевтичній роботі.
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота.
Мова навчання: українська.
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