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СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

теми 
Тема заняття 

Кількість годин 

(денна форма) 

Кількість годин 

(заочна форма) 

лекції 
семінари 

(практичні) 
лекції 
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Методологічні і 

теоретичні проблеми 
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2.  
Напрямки психології про 

мистецтво 
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3.  
Загальна характеристика 

творчої особистості 
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Нейропсихологічні 

засади мистецької 
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1 1 0,5 0,5 

12.  Мода і мистецтво 1 1 0,5 0,5 

Усього: 12 12 10 6 

Разом: 24 16 
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ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Розділ І. Вступ до психології мистецтва 

Тема 1. Методологічні і теоретичні проблеми психології мистецтва. 

Поняття психології мистецтва. 

Історичний розвиток психології мистецтва. Розвиток ідей по психології 

мистецтва в надрах філософії. Започаткування психології мистецтва як 

окремої галузі психології. Перші наукові праці з психології мистецтва. 

Напрямки розвитку психологічних знань про мистецтво (асоціанізм, 

гештальтпсихологія, психоаналіз). 

Розділи психології мистецтва (психологія сценічного мистецтва, 

музична психологія тощо). 

Предмет психології мистецтва. 

Проблеми психології мистецтва. 

Завдання психології мистецтва (Б. Г. Ананьєв). 

Література: 

1. Ананьев Б. Г. Задачи психологии искусства. Психология 

художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. 

Минск : Харвест, 2003. С. 452−464. 

2. Семенов В. Е. Социальная психология искусства: Актуальные 

проблемы. Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. С. 6−26. 

3. Басин Е. Я., Крутоус В. П. Философская эстетика и психология 

искусства. Москва : Гардарики, 2007. 288 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/680358/ (дата звернення: 23.08.2021). 

4. Аршава I. Ф., Кулешова Т. В. Психологія мистецтва: проблеми та 

перспективи. Вісник Дніпропетровського університету. Серія 

«Педагогіка і психологія». №9/1. Вип. 15. 2009. URL: 

http://psyresearch.dp.ua/index.php/psy/article/view/163 (дата звернення: 

23.08.2021). 

5. Зураева А. М., Лалиев Б. К. Психология искусства. Молодой ученый. 

2018. № 23. С. 384−387. URL: https://moluch.ru/archive/209/51303/ (дата 

звернення: 23.08.2021). 

 

Тема 2. Напрямки психології про мистецтво. 

Психоаналіз про мистецтво, митців і твори мистецтва. 

Мистецький напрямок в гештальтпсихології. 

Асоціативна психологія про мистецтво. 

  

https://www.twirpx.com/file/680358/
http://psyresearch.dp.ua/index.php/psy/article/view/163
https://moluch.ru/%20archive/209/51303/
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Література: 

1. Выготский Л. С. Искусство и психоанализ. Психология 

художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. 

Минск : Харвест, 2003. С. 22−44. 

2. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : посібник. Київ : 

Академвидав, 2003. 392 с. 

3. Розет И. М. Теоретические концепции фантазии. Психология 

художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. 

Минск : Харвест, 2003. С. 511−569. 

4. Самойленко А. И. Три музыковедческих взгляда на «Психологию 

искусства» Л. С. Выготского. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. 

Чайковського. Збірка статей. Вип. 72. Київ, 2008. С. 8−19. 

5. Шестаков В. Гештальт и искусство. Психология искусства Рудольфа 

Арнхейма. Санкт-Петербург : Алетея, 2014. 112 с. 

 

Розділ 2. Особистість митця 

Тема 3. Загальна характеристика творчої особистості.  

Авторські теорії щодо рис творчої особистості. 

Модель творчої особистості Д. Перкінса. 

Концепція В. Н. Дружиніна. 

Риси творчої особистості за А. Олахом. 

Соціальні риси творчої особистості (П. Ф. Кравчук).  

Література: 

1. Гончаренко Н. В. Безумие или сверхразум, помешательство или 

одержимость? Психология художественного творчества : хрестоматия 

/ сост. К. В. Сельченок. Минск : Харвест, 2003. С. 346−367. 

2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. Санкт-Петербург: 

Питер, 1999. С. 162−174, 211−217. 

3. Клепіков О. І., Кучерявий І. Т. Основи творчості особи. Київ : Вища 

школа, 1996. 295 с. 

4. Николаенко Н. Н. Психология творчества : учебное пособие / под. ред. 

Л. М. Шипициной. Санкт-Петербург : Речь, 2005. С. 221−228. 

5. Роменець В. А. Психологія творчості. Київ : Либідь. 2001. С. 121−128. 

 

  

https://www.podpisnie.ru/categories/knigi/?author%5b%5d=shestakov-v
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Тема 4. Формування особистості митця у соціумі. 

Стадії розвитку творчої особистості (Гіргінов). Фази розвитку творчих 

здібностей (В. М. Дружинін). 

Формування творчих здібностей. Творче середовище (сфера, 

структура, соціальний контекст). Роль гри у розвитку творчих здібностей. 

Роль сім’ї і школи у розвитку творчих здібностей. 

Творчий шлях митця. 

Література: 

1. Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. Москва : Искусство, 1991. 

432 с. 

2. Петрушин В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие. 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. 173 с. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430715 (дата звернення: 23.08.2021). 

3. Рождественская Н. В. Проблемы и поиски в изучении художественных 

способностей. Психология художественного творчества : хрестоматия 

/ сост. К. В. Сельченок. Минск : Харвест, 2003. С. 283−295. 

4. Роменець В. А. Психологія творчості. Київ : Либідь. 2001. С.121−128. 

5. Семенов В. Е. Социальная психология искусства: Актуальные 

проблемы. Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. С. 28−60. 

Розділ 3. Творчий процес 

Тема 5. Умови виникнення творчого процесу. 

Умови, що сприяють виникненню креативного процесу. Природа 

творчості. 

Натхнення. Теорія творчої установки А. Маслоу. 

Мотивація творчості. Допитливість. Самовираження і наслідування. 

Висока самооцінка та потреба у визнанні оточуючих. Заздрість. 

Перешкоди творчості. Емоційні та мотиваційні перешкоди. Соціальні 

перешкоди. Перешкоди, що пов’язані з особливостями протікання 

мислительних процесів. 

Література: 

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. Москва : 

Академия, 2002. С. 264−289. 

2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. Санкт-Петербург : 

Питер, 1999. С. 139−145. 

3. Линдсей Г., Холл К. С., Томпсон Р. Ф. Теоретическое й критическое 

мышление. Хрестоматия по общей психологии. Психология 

мышления.  Москва, 1981. С. 149−152. 

4. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. Общие основы психологии. Москва : 

ВЛАДОС, 1997. С. 273−311. 

https://biblio-online.ru/bcode/430715
https://biblio-online.ru/bcode/430715
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5. Ранк О. Эстетика и психология художественного творчества. 

Психология художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. 

Сельченок. Минск : Харвест, 2003. С. 5−21. 

6. Розетт И. М. Психология фантазии: экспериментально-теоретические 

исследования внутренних закономерностей продуктивной умственной 

деятельности. 2-е изд., испр. и доп. Минск : Университетское, 1991. 

339 с. 

 

Тема 6. Етапи протікання процесу творчості. 

Розгляд креативного процесу у психологічних теоріях:  

П. К. Енгельмайєр, Г. Воллес, К. Патрик, Россмен, Джон Дьюї,  

Я. А. Пономарьов, К. Г. Юнг. Узагальнена схема етапів творчого мислення. 

Початковий етап творчого процесу, підготовка: ситуація 

„суперечність”, проблемна ситуація, постановка задачі. Класифікація 

проблемних ситуацій за А. М. Матюшкіним. 

Гіпотези. Співвіднесенні умов задачі з її вимогами. Співставлення 

результатів дій із створеними гіпотезами. Уточнення гіпотез. 

Фрустрація.  

Інкубація, її особливості. Теорія А. Пуанкаре про інкубацію. Інкубація 

і несвідомі процеси. 

Натхнення. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу. „Автономний 

комплекс” К. Г. Юнга. Н. В. Гончаренко про натхнення. Штучна стимуляція 

натхнення. Ефект „безсилля волі” у натхненні. 

Інсайт і його особливості. Теорія Е. Д. Гетчинсона про інсайт. Інсайт в 

теорії процесу мислення С. Л. Рубіштейна. Стадії творчого інсайту. 

Розробка і верифікація. 

Література: 

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. Москва : 

Академия, 2002. С. 9−10, 24, 40−59, 264−289. 

2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. Санкт-Петербург : 

Питер, 1999. С. 139−145. 

3. Маслов А. Новые рубежи человеческой природы. Часть II. Творчество. 4. 

Творческая установка. 

4. Роль підказки у створенні продукту творчості. Обдарована дитина, 1999, 

№1. С. 20−23. 

5. Роменець В. А. Психологія творчості. Київ : Либідь. 2001. С. 165−175. 

6. Хряшева Н. Ю., Макшан С. И. Тренинг креативности // Психогимнастика 

в тренинге / под ред Н. Ю. Хрящевой. Санкт-Петербург : Речь, 2000. С. 

182−189. 
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Розділ 4. Психологія творів мистецтва 

Тема 7. Психологічний аналіз змісту творів мистецтва. 

Якісно-кількісний аналіз художніх творів. 

Аналіз творів образотворчого мистецтва. 

Аналіз музичних творів. 

Аналіз словесної творчості. 

Література: 

1. Воробьев Г. Личность не „табу”. Психология художественного 

творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. Минск : Харвест, 

2003. С. 181−190. 

2. Выготский Л. С. Психология искусства. Главы 5-8. 

3. Марков А. Как начать разбираться в искусстве. Язык художника. 

Москва : АСТ, 2019. 304 с. 

4. Мартынов В. И. Время и пространство как факторы музыкального 

формообразования. Психология художественного творчества : 

хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. Минск : Харвест, 2003. С. 

130−144. 

5. Семенов В. Е. Социальная психология искусства: Актуальные 

проблемы.  Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. С. 54−58, 

74−89. 

 

Тема 8. Психологічні особливості видів мистецтва. 

Психологічні особливості музичної творчості. 

Психологічні особливості літературної творчості. 

Психологічні особливості театрального мистецтва. 

Психологічні особливості кіномистецтва. 

Література: 

1. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и 

поклонники. Пер. с англ. Москва : Когито-Центр, 2001. 384 с. URL: 

https://studfiles.net/preview/5535065/ (дата звернення: 23.08.2021). 

2. Клименко Ю. Г. Театр как практическая психология. Психология 

художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. 

Минск : Харвест, 2003. С. 689−731. 

3. Нагибина Н. Л., Масленикова А. В. Психология искусства. Музыка. 

Москва : Московский институт психоанализа, 2011. URL: 

https://studfiles.net/preview/5535035/ (дата звернення: 23.08.2021). 

4. Нуркова В. В. Психология фотографии. Культурно-исторический 

анализ : учебное пособие для вузов. Москва : Юрайт, 2019. 473 с. URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/445185 (дата звернення: 23.08.2021). 

https://studfiles.net/preview/5535065/
http://www.iidp.ru/paper/files/book_musik.pdf
http://www.iidp.ru/paper/files/book_musik.pdf
https://studfiles.net/preview/5535035/
https://biblio-online.ru/bcode/445185
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5. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Санкт-Петербург : Ексмо, 

2010. 256 с. 

6. Субота М. В. История развития музыкальной психологии как науки. 

Молодой ученый. 2014. №6. С. 816-821. URL: 

https://moluch.ru/archive/65/10674/ (дата звернення: 23.08.2021). 

Розділ 5. Психологія мистецького впливу  

Тема 9. Психологічні аспекти впливу мистецтва на аудиторію. 

Засоби естетичного впливу. 

Проблеми художнього сприймання. Сприймання кольору в психології 

мистецтва. 

Вплив мистецтва на емоційну сферу людини. Теорія зараження. 

Співпереживання. Катарсис. 

Негативний вплив мистецтва „масової культури”. Агресивність і 

насилля. Порушення статевої поведінки, порушення статевої ідентифікації. 

Література: 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва : Прогресс, 

1974. 392 с. 

2. Протопопова В. А. Функции музыкального искусства и их реализация 

в педагогической профилактике агрессивного поведения. Молодой 

ученый. 2009. № 2. С. 291−294. URL: https://moluch.ru/archive/2/164/ 

(дата звернення: 23.08.2021). 

3. Ранк О. Эстетика и психология художественного творчества 

Психология художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. 

Сельченок. Минск : Харвест, 2003. С. 5−22. 

4. Сельченюк К. Тайная мисия музыки. Психология художественного 

творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. Минск : Харвест, 

2003.  С. 127−130. 

5. Тугендхольд Я. А. Живопись и зритель. Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 120 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/428187 (дата звернення: 

23.08.2021). 

6. Хренов Н. А. Социальная психология зрелищного общения: теория и 

история : монография. 2-е изд., стер. Москва : Юрайт, 2019. 688 с. 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/427452 (дата обращения: 23.08.2021). 

Тема 10. Мистецтво як терапія 

Арт-терапія: виникнення, витоки, історія розвитку. 

Види арт-терапії: психомалюнок, казкотерапія, глинотерапія, пісочна 

терапія, робота з природними та синтетичними матеріалами. 

Аналіз символіки а арт-терапії. 

  

https://moluch.ru/archive/65/10674/
https://moluch.ru/archive/2/164/
https://biblio-online.ru/bcode/428187
https://biblio-online.ru/bcode/427452
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Література: 

1. Ваверниеце И., Кревица Э., Упмале А. и др. Искусствотерапия / под 

ред. К. Мартинсонепер ; пер. с латыш. А. Карповой. Санкт-Петербург : 

Речь, 2014. 351 с. 

2. Никитин В. Н. Арт-терапия : учебное пособие. Москва : Когито-Центр, 

2014. 327 с. 

3. Новикова К. В. Теория и практика арт-терапии : учебное пособие. 

Хабаровск : Издательство ТОГУ, 2016. 275 с. 

4. Терапия искусствами: интермодальный подход = Expressive arts therapy 

: сборник статей / под ред. Е. В. Буренковой, В. В. Сидоровой. Пенза : 

Соколов А. Ю., 2017. 134 с. 

5. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия. Санкт-Петербург : 

Питер, 2001. 348 с. 

6. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. Київ : 

Либідь, 1996. 156 с. 

 

Тема 11. Нейропсихологічні засади мистецької діяльності 

Нейропсихологія креативності. 

Нейропсихологія сприймання мистецтва. 

Нейроестетика. 

Нейропсихологічні особливості сприймання різних видів мистецтва. 

Література: 

1. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии. Москва : АСТ; Транзиткнига, 

2006. 172 с. 

2. Голдберг Э. Управляющий мозг. Лобные доли, лидерство, 

цивилизация. Москва : Смысл, 2003. 274 с. 

3. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. Москва : Академия, 2002. 346 с. 

4. Сидорова О. А. Нейропсихология эмоций. Москва : Наука, 2001. 256 с. 

5. Хомская Е. Д. Нейропсихология. Москва : УМК «Психология», 2002. 

143 с. 

Тема 12. Мода і мистецтво 

Трактування поняття моди, естетичного смаку та стилю. 

Мода як сфера мистецтва. 

Історія взаємодії моди та мистецтва. 

Мода на мистецтво. 

Література: 

1. Будюкин Д. А. Архитектура сконструированной женственности: мода 

как искусство. Искусство в пространстве современной культуры: 

материалы международной научно-практической конференции / науч. 
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ред. Т. А. Дьякова. Воронеж: Типография-изд-во им. Е. А. 

Болховитинова, 2011. С. 385–386. 

2. Винкен Б. Искусство и мода – любовная пара; пер. с нем. М. Уколовой. 

URL: http://www.noezis.com/perevod/kunst-und-mode-sind-einliebespaar 

3. Готье Т. Мода как искусство; пер. с фр. В. Мильчиной. URL: 

http://www.litru.ru/?book=55824&description=1 

4. Килошенко М. И. Психология моды: теоретический и прикладной 

аспекты. – Санкт-Петербург : СПГУТ, 2001. 192 с. URL: 

https://ua1lib.org/book/577141/9d94b6?id=577141&secret=9d94b6 

5. Медея М. Мода та мистецтво: співвідношення понять і взаємовпливи. 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. 

2015. Вип. 21(2). С. 102–107. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2015_21%282%29__23 

6. Свендсен Л. Философия моды. Москва : Прогресс-Традиция, 2007. 256 

с. URL: http://loveread.ec/contents.php?id=70936 

 

  

http://www.noezis.com/perevod/kunst-und-mode-sind-einliebespaar
http://www.litru.ru/?book=55824&description=1
https://ua1lib.org/book/577141/9d94b6?id=577141&secret=9d94b6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2015_21%282%29__23
http://loveread.ec/contents.php?id=70936
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ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Заняття 1. Методологічні та теоретичні проблеми психології 

мистецтва. Напрямки психології про мистецтво. Обговорення глави IV 

„Мистецтво і психоаналіз” з книги Л. С. Виготського „Психологія 

мистецтва”, обговорення глави „Мистецтво як катарсис” з книги Л. С. 

Виготського „Психологія мистецтва”. 

Заняття 2. Особистість митця: характеристика творчої особистості та 

її формування. Обговорення статті Н. В. Гончаренко „Безумство чи 

надрозум, божевілля чи одержимість”, статті З. Фрейда „Леонардо да Вінчі”. 

Заняття 3. Творчий процес: умови виникнення та етапи протікання. 

Обговорення статті Н. В. Гончаренко „Натхнення та інтуїція”, статті Р. 

Вудвортса „Етапи творчого мислення”. Написання контрольних тестових 

завдань за першим модулем (теми 1-6). 

Заняття 4. Психологічний аналіз змісту творів мистецтва. 

Психологічні особливості видів мистецтва. Обговорення статті В. І. 

Мартинова „Час і простір як фактори музичного формоутворення”, статті Н. 

В. Рождєствєнської „Психологія сценічної діяльності”. 

Заняття 5. Психологічні аспекти впливу мистецтва на аудиторію. 

Мистецтво як терапія. Обговорення статті І. Догузової „Сприймання 

кольору в психології мистецтва”, статті А. І. Копитіна „Арт-терапія”.  

Заняття 6. Нейропсихологія мистецької діяльності. Мода і мистецтво. 
Обговорення статті Н. А. Злакотіної „Розвиток творчості з точки зору 

нейропсихології”, статті О. М. Лагоди „Мода і мистецтво: взаємодія в 

контексті репрезентацій”. Написання контрольних тестових завдань за 

другим модулем (теми 7-12). 

 

 

https://izron.ru/authors/psy-authors/zlakotina-n-a/
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

І змістовний модуль 

1. Поняття психології мистецтва. 

2. Історичний розвиток психології мистецтва. 

3. Розвиток ідей по психології мистецтва в надрах філософії. 

4. Напрямки розвитку психологічних знань про мистецтво (асоціанізм, 

гештальтпсихологія, психоаналіз). 

5. Розділи психології мистецтва. 

6. Предмет психології мистецтва. 

7. Проблеми психології мистецтва. 

8. Завдання психології мистецтва. 

9. Загальна характеристика творчої особистості.  

10. Авторські теорії щодо рис творчої особистості. (Д. Перкінс,  

В. Н. Дружинін, А. Олах, П. Ф. Кравчук).  

11. Стадії розвитку творчої особистості (С. Гіргінов, В. М. Дружинін). 

12. Формування творчих здібностей. Творче середовище. 

13. Роль сім’ї і школи у розвитку творчих здібностей. 

14. Творчий шлях митця. 

15. Формування особистості митця у соціумі. 

16. Умови, що сприяють виникненню креативного процесу. Природа 

творчості. 

17. Натхнення. Теорія творчої установки А. Маслоу. 

18. Мотивація творчості. 

19. Перешкоди творчості. 

20. Розгляд креативного процесу у психологічних теоріях  

(П. К. Енгельмайєр, Г. Воллес, К. Патрик, Россмен, Дж. Дьюї,  

Я. А. Пономарьов, К. Г. Юнг). 

21. Початковий етап творчого процесу, підготовка: ситуація 

„суперечність”, проблемна ситуація, постановка задачі. 

22. Гіпотези  у творчому процесі. 

23. Фрустрація у творчому процесі.  

24. Інкубація, її особливості. 

25. Натхнення як етап творчого процесу (А. Маслоу, К. Г. Юнг,  

Н. В. Гончаренко). 

26. Інсайт і його особливості. 

27. Розробка і верифікація як етапи творчого процесу. 

 

ІІ змістовний модуль 

28. Якісно-кількісний аналіз художніх творів. 

29. Аналіз творів образотворчого мистецтва. 

30. Аналіз музичних творів. 
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31. Аналіз словесної творчості. 

32. Засоби естетичного впливу. 

33. Проблеми художнього сприймання. Сприймання кольору в психології 

мистецтва. 

34. Вплив мистецтва на емоційну сферу людини. Теорія зараження. 

Співпереживання. Катарсис. 

35. Негативний вплив мистецтва „масової культури”. Агресивність і 

насилля. 

36. Психоаналіз про мистецтво, митців і твори мистецтва. 

37. Мистецький напрямок в гештальтпсихології. 

38. Асоціативна психологія про мистецтво. 

39. Психологічні особливості музичної творчості. 

40. Психологічні особливості літературної творчості. 

41. Психологічні особливості театрального мистецтва. 

42. Психологічні особливості кіномистецтва. 

43. Поняття і види арт-терапії. 

44. Арт-терапія: виникнення, витоки, історія розвитку. 

45. Переваги арт-терапії в порівнянні з іншими видами психотерапії. 

46. Мистецтво як терапія. 

47. Нейропсихологічні засади мистецької діяльності. 

48. Мода і мистецтво. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЮ ТА ЗРАЗКИ ТЕСТІВ. 

1. Поняття психології мистецтва. 

2. Історичний розвиток психології мистецтва. 

3. Розвиток ідей по психології мистецтва в надрах філософії. 

4. Напрямки розвитку психологічних знань про мистецтво (асоціанізм, 

гештальтпсихологія, психоаналіз). 

5. Розділи психології мистецтва. 

6. Предмет психології мистецтва. 

7. Проблеми психології мистецтва. 

8. Завдання психології мистецтва. 

9. Загальна характеристика творчої особистості.  

10. Авторські теорії щодо рис творчої особистості. (Д. Перкінс, В. Н. 

Дружинін, А. Олах,  

П. Ф. Кравчук).  

11. Стадії розвитку творчої особистості (С. Гіргінов, В. М. Дружинін). 

12. Формування творчих здібностей. Творче середовище. 

13. Роль сім’ї і школи у розвитку творчих здібностей. 

14. Творчий шлях митця. 

15. Формування особистості митця у соціумі. 

16. Умови, що сприяють виникненню креативного процесу. Природа 

творчості. 
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17. Натхнення. Теорія творчої установки А. Маслоу. 

18. Мотивація творчості. 

19. Перешкоди творчості. 

20. Розгляд креативного процесу у психологічних теоріях (П. К. 

Енгельмайєр, Г. Воллес,  

К. Патрик, Россмен, Дж. Дьюї, Я. А. Пономарьов, К. Г. Юнг). 

21. Початковий етап творчого процесу, підготовка: ситуація „суперечність”, 

проблемна ситуація, постановка задачі. 

22. Гіпотези  у творчому процесі. 

23. Фрустрація у творчому процесі.  

24. Інкубація, її особливості. 

25. Натхнення як етап творчого процесу (А. Маслоу, К. Г. Юнг, Н. В. 

Гончаренко). 

26. Інсайт і його особливості. 

27. Розробка і верифікація як етапи творчого процесу. 

28. Якісно-кількісний аналіз художніх творів. 

29. Аналіз творів образотворчого мистецтва. 

30. Аналіз музичних творів. 

31. Аналіз словесної творчості. 

32. Засоби естетичного впливу. 

33. Проблеми художнього сприймання. Сприймання кольору в психології 

мистецтва. 

34. Вплив мистецтва на емоційну сферу людини. Теорія зараження. 

Співпереживання. Катарсис. 

35. Негативний вплив мистецтва „масової культури”. Агресивність і насилля. 

36. Психоаналіз про мистецтво, митців і твори мистецтва. 

37. Мистецький напрямок в гештальтпсихології. 

38. Асоціативна психологія про мистецтво. 

39. Психологічні особливості музичної творчості. 

40. Психологічні особливості літературної творчості. 

41. Психологічні особливості театрального мистецтва. 

42. Психологічні особливості кіномистецтва. 

43. Поняття і види арт-терапії. 

44. Арт-терапія: виникнення, витоки, історія розвитку. 

45. Переваги арт-терапії в порівнянні з іншими видами психотерапії. 

46. Мистецтво як терапія. 

47. Нейропсихологічні засади мистецької діяльності. 

48. Мода як мистецтво. 

 

1. Яке з визначень психології мистецтва є найповнішим? 

а) дослідницький напрямок, що вивчає властивості і стани особистості, 

які зумовлюють створення і сприймання творів мистецтва; 
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б) галузь психології, що вивчає закономірності всіх видів художньої 

діяльності, становлення особистості творця, форми впливу мистецтва 

на людину; 

в) галузь практичної психології, що займається вивченням проблем 

художньої творчості і особистості художника. 

2. Як називався твір Арістотеля, в якому піднімається психологічна 

проблематика мистецтва? 

а) Поетика; 

б) Трактат про душу; 

в) Трактат про мистецтво. 

3. Які розділи психології мистецтва? 

а) психологія сценічного мистецтва, музична психологія, історична 

психологія мистецтва; 

б) психологія сценічного мистецтва, музична психологія, психологія 

творця; 

в) психологія музикознавства, психологія актора, історична психологія 

мистецтва. 

4. Як називається напрямок психології який розглядає мистецтво з позиції 

теорії цілісності? 

а) психоаналіз; 

б) гештальтпсихологія; 

в) асоціанізм. 

5. Які дослідження представників асоціативної психології стосувалися 

психології мистецтва? 

а) ряд експериментальних досліджень по вивченню несвідомих станів у 

творчості художника; 

б) ряд експериментальних досліджень по вивченню дії цілісних 

механізмів у творчому процесі; 

в) ряд експериментальних досліджень по вивченню ролі „установки” в 

творчій діяльності. 

6. Які основні ознаки творчої особистості? 

а) орієнтація на естетичні цінності, нонконформізм; 

б) рухливість і гнучкість мислення, внутрішня мотивація творчості; 

в) здатність ризикувати, не боятися невдач і незалежність. 

7. В якому віці найповніше розкривається літературна творчість? 

а) в молодшому шкільному віці; 

б) в підлітковому віці; 

в) в юнацькому віці. 

8. Якими, на думку вчених, є соціально-педагогічні бар’єри творчої 

діяльності? 

а) значне завищення чи заниження вимог до учня, використання 

нестандартних методів навчання; 

б) наполегливість і послідовність у навчанні; жорсткий контроль, що 

сковує ініціативу учня; 
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в) авторитарний стиль педагогічного керівництва, байдужість педагога 

до успіхів і досягнень учнів у навчально-творчій діяльності. 

9. Які мотиви творчості? 

а) допитливість, висока самооцінка, заздрість; 

б) допитливість, визнання оточуючих, лінь; 

в) прагнення самовираження, самокритичність, честолюбство. 

10. Які етапи творчого процесу проходять на несвідомому рівні? 

а) осяяння, висунення ідей; 

б) інкубація, інсайт; 

в) інсайт, зародження задуму. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Завдання для самостійної роботи студентів складаються із чотирьох форм: 

1. Підготовка практичної роботи 1 „Психологічний аналіз життєвого 

шляху митця” у вигляді презентації, в якій відображено психологічний 

аналіз життєвого шляху митця: художника, композитора, поета тощо (на 

вибір студента). Практична робота пишеться на другому тижні навчання. 

2. Підготовка практичної роботи 2 „Особистість архітектурного 

стилю”. Надати опис особистості, яка відповідає певному стилю із 

запропонованих. Для створення даного опису можна скористатися 

інтерпретаціями з особистісних опитувальників. Інформацію подати у 

вигляді текстового документу та презентації. Практична робота пишеться 

на четвертому тижні навчання. 

3. Підготовка практичної роботи 3 „Психологічний аналіз творів 

мистецтва” за наступною схемою: 

1) Особистість автора, її характерологічні риси, світогляд, ціннісні 

орієнтації, розвиток особистості автора (виховні впливи; вплив 

сильних емоційних переживань, викликаних важливими подіями 

позитивного і негативного характеру). 

2) Аудиторія, до якої спрямований твір. 

3) Почуття, які викликає твір у глядачів. Вплив твору на аудиторію.  

4) Яка основна думка твору. Що намагався передати автор? 

5) Які засоби використовує автор, щоб передати основну думку твору? 

6) Зв’язок твору з дійсністю. 

Практична робота пишеться на шостому тижні навчання. 

4. Опрацювання рекомендованих статей. Кожне практичне заняття містить 

обговорення рекомендованих до прочитання статей. Список статей та 

питання для обговорення за кожною статтею подається нижче (с. 20-24). 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ 

Л. С. Виготський „Мистецтво і психоаналіз” 

 Які форми прояву несвідомого стосуються мистецтва? 

 Яким чином мистецтво пов’язане з дитячою грою? 

 Яким є механізм впливу мистецтва? 

 Яким чином художня форма пов’язана з витісненими бажаннями? 

 Як почуття задоволення впливає на творчість? 

 В чому недоліки психоаналітичного трактування творчості на думку 

Л. С. Виготського? 

 В чому позитиви психоаналітичного трактування творчості на думку 

Л. С. Виготського? 

 

Л. С. Виготський „Мистецтво як катарсис” 

 В чому полягає проблема сприймання в психології мистецтва? 

 Принципи економії сил в мистецтві. 

 Теорія емоційного тону. 

 Який зв’язок, на думку Л. С. Виготського існує між емоціями і 

фантазією? 

 В чому полягає проблема почуття в психології мистецтва? 

 Теорія вчування Гердера і Ліппса. 

 Як Л. С. Виготський розглядає катарсис? 

 Що є, на думку автора, основою естетичної реакції? 

 

Н. В. Гончаренко „Безумство чи надрозум, божевілля чи одержимість” 

 Які ознаки геніїв, наведені серед прикладів їх безумства Чезаре 

Ломброзо, на думку Н. В. Гончаренко, є хибними? 

 Чому, на думку деяких дослідників фізичний дефект може стати 

джерелом геніальності? 

 Чому генії, які випереджали свій час, вважалися безумцями? 

 Наведіть думки дослідників мистецтва, які вважали більшість геніїв 

безумцями? 

 Чому відхилення в поведінці геніїв нічим не відрізняють їх від 

звичайних людей? 

 Чому геніальність у психічно хворих не можна вважати справжньою 

геніальністю? 

 Чому натхнення деякі дослідники мистецтва пов’язують з 

безумством? 

 Як пояснюється, на думку Н. В. Гончаренко геніальність в 

психоаналізі? 
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Н. В. Гончаренко „Натхнення та інтуїція” 

 Як проявляється натхнення? 

 В чому сутність натхнення? 

 Яким чином воно досягається? 

 Що таке інтуїція? 

 Як інтуїція пов’язана з натхненням? 

 Яка роль підсвідомого у творчому процесі? 

 Що таке осяяння? 

 

І. Догузова „Сприймання кольору в психології мистецтва” 

 В чому, на думку авторки, полягає тісний зв’язок кольору з 

психікою? 

 З чим ототожнювався в міфології червоний колір? 

 Як сприймався в древності людьми зелений колір? 

 Як змінювалася символіка кольору в різні історичні епохи? 

 Де використовувався людьми червоний колір в древності і чому? 

 Що означав в міфології білий колір? 

 Яку роль відігравав у наших предків чорний колір? 

 Як оцінюється символіка кольору в наш час? 

 

Р. Вудвортс „Етапи творчого мислення” 

 Чи протікають етапи творчого мислення один за одним? Відповідь 

обґрунтуйте опираючись на статтю. 

 В чому особливості етапу дозрівання, між якими етапами він 

знаходиться у творчому процесі? 

 Чим пояснюється осяяння? 

 Чи відсутні повністю на етапі дозрівання ідеї у свідомості? 

 Назвіть чотири стадії творчого мислення та теорії, в яких вони 

розглядаються? 

 В чому особливість осяяння? 

 На яких стадіях творчий процес протікає несвідомо? 

 Хто проводив експериментальні дослідження творчого процесу? В 

чому полягали ці експерименти? 

 

О. І. Копитін „Арт-терапія” 

 Що таке арт-терапія? 

 З якими видами мистецтва пов’язана арт-терапія? 

 З чого починається історія розвитку арт-терапії? 

 Коли зріс інтерес до арт-терапії і з чим це було пов’язано? 

 Які теоретичні уявлення лежать в основі арт-терапії? 

 Які є форми і методи арт-терапевтичної роботи? 
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О. А. Левченко „Творчість і креатотерапія” 

 В чому полягають позитивні ефекти терапії творчого 

самовираження? 

 В чому полягає розроблений автором метод евристики? 

 Що таке ігрова психотерапія? 

 Який творчий метод психотерапії базується на інсценуванні? 

 Які види психотерапії базується на творчому самовираженні? 

 В чому полягає лікувальна роль мистецтва? 

 Що таке музикотерапія? 

 Як використовується катарсис в терапії мистецтвом? 

 

Ч. Ломброзо „Ненормальні артисти і художники” 

 Яка причина, на думку Ч. Ломброзо, підвищеного прояву творчих 

здібностей у психічно хворих людей? 

 Чому, на думку автора, музика і спів привертають увагу психічно 

хворих людей? 

 Яких видатних митців автор називає серед психічно хворих людей? 

 Чим відрізняються твори божевільних від здорових людей? 

 Наведіть приклади, які подає Ч. Ломброзо на підтвердження того, що 

психічно хворі люди мають підвищені творчі здібності. 

 Які риси геніїв, на думку автора, свідчать про їх безумство? 

 Як мистецтво, за словами Ч. Ломброзо, може сприяти розвитку 

психічних захворювань? 

 Зміна ставлення до музики у композиторів і музикантів під час 

психічних захворювань? 

 

В. І. Мартинов „Час і простір як фактори музичного формоутворення” 

 Як відчувається час в музичних творах, на думку В. І. Мартинова? 

 Як формується час і простір у творах Палестріни? 

 Простір у музиці Баха? 

 Наведіть порівняння творів чотирьох композиторів, які аналізує 

автор статті. 

 Творчість яких композиторів, і чому саме їх, аналізує автор? 

 Як протікає час у музичних творах Баха? 

 Як аналізує музику Бетховена В. І. Мартинов? 

 Особливості сприймання простору і часу в творах Веберна. 
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О. М. Отич „Психологія мистецтва і художньої творчості” 

 В чому полягають особливості психіки та психофізіології митця?  

(морфофункціональна асиметрія мозку; типологія людей за способом 

і засобом перекодування отриманої інформації; типи людей за 

репрезентативною системою) 

 Які три психологічні напрями внесли найбільший вклад у психологію 

мистецтва? Охарактеризуйте їх. 

 Хто розробляв і досліджував теорію сприймання кольору? (М. Сєров) 

 Як психологія мистецтва пов’язана з історичною психологією Л. 

Виготського? 

 В чому полягає емоційно-рефлексивна природа мистецтва? (Ортега-і-

Гассет „ірреалізація”; Лотман „подвійне переживання”) 

 В чому мета мистецтва? 

 Які психічні процеси пов’язані з мистецькою діяльністю? В чому 

проявляється їхня роль? (відчуття; сприймання; пам’ять; уява; увага; 

мислення)  

 Як музика впливає на людину? (інтонація; перцептивна вокалізація; 

руховий компонент музичної перцепції) 

 

Н. Рождєствєнская „Психологія сценічної діяльності” 

 В чому полягає мотивація сценічної діяльності? 

 Що таке ідентифікація і проекція? 

 Як установочна дія уяви проявляється в акторів? 

 Що таке сценічне переживання? 

 Що таке сценічна особистість і в чому вона проявляється? 

 В чому особливості акторської уяви? 

 

З. Фрейд „Леонардо да Вінчі” 

 Як описує З. Фрейд характер Леонардо да Вінчі? 

 Чому, на думку З. Фрейда, дослідницька діяльність Леонардо да 

Вінчі витіснила малювання? 

 В чому, на думку З. Фрейда, проявлялася сублімація у Л. да Вінчі? 

 Які дитячі переживання мали вагомий вплив на подальше життя 

Леонардо да Вінчі? 

 Чим пояснює З. Фрейд допитливість Леонардо да Вінчі? 

 Як З. Фрейд аналізує дитячі спогади Л. да Вінчі? 

 Яку роль у психічному розвитку Леонардо да Вінчі відіграло, на 

думку З. Фрейда, написання портрету Монни Лізи Джоконди? 

 Як Фрейд аналізує життя Леонардо да Вінчі з точки зору 

психоаналізу? 
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Н. А. Злакотіна „Розвиток творчості з точки зору нейропсихології” 

 В чому полягає теорія ноосфери? 

 Що вважалося творчістю в різні періоди розвитку людства? 

 Яким чином підкіркові структури мозку пов’язані із творчістю? 

 Мистецтво якої епохи пов’язано із початком домінуванням кори 

головного мозку? 

 Які творчі мисленнєві процеси пов’язані із розподілом мозку на 

півкулі та їх функціональною асиметрією? 

 В чому полягають задатки креативності геніальних людей? 

 Яким чином галюцинації пов’язані із творчістю? 

 
О. М. Лагода „Мода і мистецтво: взаємодія в контексті репрезентацій” 

 Хто першим почав розглядати моду як мистецтво? 

 Чому розрізняють моду «от-кутюр» та моду «прет-а-порте»? 

Наскільки виправданим є такий розподіл з психологічної точки зору? 

 Якою була взаємодія моди та мистецтва у ХХ столітті? 

 «Чи варто моді ставати мистецтвом?» Хто підняв таке питання? Яку 

відповідь, на вашу думку, можна на нього дати? 

 Хто і як використовував фрагменти робіт художників у своїх 

колекціях одягу? Чи виправдані, на вашу думку, такі запозичення? 

 Яким чином задіюються музеї в сучасній моді? З якою метою, на 

вашу думку, це робиться? 

 

  

https://izron.ru/authors/psy-authors/zlakotina-n-a/
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ 

 

Складові роботи упродовж семестру (максимально 100 балів): 

 семінарські заняття (6 занять) – 30 балів; 

 практичні роботи (3 пр. роб.) – 30 балів; 

 тестові контрольні завдання (2 тести) – 40 балів. 

Семінарські заняття. На семінарських заняттях проводиться 

обговорення рекомендованих статей до курсу та виступів одногрупників. 

Впродовж семестру заплановано шість семінарських занять. За участь в 

обговоренні однієї статті та виступу одногрупника максимально можна 

отримати 5 балів (див табл.). Максимальна кількість балів за семінарські 

заняття 30. 

Розподіл балів за семінарські заняття 

Параметри Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (текст). 5 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (текст). 3 

Неповна відповідь, доповнення. 1 

Неправильна відповідь. 0 

Практичні роботи. Впродовж двох семестрів буде проведено 4 

практичні роботи за темами курсу. Розподіл балів див. у таблиці. 

Максимальна кількість балів за 4 практичні роботи 40. 

Розподіл балів за практичні роботи 

Параметри Бали 

Практична робота 1. Психологічний аналіз життєвого шляху 

митця 

10 

Надано повний психологічний аналіз, зроблено доповідь та 

презентацію. 

10 

Надано повний психологічний аналіз, зроблено доповідь. 8 

Надано неповний психологічний аналіз, зроблено доповідь. 6 

Надано неповний психологічний аналіз, відсутні доповідь та 

презентація. 

4 

Практична робота 2. Особистість архітектурного стилю 10 

Надано повний психологічний аналіз, зроблено доповідь та 

презентацію. 

10 

Надано повний психологічний аналіз, зроблено доповідь. 8 

Надано неповний психологічний аналіз, зроблено доповідь. 6 

Надано неповний аналіз, відсутні доповідь та презентація. 4 
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Практична робота 3. Психологічний аналіз творів мистецтва 10 

Результати опрацьовані безпомилково і проінтерпретовані 

правильно, робота оформлена акуратно, зроблено доповідь та 

презентацію. 

10 

Незначні помилки в опрацюванні або інтерпретації, чи робота 

оформлена неакуратно, зроблено або презентацію. 

8 

Помилки в аналізі та інтерпретації та робота оформлена 

неакуратно, відсутня доповідь та презентація. 

6 

Значні помилки аналізі, інтерпретація неповна чи відсутня; робота 

оформлена неакуратно. 

4 

Тестові контрольні завдання проводяться після вивчення кожного 

модуля. Тести здають у зазначений день (див. календарний план) під час 

семінарських занять викладачеві, що проводить ці заняття. У випадку 

відсутності студента з поважних причин, тести складаються у час, 

призначений викладачем. Контрольні питання, за якими складаються тести, 

див. на с. 15-16. За 20 тестових контрольних запитань нараховується 20 балів. 

Максимальна кількість балів за 2 контрольні тестові завдання 40. 

Розподіл балів за тестові контрольні завдання 

Параметри Бали 

Контрольні тести до тем 1-6 20 балів (20 запитань) 

Контрольні тести до тем 7-12 20 балів (20 запитань) 

Залік. Підготовка до заліку відбувається за питаннями для 

підсумкового контролю. Якщо студент впродовж семестру отримав 51 бал і 

більше, залік виставляється автоматично. Якщо студент впродовж семестру 

отримав 50 балів і менше, він складає залік в усній формі за контрольними 

питаннями з методичних матеріалів. 

Шкала оцінювання: ЗВО, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
Залік 

А 90-100 5 Відмінно 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
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СХЕМА МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
(предмети та теми, на яких базується даний курс) 

I.  Предмет „Загальна психологія”. 

Теми:    1.    Методи психології. 

2. Формування особистості. 

3. Діяльність особистості. 

4. Психологія сприймання. 

5. Психологія уяви. 

II.  Предмет „Соціальна психологія”. 

Теми:    1.    Психологія спілкування. 

2. Соціалізація. 

3. Соціальні процеси у групах. 

III.  Предмет „Психологія творчості”. 

Теми:    1.    Творчий процес. 

2. Теорії творчості. 

3. Творча особистість. 

IV.  Предмет „Соціологія”. 

Теми:    1.    Соціологія культури. 

2. Соціологія особистості. 

3. Соціальна свідомість. 

4. Соціальні цінності. 

V.  Предмет „Культурологія”. 

Теми:    1.    Творчість як елемент культури. 

2. Формування культури. 

3. Культурні цінності. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 
Психологія мистецтва 
– дослідницький напрямок, що вивчає властивості і стани особистості, 

які зумовлюють створення і сприймання творів мистецтва; соціально-

психологічні основи художнього процесу (О. Кривцун). 

– галузь практичної психології, що вивчає психологічні аспекти та 

закономірності функціонування мистецтва і мистецької діяльності (Т. 

Партико). 

– галузь психології, покликана встановити найбільш загальні 

закономірності всіх видів художньої діяльності, розкрити механізми 

становлення особистості людини-творця, проаналізувати різні форми впливу 

мистецтва на людину (Б. Ананьєв). 

– галузь психології, предмет якої – властивості і стани особистості, які 

зумовлюють створення і сприймання художніх цінностей і вплив цих 

цінностей на її життєдіяльність. Займається вивченням проблем художньої 

творчості і особистості художника, сприймання художніх творів, 

особливостей структури художніх творів (С. Ю. Головин). 

Асоціативна психологія в мистецтві – вивчає способи поєднання 

уявлень за певними правилами і проливає світло на дію механізмів 

художнього сприймання, принципи організації і взаємодії образної системи 

художнього тексту. 

Гештальтпсихологія в мистецтві – розробляє природу психіки 

людини з позицій теорії цілісності: єдності дії свідомих і неусвідомлюваних 

стимулів, типів особистостей і темпераментів (особливо це важливо для 

вивчення психологічних особливостей художника). 

Психоаналіз в мистецтві – базується не теорії несвідомого Фрейда, 

яка проливає світло на малодосліджувані процеси художньої творчості і 

художнього сприймання. Основна увага звертається на дитячий 

травматичний досвід, який міг вплинути на створення митцем його творів. 

Також використовується теорія архетипів Юнга для аналізу художньої 

творчості. 

Психологія сценічного мистецтва – розділ психології мистецтва, 

який досліджує творчу діяльність художників сцени – актора, режисера – и 

процес сприймання сценічних творів глядачем. Її особливості визначаються 

специфікою її предмета: 1) сценічного мистецтва як одного зі способів 

пізнання людини; 2) специфічною двоякістю емоцій, які переживаються і 

актором, і глядачем; 3) «невидимих» взаємостосунків автора і режисера з 

глядачем. 

Психологія музична – розділ психології мистецтва, який вивчає вплив 

музики на людину і її активну музичну діяльність. Досліджує: проблеми 

процесів формування, розвитку і визначення музичних здібностей; проблеми 

психологічних механізмів складання, виконання, сприймання і навчання 
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музиці; проблеми застосування музики як масового засобу комунікації; 

проблеми впливу функціональної музики на продуктивність праці; проблеми 

лікувального впливу музики на людину; проблеми професійної діяльності 

музиканта: навчання, виховання професійних і артистичних якостей; 

проблеми естетичної, моральної і виховної ролі музики у формуванні 

підростаючих поколінь; проблеми впливу музики на підвищення творчого 

потенціалу. 

Історична психологія мистецтва – розділ психології мистецтва, який 

на основі аналізу історичної панорами творів мистецтв ставить за мету 

вивчення і відтворення форм психічної пластичності людини в історії (О. 

Кривцун). 

Інтуїція – дещо висхідне, первинне для свідомості людини, не 

опосередковане жодними міркуваннями і доказами; відмінне від власне 

знання, а саме – невиразне, напівусвідомлене, а то й зовсім неусвідомлене 

бачення.  

Функція інтуїції евристична (продуктивна) – визначає отримання 

нових для суб’єкта результатів в його діяльності. Ця функція проявляється в 

таких елементах творчого пошуку, як накопичення і осмислення фактичного 

матеріалу, постановка проблеми і висування гіпотез, критерії обґрунтування 

результатів і пропоновані методи досліджень.  

Функція інтуїції робоча (репродуктивна, аксіоматична) – полягає в 

оперуванні наявною в інтеріоризованій формі інформацією, у вмінні вільно 

орієнтуватися у сфері своєї діяльності, в автоматизмі актуалізації в свідомості 

суб’єктом в потрібний момент необхідної інформації. 

Інкубація – стадія в творчому процесі, що передбачає несвідому 

роботу над проблемою в період спрямованості уваги на інше питання. Це 

„пасивний період” чи „період відпочинку”, який наступає слідом за тривалим 

(як правило, безуспішним) етапом розв’язку задачі звичайними методами 

логічного аналізу. Саме в цей момент, як вважають, відбувається активація 

тих форм психіки, які не можна віднести до діяльності свідомості у строгому 

значенні цього слова. 

Інсайт – логічний розрив, стрибок в мисленні, отримання результату, 

який не випливає однозначно із даних, який трапляється в рішеннях складних 

і заплутаних проблем. Супроводжується явищами непередбаченості, 

відчуттям адекватності, завершеності та виконання. 

Метод формального аналізу – метод дослідження художньої форми 

як естетичного фактору в мистецтві. 

Метод стилістичний – метод аналізу художніх творів з метою 

виявлення системи стійких форм, яскравих особливостей, притаманних 

даному стилю; виділення в структурі окремого твору тих ознак, які 

дозволяють віднести його до того чи іншого стилю, напрямку. 

Метод компаративний – метод аналізу художніх творів з метою 

порівняння твору мистецтва з іншими, створеними до нього, з метою 
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прослідкувати схожості та відмінності (н-д, запозичення міфологічних 

сюжетів, героїв, стилю написання тощо). 

Метод фактографічний – метод аналізу художніх творів з метою 

визначення часу, місця створення, школи, авторства тих творів мистецтва, 

про які до сьогодні цих відомостей немає. 

Метод іконографічний – метод аналізу художніх творів, який 

досліджує, як створено зображення, написано твір, і чи дотримано канонів 

певної епохи, стилю, напрямку. 

Метод іконологічний – метод аналізу художніх творів, який визначає 

сенс і значення зображеного або глибинний сенс художнього твору. 

Метод герменевтичний – метод аналізу художніх творів, який 

базується на їх розумінні та інтерпретації. 

Метод семіотичний – метод аналізу художніх творів, який досліджує 

способи передачі інформації, властивості знаків, символів в мистецтві. 

Метод якісно-кількісного аналізу – метод аналізу художніх творів, в 

якому одиницями аналізу виступають: персонаж (герої аналізуються за їх 

соціально-демографічними і соціально-психологічними ознаками); тема (н-д, 

теми успіху, ностальгії, любові); окреме слово (н-д, як частина мови, або з 

точки зору семантики) – окремо для поезії. Отримані по цілому масиву творів 

емпіричні дані за звичай розглядаються у співвідношенні з відображуваною 

реальністю (н-д, процентний розподіл персонажів за соціально-

демографічними характеристиками співставляється з аналогічним розподілом 

населення країни), з різними ознаками аудиторії, до якої спрямовані твори 

мистецтва. 

Метод контент-аналізу – якісно-кількісний метод дослідження 

художніх творів, предметом аналізу якого є зміст текстів  як продуктів 

комунікативної діяльності. Сутність методу  – у  кількісному аналізі текстів 

з  метою подальшої інтерпретації виявлених закономірностей. Головний 

принцип контент-аналізу  – розчленування й анатомування суцільного масиву 

текстів таким чином, щоб найдрібніша одиниця аналізу включала ознаки 

цілого, і на підставі домінування тих або інших показників визначення 

тенденцій. 

Метод естопсихологічний – метод дослідження творів мистецтва 

з трьох точок зору: естетичної, психологічної та соціологічної. 

Естопсихологія досліджує вплив особистості на групу (чи великі групи), 

зокрема у психології мистецтва досліджуються стосунки митця та його 

шанувальників (Е. Геннекен).  

Музикальність:  

– комплекс загальних і спеціальних здібностей, що включає почуття 

ладу, ритму, музично-слухові уявлення, музичний слух, творча уява, 

емоційність, почуття цілісності (тобто логіки розвитку музичної теми) (С. 

Науменко). 
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– складна інтегральна здібність, що охоплює музичний слух, музично-

ритмічну здібність, музичну пам’ять, музичне мислення, музичну уяву, 

емоційний відгук на музику (Ю. Цагареллі). 

Сценічне мистецтво – один із способів пізнання людини. 

Відтворюючи дії сценічного персонажа в обставинах, які пропонуються 

автором п’єси, актор переживає два типи емоцій: 1) пов’язані з успішністю 

своєї професійної діяльності; 2) схожі до емоцій особи, яку він зображає. 

Двоїстим є і процес сприймання сценічних творів глядачем, емоційні 

переживання якого залежать: 1) від значимості, новизни отриманого ним 

знання про життя, яке міститься в творі, від досконалості його художньої 

форми; 2) від мимовільного самоототожнення із зображуваною на сцені 

особою. 

Музика – вид мистецтва, який, відтворюючи дійсність, впливає на 

людину завдяки звуковим комплексам, що побудовані особливим чином. З 

давнини використовується цілющість музики не тільки для духовного 

здоров'я, але й для фізичного, у тому числі й психічного. 

Скульптура 

– (лат. sculpturе, від sculpo – вирізаю, висікаю) – вид образотворчого 

мистецтва, твори якого мають об'ємну форму і виконуються із твердих або 

пластичних матеріалів. 

– мистецтво створювати з глини, воску, каменю, металу, дерева, 

кістки та інших матеріалів зображення людини, тварин та інших предметів 

природи в предметних, тілесних формах. 

– просторово-образотворче мистецтво, що освоює світ в пластичних 

образах. 

Архітектура – (грец. architekhon – будівничий) мистецтво 

проектувати і зводити будинки та інші споруди, які створюють матеріально 

організоване середовище, необхідне людям для їхнього життя й діяльності, 

відповідно до призначення, сучасних технічних можливостей та естетичних 

уподобань. Архітектуру людина сприймає не тільки візуально, як це здається, 

але й усією тактильною та моторною енергією. Визначний архітектор XX ст. 

Шарро Корбюзье назвав архітектуру «мистецтвом вписування ліній у небо». 

Архітектура непомітно, але постійно присутня у створенні образу, характеру, 

настрою, підтримці психічного та емоційного здоров'я. 

Телебачення – вид мистецтва, соціальна цінність якого полягає в 

аудіо- та відеоінформативності. Світло – найсильніший засіб вираження у 

телебаченні. Ракурс сприйняття предметів, телемонтаж, переміщення камери 

та наближення предмета зображення дають телебаченню додаткову 

можливість художньої виразності. Для телебачення характерне поєднання 

ритмічно-повільного «прихованого» монтажу з його несподіваним «збоєм», 

перенесенням уваги на новий об'єкт. Телебачення з усією своєю 

фактографічністю, близькістю до натури має надзвичайні можливості відбору 

та інтерпретації дійсності. 
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Художнє сприймання  

– вид художньої діяльності, відображений у цілеспрямованому й 

цілісному сприйнятті мистецьких творів як естетичної цінності, який 

супроводжується естетичними переживаннями та асоціативними уявленнями 

(Г. Сотська, Т. Шиельова). 

– це здатність осягнути твір мистецтва як зоровий образ 

неповторного ідейно-емоційного змісту (О. Мелік-Пашаєв). 

Художнє спілкування – внутрішньо-діалогова форма осягнення 

смислу мистецького твору, авторської ідеї, здійснення інтелектуально-

емоційного творчого зв'язку автора та реципієнта; передача останньому 

художньої інформації, яка має певне відношення до світу, художню 

концепцію, сталі ціннісні орієнтації. Безпосереднім ланцюгом цієї передачі є 

художній твір, а у виконавських мистецтвах – ще й виконавець (Ю. Борєв). 

Естетичні переживання – це почуття величного, піднесеного, 

граціозного, трагічного, а також різних видів смішного, таких, як комічне, 

іронічне і саркастичне. 

Катарсис – афект, який об’єднує аудиторію (театру, кіно, музики) у 

співчутті, співпереживанні, емпатії трагічному герою, що возвеличує і 

облагороджує почуття людей. Аналогічний афект можливий і поза груповим 

сприйманням (при читанні роману або прослуховуванні музики наодинці), 

коли реципієнт художнього твору з’єднується у співпереживанні з іншою 

особистістю (героя, автора), отримуючи тим самим почуття єдності з людьми, 

свою суспільну людську сутність (Семенов). 

Естетична емпатія – це емоційне заглиблення у світ художнього 

твору, художнє перевтілення у створений письменником, композитором, 

актором образ, ототожнення себе із створеним образом. 

Методи об'єктивні – методи дослідження сприймання творів 

мистецтва, що полягають в реєстрації емоційних реакцій або реєстрації руху 

очей в процесі сприймання твору мистецтва. 

Методи розуміння змісту твору – методи дослідження сприймання 

творів мистецтва через формалізовані опитувальники або неформалізовані 

вільні роздуми на тему твору.  

Метод психосемантичного підходу – метод дослідження 

сприймання творів мистецтва, де дослідник звертається до твору мистецтва 

через посередника – реципієнта, ставить задачу побачити, почути, зрозуміти і 

пережити твір з позиції глядача, читача, слухача, описати твір в його 

перетвореній формі – формі події, досвіду, духовного життя іншої людини. 

Метод тріадичного вибору Дж. Келлі – метод дослідження 

сприймання творів мистецтва через множинні ідентифікації, де для побудови 

семантичних просторів використовується прийом опису персонажів твору 

через їх можливу поведінку в запропонованих обставинах, що дозволяє 

вбудуватися в світосприймання реципієнта (читача, глядача), зрозуміти його 

систему цінностей, установок, особистісних сенсів. 
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Арт-терапія – вид психотерапії, що пов’язаний з використанням 

образотворчого мистецтва та інших форм візуальної експресії з 

психотерапевтичною і лікувальною метою. Арт-терапія базується на 

створенні візуальних образів, і цей процес передбачає взаємодію між автором 

художньої роботи (пацієнтом), самою художньою роботою і 

психотерапевтом. Арт-терапія передбачає використання психотерапевтом 

певних прийомів, які допомагають клієнту усвідомити відображений в його 

образотворчій продукції зміст свого внутрішнього світу. 

Асоціативне уявлення в мистецтві – здатність особистості 

асоціативно співвідносити предмети й явища навколишнього світу, 

продуктивно конструювати через уявлення їх нові, нетривіальні зв'язки, що 

відрізняються багатозначністю та відсутністю звичних шаблонів і стереотипів 

сприймання.  

Асоціація – (лат. associo – пов'язую) спосіб досягнення художньої 

виразності, що ґрунтується на виявленні зв'язку чуттєвих образів, які 

виникають у процесі безпосереднього відображення дійсності, з уявленнями, 

які зберігаються в пам'яті або закріпленні в культурно-історичному досвіді. 

Виразність – образне значення сукупності матеріальних засобів і 

прийомів художньої творчості, що реалізується митцем у конкретній формі 

твору. 

Візуальність – (лат. visualis – зоровий) зорове сприймання. 

Гармонія – (від. гр. стрункість, єдність, узгодження частин) в 

образотворчому мистецтві це сполучення форми й кольору, взаємозв'язок 

різноманітних фрагментів зображення, співмірність окремих частин поміж 

собою, єдність в різноманітності. 

Девіантний – (від лат. deviatio – відхилення) такий, який відхилений 

від прийнятих норм, традицій (наприклад, девіантні форми мистецтва). 

Декоративно-прикладне мистецтво – галузь декоративного 

мистецтва, спрямована на створення художніх виробів, які мають практичне 

призначення в суспільному та приватному побуті, а також на художнє 

оздоблення ужиткових предметів (посуду, меблів, тканин, знарядь праці, 

одягу, прикрас, іграшок тощо). 

Жанр – (від фр. genre – рід, вид) підрозділ кожного виду мистецтва, 

зумовлений різноманітністю конкретних можливостей художнього осягнення 

дійсності, що диференціюються за різними класифікаційними ознаками 

(тематичними, структурними, функціональними тощо). 

Живопис – вид образотворчого мистецтва, твори якого створюються 

за допомогою фарб, що наносяться на будь-яку тверду поверхню. У 

живописних художніх творах використовують колір і малюнок, світлотінь, 

виразність мазків, фактури, композиції, що дозволяє відтворювати на 

площині різнобарвне багатство світу, об'ємність предметів, їх якісну, 

матеріальну своєрідність, просторову глибину й світло-повітряне 

середовище; вид образотворчого мистецтва, спрямований на передачу 
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зорових образів за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню 

(полотно, папір, поверхня стіни, посуд тощо). 

Задум – складене у творчій уяві художника конкретне й цілісне 

уявлення про основні риси змісту й форми художнього твору до початку 

практичної роботи над ним. 

Зображальність – відтворення засобами мистецтва зовнішнього, 

чуттєво-конкретного вигляду явища дійсності. 

Інтерпретація – (лат. interpretatio – пояснення) тлумачення будь-

чого, зокрема самостійне творче розкриття смислу художнього твору, 

виражене в його виконанні (виконавська інтерпретація) або в словесному 

судженні (вербальна інтерпретація).  

Художня картина світу – притаманний мистецтву конкретно-

чуттєвий і водночас узагальнений вид осягнення та образного вираження 

дійсності; також реалізація історичного, культурного досвіду людства у сфері 

індивідуально-особистісної та суспільної свідомості. 

Композиція – (від лат. compositio – складання, поєднання) вагоме 

співвідношення складових художнього твору в різних видах мистецтва. 

Контраст – (від фр. contraste – різка відмінність, протилежність) 

художній прийом в образотворчому мистецтві, в основі якого лежить 

протистояння двох співвідношених якостей із метою їх посилення. 

Культура – (від лат. culture – виховання, освіта, розвиток) 

предметно-ціннісна форма освоювально-перетворюючої діяльності, у якій 

відображається історично визначений рівень розвитку суспільства й людини, 

породжується і стверджується людський сенс життя; сфера духовного життя 

суспільства, що охоплює систему виховання, освіти, духовної творчості 

(особливо мистецької), а також установи й організації, що забезпечують їхнє 

функціонування (школи, ЗВО, клуби, театри, музеї, творчі спілки тощо). 

Мистецтво – одна із форм суспільної свідомості, що відображає в 

образах реальну дійсність і бере участь у її історичному розвитку; форма 

суспільної свідомості, особливий вид людської діяльності, що відбиває 

дійсність у конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних естетичних 

ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь 

справі, галузі; майстерність. 

Мистецтво образотворче (візуальне) – вид мистецтва, який 

ґрунтується на відображенні дійсності в художніх образах на площині 

(живопис, графіка) або у просторі (скульптура), які наочно створюють 

реальну картину природи, життя людини, або є наслідком людської фантазії.  

Оцінка естетична – установлення значущості предметів, явищ 

дійсності й мистецтва з позицій уявлень особи про прекрасне; процес 

оцінювання має суб'єктивний характер, оскільки детермінується інтересами 

та потребами особи, які безпосередньо залежать від її світогляду, рівня 

естетичного розвитку. 

Символ – вираження багатогранного смислу; один із найважливіших 

критеріїв художньої досконалості творів мистецтва.  
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Синтез мистецтв – поєднання різних видів мистецтва з метою 

посилення естетичного впливу (наприклад, архітектурно-художній синтез 

мистецтв створюють архітектура, образотворче та декоративне мистецтво). 

Стереотип – (від гр. stereos – твердий та typos – відбиток) звичне, 

схематичне, стандартизоване, стійке і, як правило, емоційно забарвлене 

уявлення про будь-яке культурне явище або об'єкт, що складається у 

свідомості людини як на основі особистого життєвого досвіду, так і за 

допомогою різноманітних джерел інформації. 

Стиль художній – (лат. stylus – стрижень) структурна єдність 

образної системи та прийомів художньої виразності, яка народжується 

практикою розвитку видів мистецтва; характеристика епохи, різних художніх 

напрямів та індивідуальної манери митця. 

Сюжет – в образотворчому мистецтві термін використовується з 

двома значеннями: широке – предмет художнього зображення (наприклад, 

пейзаж – «вид» природи, натюрморт – речі тощо), де сюжетний, тобто 

предметний живопис протиставляється безпредметному; вузьке – зображення 

дій, вчинків і взаємовідносин людей, які витікають з певної життєвої ситуації. 

Творчість – продуктивна людська діяльність, здатна породжувати 

якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення; розвиток 

творчого потенціалу діяльності є важливою умовою розвитку культури 

особистості. 

Уявлення асоціативне в мистецтві – здатність особистості 

асоціативно співвідносити предмети та явища навколишнього світу, 

продуктивно конструювати через уявлення їх нові, нетривіальні зв'язки, що 

відрізняються багатозначністю та відсутністю звичних шаблонів і стереотипів 

сприймання. 

Форма художня – (від лат. forma – форма, вид, образ) матеріалізація, 

оформлення певного художнього змісту за допомогою відповідних задуму 

митця зображально-виразних засобів художньої творчості. 


