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Консультації Процеси творчого виникнення художніх явищ 

2. Анотація до курсу 

 

Психологія художньої творчості вивчає зумовленість художніх явищ суб’єктивними чинниками і 

базується на принципах психологічного детермінізму, а відповідна навчальна дисципліна розкриває сутність 

вказаного явища. При цьому головну увагу зосереджено на загальнотеоретичних питаннях психології 

творчості, проблемі художньої обдарованості й здібностей до літературно-творчої діяльності, а також на 

художньо-творчому процесі як її центральному положенні. Психологічні характеристики літературного 

таланту і категорія творчого процесу вивчаються в єдності й діалектичній залежності, а остання 

осмислюється головним чином із погляду її психологічних основ і процесуальної структури. Опорними 

поняттями курсу є вчення про співвідношення свідомого й неусвідомлюваного психічного в творчій 

діяльності, художньої інтуїції та її ролі в формуванні художніх явищ, психологічні механізми виникнення 

художнього задуму. 

 
3. Мета та завдання курсу 

Мета викладання дисципліни «Психологія художньої творчості» полягає у тому, щоб ознайомити 

студентів з одним із аспектів психологічного підходу до вивчення художніх явищ, що характеризує їх із 

позицій зумовленості внутрішньою природою автора 

Лекційний курс має на меті ознайомити студентів-філологів із загальнотеоретичними  питаннями 

психології художньої творчості, висвітлити проблему психологічної сутності художньої обдарованості, 

охарактеризувати художньо-творчий процес як головний аспект дослідження питань психології творчості, а 

також головні сили творчого синтезу.Завдання проведення практичних занять: 

 зорієнтувати студентів у тому, як ставитися до матеріалів самоспостережень письменника; 

 розглянути психологічні типи письменників; 

 навчити практично визначати, в чому полягає психологічна сутність того чи того автора; 

 з’ясувати, в чому полягає сутність психологічного підходу до осмислення художніх явищ; 

 які об’єктивні й суб’єктивні чинники впливають на ґенезу художнього образу; 

 які психологічні механізми виникнення естетичного враження. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
– особливості психологічного підходу до вивчення художніх явищ; 

– предмет і завдання психології художньої творчості; 

– головні методи дослідження питань психології художньої творчості; 

– художня обдарованість, здібності до літературно-творчої діяльності; 

– структура художньої обдарованості; 

– особливості літературного таланту; 

– головні аспекти вивчення художньо-творчого таланту; 

– загальні закономірності творчої праці письменника. 

 

 
4. Результати навчання (компетентності) 
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Результатами навчання в ОК «Психологія художньої творчості» є зокрема здобуття таких 

компетентностей, зазначених в ОП «Українська мова і література»: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою в усній і письмовій формах. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди 

розвитку української літератури, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і 

стилів, чільних представників та художні явища, знання про тенденції розвитку світового 

літературного процесу та української літератури. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати лінгвістичною і літературознавчою термінологіями для 

розв’язання професійних завдань. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

 

Вивчення курсу повинно забезпечити:  

– спроможність вирішувати в процесі навчання й подальшої професійної 

діяльності спеціалізовані завдання в галузі літературознавства, опираючись на 

новітню філологічну теорію й методологію; 

здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями, науковими 

принципами й підходами; 

уміння ставити й вирішувати науково-філологічні проблеми, залучаючи 

досвід суміжних наук; 

здатність до аналізу й інтерпретації літературно-художніх явищ «на 

стику» різних наукових дисциплін; 

спроможність вільно оперувати літературознавчою термінологією при 

вирішенні професійних завдань; 

розуміння сутності й специфіку психологічного підходу до вивчення 

художніх явищ; 

уміння практично застосовувати методологічний інструментарій 

психології творчості до вивчення літературно-художніх явищ; 

здатність практично застосовувати головні методи дослідження питань 

психології художньої творчості;  

знання структури художньої обдарованості й здібностей до літературно-

творчої діяльності; 

уміння виокремлювати загальні закономірності творчої праці 

письменника. 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 12 

Практичні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 



Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

5 035 Філологія 

035.01 (Українська мова і 

література) 

Третій Нормативний 

Тематика 
Курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Література Завдання, 
Год 

Вага оцінки Термін 
виконання 

Тема 1.Тема 1. 

Загальнотеорети

чні питання 

психології 

творчості.  

Вступ. 

Проблема 

наукового 

статусу 

психології 

творчості. 

Предмет і 

завдання 

психології 

творчості. 

Джерела 

вивчення 

психології 

творчості. 

Головні методи 

дослідження 

питань 

психології 

художньої 

творчості.  

 

Лекція 2 год, 

самостійна 

робота 15 

год 

1-28 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 Тема 2. 

Психологічні 

характеристики 

художнього 

таланту. 

Загальноте

оретичні 

Лекція 4 год, 

практичних 

занять 6 год., 

самостійна 

робота 15 

год 

1-28 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



питання 

художньої 

обдарованості. З 

історії вивчення 

художніх 

здібностей. 

Проблема 

співвідношення 

загальних і 

спеціальних 

здібностей у 

структурі 

художньої 

обдарованості. 

«Вертикальна» 

структура 

художньої 

обдарованості. 

«Горизонтальна

» структура 

художньої 

обдарованості. 

Специфіка 

літературного 

таланту. 

 



Тема 3.Головні 

аспекти 

вивчення 

творчого 

процесу.  

Деякі 

загальнотеорети

чні питання 

вивчення 

художньо-

творчого 

процесу. 

Типологія 

творчих 

процесів. 

Психологічні 

основи 

художньо-

творчого 

процесу. 

Проблема 

співвідношення 

свідомого й 

неусвідомлюван

ого психічного в 

творчому 

процесі. 

 

Лекція 4 год, 

практичних 

занять 6 год., 

самостійна 

робота 6 год 

1-28 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



Тема 

4.Динаміка 

творчої думки 

письменника. 

Проблема 

внутрішньої 

потреби 

духовно-творчої 

діяльності. 

Процесуальна 

структура 

творчої 

активності та її 

типологічно 

спільні 

моменти. 

«Хвилини 

творчих 

натхнень» і 

проблеми їх 

вивчення. 

Написання 

твору: 

механічний 

процес чи 

результат 

творчої 

діяльності. 

Художнє 

сприймання як 

внутрішній 

момент 

творчого 

процесу та його 

завершальний 

етап. 

Лекція 2 год, 

Практичнезаня

ття 6 год, 

Самостійна 

робота 15 год 

1-28 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 Лекція 2 год, 

Практичне 

заняття 2 год, 

Самостійна 

робота 6 год 

1-28 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

6. Система оцінювання курсу 



Загальна система 

оцінювання курсу 
Оцінювання здійснюється за національною на ЕСТS шкалою 

оцінювання на основі 100-бальної системи (Див. пункт «9.3. Види 

контролю» Положення про організацію освітнього процесу та 

розробку основних документів з організації освітнього процесу в 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»). 

Загальні 100 балів охоплюють: 40 балів за практичні заняття, 30 балів 

за підсумкову контрольну роботу і 30 балів за реферат. 
Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично верифіковане висвітлення 

Питань 

Семінарські заняття Оцінюються за п’ятибальною системою 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Виконання всіх запланованих програмою курсу форм навчальної 

роботи,   які   підлягають  контрольному оцінюванню. Мінімальна 

кількість балів для зарахування курсу –50. 
7. Політика курсу 

Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких 

подій – реагування відповідно до Положення 1і Положення 2 

8. Рекомендована література 

1. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. / За ред.. М. 

Зубицької. – Львів, 2002. 

 2. Арнаудов М. Психологиялитературноготворчества / МихаилАрнаудов. –М., 1970. 

 3. Басин Е. Психологияхудожественноготворчества: Личностныйподход / Е. Я. Басин. – М., 1985. 

 4. Бассин В., Прангишвили А., Шерозия А. О проявлениибессознательного в 

художественномтворчестве // Вопросыфилософии. – 1978. – № 2. – С. 57–69. 

 5. Белецкий А. В мастерской художника слова // Белецкий А. Избранныетруды по 

теориилитературы / А. И. Белецкий. – М., 19964. – С. 51–233. 

 6. Білоус П. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості: 

Лекції / Петро Білоус. – Житомир, 2009.  

 7. Васадзе А. Проблема художественногочувства: Вопросыпсихологиихудожественноготворчества 

/ А. Г. Васадзе. – Тбилиси, 1978. 

 8. Выготский Л. Психологияискусства / Л. С. Выготский. – М., 1987. 

 9. В’язовський Г. Творче мислення письменника / А. Г. В’язовський. – К., 1982. 

 10. Гроф С. За пределамимозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / 

СтаниставГроф. – М., 1993. 

 11. Ковалев А., Мясищев В. Психологическиеособенностичеловека. – Т. 2: Способности. – Л., 

1960. 

 12. Лосев А. Диалектикатворческогоакта: краткийочерк / А. Ф. Лосев // Контекст 1981: 

Литературно-теоретическиеисследования. – М., 1982. – С. 48–78. 

 13. Макаров А. П’ять ять етюдів: підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості / 

Анатолій Макаров. – К., 1990. 

 14. Мейлах Б. Процесстворчества и художественноевосприятие (Комплексныйподход: опыт, 

поиски, перспективы) / Б. С. Мейлах. – М., 1985. 

 15. Миронов А. Минутыпоэтическихвдохновений: Проблемыпсихологиитворчества / А. В. 

Миронов. – Ярославль, 1970. 



 16. Обдарованість. Творчість. Здібності / За ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир, 2006. 

 17. Парандовський Я. Алхімія слова / Ян Парандовський. – К., 1991.  

 18. Піхманець Р. Методологічні аспекти вивчення творчого процессу / Р. В. Піхманець // Слово і 

час. – 1990. – № 11. – С. 67–76.  

 19. Піхманець Р. Психологія художньої творчості: Теоретичні та методологічні аспекти / Р. В. 

Піхманець. – К., 1991. 

 20. Платонов К. Проблема способностей / К. К. Платонов. – М., 1972.   

 21. Психологияпроцессовхудожественноготворчества: Сборник статей // Под ред. Б. С. Мейлаха. – 

Л., 1980. 

 22. Психологияхудожественноготворчества: Хрестоматия. – Минск, 1999. 

 23. Розет И. Психологияфантазии / И. М. Розет. – Минск, 1977. 

 24. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. – К., 1969. 
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