
Програма дисципліни для “Каталогу вибіркових дисциплін” 

 

Назва дисципліни — “Психологія  художньої творчості” 

Освітній рівень — «Магістр» 

Кафедра, на якій викладається дана дисципліна – соціально- 

гуманітарних наук 

Терміни вивчення (семестр) — весняний 

Ключові результати навчання (уміння та навички).  

В мистецькому навчальному закладі неприпустимо обійти увагою психологічні 

аспекти художньої творчості. Засновник "Аналітичної (глибинної) психології" Карл 

Густав Юнг вважав, що психологія в якості науки про душевні процеси може бути 

поставлена у зв’язок з естетикою. І пограничною зоною між цими науками є 

«Психологія мистецтва». Знання психологічних механізмів художньої творчості 

служить стимулом для майбутніх митців та дослідників мистецтва в Їхньому 

осягненні мотивів творчої активності особистості і тих складних непересічних 

шляхів, якими здійснюється творчий процес в мистецтві та науці. Хоча К.Г.Юнг і 

попереджав, що творчу особистість можна пізнавати за допомогою багатьох засобів, 

але до кінця вона ніколи не буде розгаданою, все ж, бачиться, слід робити спроби 

припідняти завісу  загадковості з цього хвилюючого уяву феномена. 

Буттю людини онтологічно властива креативність. Саме в творчості 

відбувається формування людини і саме через творчість стає можливим вияв її 

неповторної індивідуальності. Творча діяльність дає можливість особистості 

"активно поставати перед світом", бути діяльнісною стосовно світу, надавати йому 

якості бути красивим, добрим… Тільки в акті творчості людина отримує здатність 

осягнути безмежжя власного "Я" і втілити його в продуктах своєї життєдіяльності, в 

тому  числі й у мистецьких творах. 

Сутнісно праця художника постає символом пошуку ним власного, істинного 

"Я". У процесі творення не тільки вибудовується предметне створення, при цьому 

формується, розвивається і виявляється індивідуальна сутність творця як духовного 

створіння. Мистецьке творення як таке відбувається всередині душі, всередині 

духовного динамізму художника. Через цю індивідуальну інтимність творіння саме 

й відбувається духовний поступ людства. Мистецький твір –  це втілена душа 

творця і, опредметнений еталон чи ідеал, і, звичайно, ознака інтенції духу, розвитку 

духовної, творчої культури людства в цілому. 
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- закономірності психічної діяльності в процесі навчання та виховання майбутніх 

митців; 

- психологічні особливості творчої особистості; 

- нейродинаміку творчої діяльності; 

- етапи  творчого процесу; 

- фактори мотивації творчості; 

- соціально-психологічні виміри статусу митця в суспільстві; 

- теорію вчування, її важливість для формування професіоналізму митця; 

- роль усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників художньої творчості; 

- психологічні аспекти художнього сприйняття. 

 

     У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

- охарактеризувати поняття "творчість", "художня творчість"; 

- концентрувати свою психіку на виконання поставленої творчої мети; 

- контролювати динаміку механізмів збудження та гальмування в художньо-

творчому процесі; 

- практично враховувати психологічні аспекти художнього сприйняття при 

експонуванні власних творів. 

 

   Короткий зміст дисципліни  (перелік тем) 

 

 

Тема 1. Психологія мистецтва: віхи становлення 

Психологія мистецтва як міждисциплінарна дисципліна. З. Фрейт і визнання 

за психічним самостійного значення. Роль дитячих вражень і витісниних 

переживань в творчості художника. Сублімація як механізм творчості К.Г. Юнг про 

природу і значення колективного несвідомого в мистецтві. Психологічний і 

візіонерський типи творчості. О.Потебня про роль психологічних механізмів у 

творенні форм поетичної мови. І.Я. Франко « Із секретів поетичної творчості». Л. 

Виготський «Психологія мистецтва». 

 

Тема 2. Художня творчість як психологічний феномен 

Поняття "творчость", Художня творчість і роль усвідомлюваних і 

неусвідомлюваних мотивів художньо-творчого процесу. К.Г.Юнг про 

психологічний та візіонерський типи творчості. Природа і сфера дії інтенції творчої 

особистості. Переживання і його художнє відтворення.Роль фантазії у художній 

творчості. Натхнення і майстерність. Нейродинаміка творчої діяльності; взаємодія 

механізмів збудження і гальмування та їх плив на процеси художньої творчості. 

Психологічні механізми художньої творчості (пам’ять, уява, асоціації). Етапи 

творчого процесу. "Еврилогія" Енгельмейєра П.К., чотириступенева теорія Уолеса 

Л., дві стадії Гетчинсона Е.Д., чотири стадії творчого інсайту, теорія бісоціації 

Кестлера А. Основні характеристики творчого процесу. Шляхи оптимізації творчої 

діяльності. Проблема генія в мистецтві (І. Кант, А. Шопенгауер, Ч. Ломброзо). 

Ієрархічність творчого обдарування. 
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Тема 3. Особистість митця: естетичні та психологічні виміри. 

Митець як особливий психологічний тип людини. Єдність творчої та буттєво-

життєвої біографії митця. Проблема відвертості, щирості в оформленні 

внутрішнього переживання автора. Здатність і потреба ролевих перемін у творчості 

та театралізація побутової поведінки митця. Лабільність психіки як результат 

переживання  високої амплітуди почуттів, максимального "збирання себе" в процесі 

творчого акту. Незалежність та нонконформізм. Позитивний та негативний типи 

самотності митця. Конфлікт любові та творчості у житті  митця. 

 

 

Тема 4. Біографія митця як психолого-естетична проблема 

       Наділеність талантом як визначеність особливої долі. Вплив стилістичних форм 

творчості на стилістичні форми особистого життя. Залежність типів художніх 

біографій від історичних епох. Поняття біографічної свідомості, предметної фактури 

біографії. Фази життєвого шляху митця в їх зв’язку з соціокультурними 

пріоритетами. 

 

 

 Тема 5. Еволюція статусу митця в історії культури 

Проблема становлення професійної самосвідомості митця, набуття власної 

ідентичності. Становище митця в соціальній ієрархії як фактор мотивації творчості. 

Соціально-психологічні, правові, економічні виміри статусу митця. Причини 

нерівномірного становища представників різних видів мистецтв у сприйнятті 

сучасників. "Ера салонів" як перехід від аристократичного до демократичного типу 

художнього життя. Принципи " подвижництва" та "артистизму" як різні визначення 

призначень художньо-мистецьких професій. 

 

 

 Тема 6. Психология художнього сприйняття 

Теорія вчування Т.Ліппса. Особливості емоційного впливу реальних художніх 

подій.  Катарсис як процес "самозгорання" афектів і як процес їх посилення. 

Усвідомлювані та неусвідомлювані елемементів художньої  установки. Механізми 

аперцепції і  проблема адекватного осягнення твору. Гештальтпсихологія як 

методологічний підхід до психологічного ізоморфізму. Закономірності 

диференціації елементів форми у візуальному сприйнятті. Типологія масового 

художнього сприйняття. Соціально-психологічні стимули та перепони художнього 

контакту. 

 

Результати оцінювання 

Згідно накопичувальної (100-бальної) системи 

Автор програми (викладач дисципліни) –Покотило Ганна Михайлівна 

Проректор 

З науково-педагогічної роботи                                 Шафран Р.С. 


