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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  Вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 3  
Семестр 5,6  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль –  
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – розкрити закономірності розвитку 

творчого потенціалу особистості; визначити основні джерела, етапи, види та 
функції творчості; ознайомити студентів із напрямком арт-терапії та навчити 
їх застосовувати арт-практики на етапі професійного зростання та діяльності.  

Завдання курсу: 
 аналіз закономірностей розвитку творчого потенціалу та формування 

творчої особистості; 
 вивчення впливу психічних процесів на розвиток творчого мислення 

студентів; 
 розкриття особливостей застосування арт-терапії в роботі психолога, 

соціального працівника, логопеда, журналіста, вихователя, 
реабілітолога, перекладачів та вчителів молодших класів; 

 визначення закономірностей та основних напрямків арт-терапії; 
 набуття практичного досвіду участі та розробки і реалізації власної 

творчої програми в межах арт-практик. 
3. Результати навчання за дисципліною 
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 
творчості з арт-практиками» у студентів формуються такі навчальні 
компетентності:  

 знання категоріально-понятійного апарату психології, 
 навички реалізації інтерактивних методів, психологічних технологій, 

орієнтованих на особистісно-професійне зростання співробітників, 
охорону здоров’я людини і соціальної групи, 
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 здатність до реалізації заходів профілактики та подолання проблем 
особистісно-професійного розвитку, 

 здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 
розв’язання, 

 розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних завдань, 

 ілюстрування прикладами закономірностей та особливостей 
функціонування та розвитку психічних явищ, 

 здатність до реферування наукових джерел, обґрунтовування власної 
позиції, формулювання самостійних висновків, 

 спроможність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні 
чи гендерні і вікові особливості, 

 демонстрування відповідального ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку, 

 демонстрування соціально відповідальної та свідомої поведінки, 
слідування гуманістичним та демократичним цінностям, 

 розуміння важливості збереження психічного здоров’я (власного й 
оточуючих). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план  
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Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб
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ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Загальні питання психології творчості 
Тема 1. Психологія творчості як 
наука. Природа творчості 

2 2      

Тема 2. Дослідження творчості в 
умовах науково-технічного 
прогресу. Теорії творчості 

16 2     14 

Тема 3. Психологічна 
характеристика творчості: 
класифікація, види, структура, 
механізми 

2 2      

Модульний контроль 2  
Разом 22 6     14 

Змістовий модуль 2. Психологія творчої особистості 
Тема 1. Творча діяльність 
особистості на різних етапах 
онтогенезу 

4 2 2     

Тема 2. Творчість та психічні 
процеси  

4 2 2     

Тема 3. Діагностика творчого 
мислення. Інтерпретація продуктів 

16  2    14 

Тема 4. Методи розвитку творчого 
мислення. Програми творчості 

2  2     

Тема 5. Творче мислення в професії 4 2 2     
Модульний контроль 2  

Разом 32 6 10    14 
Змістовий модуль 3. Арт-терапія – інтегративний напрям 
Тема 1. Історія та розвиток арт-
терапії як напрямку психології 

2 2      

Тема 2. Роль та значення арт-терапії 18 2 2    14 
Модульний контроль 2  

Разом 22 4 2    14 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 4. Техніки арт-терапії: сучасні арт-практики 
Тема 1. Метафоричні карти 2  2     
Тема 2. Маскатерапія 2  2     
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Тема 3. Тілесно-орієнтована терапія 2  2     
Тема 4. Пісочна терапія 2  2     
Тема 5. Драмотерапія 2  2     
Тема 6. Лялькотерапія 2  2     
Тема 7. Нейрографіка 16  2    14 

Тема 8. Фототерапія 2  2     

Тема 9. Музикотерапія 2  2     

Тема 10. Кінокейси 2  2     

Тема 11. Ліплення 2  2     

Тема 12. Колаж 2  2     

Тема 13. Мандалатерапія 2  2     

Тема 14. Гримотерапія 2  2     
Модульний контроль 2       

Разом 44  28    14 
Усього 120 16 40    56 

Максимальна кількість балів: 362 
Розрахунок коефіцієнта: 362:100= 3,62 

 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  
Загальні питання психології творчості 

 
Лекція 1. Психологія творчості як наука. 

Природа творчості (2 год.) 
Психологія творчості як наукова галузь та навчальна дисципліна. Мета і 
завдання психології творчості як навчальної дисципліни, її зміст. Місце 
психології творчості в системі психологічного знання. Природа поняття 
творчості та творчого процесу.  

Основні поняття теми: 
Творчість, творчі здібності, талант, обдарованість, креативність 

 
Лекція 2. Дослідження творчості в умовах  

науково-технічного прогресу. Теорії творчості (2 год.) 
Розвиток психологічних шкіл та напрямків дослідження психології 
творчості та творчих здібностей. Інтуїтивізм (А.Бергсон, Т.Рібо). 
Психоаналіз (З.Фрейд). Теорія бісоціацій (А.Кестлер). Біологізаторстький 
підхід (Г.Гутман). Індивідуальна теорія (А.Адлер). Аналітична теорія 
(К.Юнг). Психоаналітична теорія (Е.Еріксон). Зарубіжні та вітчизняні 
сучасні теорії творчості. 
 

Основні поняття теми: 
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Інтуїція, витіснення, его, творча сила, самоактуалізація, свідомість, 
ресурс 

 
Лекція 3. Психологічна характеристика творчості:  
класифікація, види, структура, механізми (2 год.) 

Класифікація і види творчості. Структура творчого процесу. Механізми 
творчості. Функції творчості: пізнання, пристосування, розвиток. Бар’єри 
творчості. 

Основні поняття теми: 
Технічна, художня, літературна, ігрова творчість, наукова творчість, 
духовна творчість 

Змістовий модуль 2 
Психологія творчої особистості 

 
Лекція 4. Творча діяльність особистості на різних етапах онтогенезу  

(2 год.) 
Рання дитяча творчість (1-3 роки). Психологія творчості дошкільника. 
Особливості прояву творчості молодшого школяра. Характеристика 
творчості в юнацькому віці. Творчість та її прояви у період віку 
молодості та середнього віку. Психологічні особливості творчості літніх 
людей. 

Основні поняття теми: 
Дрібна моторика, літературна творчість, вікові кризи, дитяча 
обдарованість, талант 
Семінар 1. Творчість особистості протягом життя. 
 

Лекція 5. Творчість та психічні процеси (2 год.) 
Психологія творчого інтелекту. Психологія творчого мислення. Роль уяви 
в творчому процесі. Вплив емоційно-почуттєвої сфери на творчість 
особистості. Мотивація і творчість. Творчий потенціал особистості. 

Основні поняття теми: 
Інтелектуальна обдарованість, внутрішня зрілість, спонтанність, 
експресія  

 
Семінар 2. Внутрішні та зовнішні чинники розвитку творчого 
потенціалу.  
Семінар 3. Діагностика творчого мислення. Інтерпретація продуктів 
творчості 
Семінар 4. Методи розвитку творчого мислення. Програми творчості та 
механізми їх впровадження 

 
Лекція 6. Творче мислення в професії (2 год.) 

Особливості творчих особистостей. Класифікація творчих професій. 
Творчий потенціал колективу. Творчість в освітньому просторі. 
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Творчість і бізнес. Творчість в системі психічного здоров’я людини. 
Творчість і психологічний клімат в професійному колективі.   

Основні поняття теми: 
Геній, геніальність, продукт творчості, творча атмосфера, міжособистісна 
творчість 

     Семінар 5. Творче мислення - ключова компетентність сучасного 
фахівця  

 
Змістовий модуль 3.  

Арт-терапія – інтегративний напрям психології 
 

Лекція 7. Історія та розвиток арт-терапії (2 год.) 
Арт-терапія в ієрархії напрямів, заснованих на мистецтві. Історія 
розвитку арт-терапії. Роль науково-культурного життя XX-ХХІ ст. 
Основні підходи в класифікації форм арт-терапії. Особливості 
індивідуальної арт-терапії. Особливості групової арт-терапії. Основні 
форми групової арт-терапії: студійна відкрита група, аналітична закрита 
група, тематично орієнтована група у становленні арт-терапії.  

Основні поняття теми: 
Психотерапія, арт-терапія, , індивідуальна арт-терапія, групова арт-терапія, 
студійна відкрита група, аналітична закрита група, тематично орієнтована 
група. 

 
Лекція 8. Роль та значення арт-терапії (2 год.) 

Переваги та фактори психотерапевтичного впливу в арт-терапії. Арт-
терапія як спосіб розвитку творчого мислення та креативності. Творчий 
спосіб виразу емоцій і почуттів. Арт-терапія як спосіб підвищення 
адаптивності та розвитку гнучкості психіки до постійних життєвих змін. 
Структура арт-терапевтичного заняття. Вплив психологічних арт-технік 
на психічне здоров’я.   

Основні поняття теми: 
Мистецтво, художня експресія, трансформація, візуальна комунікація, 
активна уява, мрії, фантазії, вербалізація переживань, інсайт-
орієнтованість, арт-студія. 

 
Семінар 6. Арт-терапія в системі сучасності  

 
 

Змістовий модуль 4.  
Техніки арт-терапії: сучасні арт-практики 

 
Семінар 7. Метафоричні карти як засіб розвитку творчого потенціалу 
Семінар 8. Маскатерапія: емоції на обличчі 
Семінар 9. Пісочна терапія в роботі з дітьми 
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Семінар 10. Драмотерапія та роль акторської гри у подоланні внутрішніх 
конфліктів 
Семінар 11. Лялькотерапія як елемент формування образу «Я –особистість» 
Семінар 12. Нейрографіка. Практика зняття напруження та агресії. 
Семінар 13. Фототерапія як засіб формування адекватної самооцінки. 
Семінар 14. Музикотерапія в пренатальній психології  
Семінар 15. Кінокейси – техніка сучасного бізнесу 
Семінар 16. Ліплення. Формування мети та кроків досягнення успіхів 
Семінар 17. Колаж твоєї мрії 
Семінар 18. Основи мандалатерапії на шляху до самореалізації  
Семінар 19. Гримотерапія як засіб вирішення конфліктних ситуацій 
Семінар 20. Тілесно-орієнтована терапія в умовах фізичного та психічного 
перевантаження 
 
6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 2 2 - - 
Відвідування семінарських 
занять 

1 - - 5 5 1 1 14 14 

Робота на семінарському занятті 10 - - 5 50 1 10 14 140 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  33  88  53  184 

Максимальна кількість балів: 362 
Розрахунок коефіцієнта: 362: 100=3,62 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
 

Змістовий модуль 1. 
Загальні питання психології творчості 

 
Тема 2. Дослідження творчості в умовах науково-технічного прогресу.  

Теорії творчості – 14 год. 
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Зробити добірку з трьох відео сюжетів по 5 хвилин із кінофільмів, які 
б розкривали зміст однієї з теорії творчості– 5 балів.  

Змістовий модуль 2.  
Психологія творчої особистості 

Тема 3. Діагностика творчого мислення. Інтерпретація продуктів –14 
год. 

 Із запропонованого списку діагностичних методик визначення рівня 
творчого мислення обрати дві, визначити хід роботи, провести 
самодіагностику за вказаними інструкціями, зобразити графічно кількісний 
та якісний аналіз результатів – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 3. 
Арт-терапія – інтегративний напрям психології 

Тема 2. Роль та значення арт-терапії – 14 год. 
Написати вірш або прозу на тему: «Творчість у моєму житті»– 5 балів.  

 
Змістовий модуль 4. 

Техніки арт-терапії: сучасні арт-практики 
Тема 7. Нейрографіка – 14 год. 

Стати учасником одного з онлайн вебінарів Ольги Калабан, експерта з 
нейрографіки, в межах арт-терапевтичних практик – 5 балів. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 
залежить від дотримання таких критеріїв: 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  
- творчий підхід у виконанні завдань1б.

 
1.  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  
 

Таблиця 6.3.1 
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 
кількість балів 

Перший (визначення якості 
володіння базовими поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до 
аналізу, синтезу, конкретизації й 

запитання, що 
передбачає  

4 
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узагальнення змісту навчальної 
дисципліни) 

розгорнуту 
відповідь 

Третій (встановлення спроможності 
до застосування знань на практиці) 

психологічна 
задача 6 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія сучасної сім’ї» для студентів всіх спеціальностей  
Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 40 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  

 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва 
модуля 

Загальні питання психології 
творчості 

Психологія творчої особистості Арт-терапія – 
інтегративний напрям 

психології 

Техніки арт-терапії: 
сучасні арт-практики 

Кіль-сть балів 
за модуль   

33  бали 88 балів 53  бали 184 балів 

 
Теми лекцій 
 
 
 

1. Психологія творчості як 
наука. 
Природа творчості – 1 бал 
2. Дослідження творчості в 
умовах  
науково-технічного прогресу. 
Теорії творчості  - 1 бал 
3. Психологічна 
характеристика творчості:  
класифікація, види, 
структура, механізми - 1 бал  
 

4. Творча діяльність особистості на 
різних етапах онтогенезу- 1 бал 
5. Творчість та психічні процеси – 1 
бал 
6. Творче мислення в професії – 1 
бал 

7. Історія та розвиток арт-
терапії – 1 бал 
8. Роль та значення арт-
терапії – 1 бал 

 

 

Кількість 
балів 

3 бали 3 бали 2 бали 0 балів 
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Теми 
семінарів 
 
 

 1. Творчість особистості протягом 
життя – 11 балів 
2. Внутрішні та зовнішні чинники 
розвитку творчого потенціалу – 11 
балів 
3. Діагностика творчого мислення. 
Інтерпретація продуктів творчості 
– 11 балів 
4. Методи розвитку творчого 
мислення. Програми творчості та 
механізми їх впровадження – 11 
балів 
5. Творче мислення - ключова 
компетентність сучасного фахівця– 
11 балів 

6. Арт-терапія в системі 
сучасності – 11 балів 

 

7. Метафоричні карти як 
засіб розвитку творчого 
потенціалу – 11 балів 
8. Маскатерапія: емоції на 
обличчі – 11 балів 
9. Пісочна терапія в роботі 
з дітьми – 11 балів 
10. Драмотерапія та роль 
акторської гри у 
подоланні внутрішніх 
конфліктів – 11 балів 
11. Лялькотерапія як 
елемент формування 
образу «Я –особистість» – 
11 балів 
12. Нейрографіка. 
Практика зняття 
напруження та агресії – 11 
балів 
13. Фототерапія як засіб 
формування адекватної 
самооцінки – 11 балів 
14. Музикотерапія в 
пренатальній психології – 
11 балів 
15. Кінокейси – техніка 
сучасного бізнесу – 11 
балів 
16. Ліплення. Формування 
мети та кроків досягнення 
успіхів – 11 балів 
17. Колаж твоєї мрії – 11 
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балів 
18. Основи мандалатерапії 
на шляху до 
самореалізації  – 11 балів 
19. Гримотерапія як засіб 
вирішення конфліктних 
ситуацій – 11 балів 
20. Тілесно-орієнтована 
терапія в умовах 
фізичного та психічного 
перевантаження – 11 балів 

 
Кількість 
балів 

0 балів 55 балів 11 балів 154 бали 

Самостійна 
робота  

Відеосюжети – 5 балів Діагностика – 5 балів Вірш або проза – 5 балів Участь у вебінарі – 5 балів 
 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 
– 25 балів 

Модульна контрольна робота – 25 
балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 362 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3, 62 

Підсумковий 
контроль 

Залік  



15 
 

15 
 

 
8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 
 

2. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати 
досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во 
Рута, 2009. – 320 с.  

3.  Гринюк, Ю.  Творчий потенціал педагога : Як попередити емоційне 
виснаження. Заняття з елементами тренінгу / Ю. Гринюк.  Соціальний 
педагог [Текст]: всеукраїнська газета для фахівців/ Редакції 
загальнопедагогічних газет. - Київ : Шкільний світ, 2018. № 1 -  С. 6-18 

4. Ільїна Н. М. Психологія творчості та обдарованості : навчальний посібник / 
Н. М. Ільїна. – Суми: Університетська книга, 2018. – 227 с. 

5. Яланська С. П. Психологія творчості: навчальний посібник / 
С. П. Яланська. –  Полтава :  ПНПУ імені  В.Г.  Короленка, 2014. – 
180 с. 

Додаткова література: 
6. Вознесенська  О.  Арт-терапія  в  роботі  практичного  психолога:  

Використання  арт-технологій  в  освіті /  О. Вознесенська, Л. Мова. – 
К. : Шкільний світ, 20011. – 120 с.  

7. Доренський В. Мистецтво як феномен людино творення / В. 
Доренський// Філософська думка. – 2009. – № 6. – С. 61–78. 

8. Сидорук, Ю.  Що таке творча методика "карус" : Робота з 
обдарованими дітьми. Матеріали для проведення занять із розвитку 
творчості / Ю. Сидорук.  Практичний психолог: Дитячий садок 
[Текст]  : щомісячний спеціалізований журнал/ Ін-т психології ім. Г. С. 
Костюка АПН України. - Київ : МЦФЕР-Україна. -  2018. N 4 С. 41-47 

9. Капустюк, О.  Простір арт- терапії: не все так просто, як здається / О. 
Капустюк Практичний психолог: Дитячий садок [Текст] : щомісячний 
спеціалізований журнал/ Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України. - Київ : МЦФЕР-Україна. -  2018. N 4-  С. 4-9 

10. Мальчиоди К. Арт-терапия и мозг / К. Мальчиоди // Исцеляющее 
искусство: журнал арт-терапии. – 2010. – № 3.  

11. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 
2001. – 448 c.  

12. Рыбакова С. Г. Арт-терапия для детей с задержкой психического 
развития / С. Г. Рыбакова. – СПб. : Речь, 2011. – 144 с.  

13. Фрейд З. Художник и фантазирование / Под ред. Р. Ф. Додельцева. – 
М.: Республика, 1995. – 400 с.  

14. Хоган С. Проблемы идентичности / С. Хоган // Арт-терапия: 
хрестоматия / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2013.  

15. Jo Salas Improvising real life personal story in playback theatre/ - Играем 
реальную жизнь в Плейбек-театре / Пер. с англ. – М.:Когито-Центр, 
2009. – 159 с. 


