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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

 форма 

навчання 

 

ЕСТS (кількість кредитів) 

– 3  

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 

денна - 

Цикл професійної 

підгтовки Напрям підготовки 

024 Хореографія 
(шифр і назва) 

Змістових модулів - 2  

 

 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин –    

90 годин 

4-й 4-й 

Семестр  

7-8-й  7-8-й 

             Лекції 

 

 

 

Всього годин для денної 

форми навчання (в т. ч. 

тижневих) :  

аудиторних – 45 

самостійна робота 

студента - 45 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

            Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

30 3 

Практичні 

15 год. 6 год. 

Самостійна робота 

45 год. 81 год. 

Вид контролю 

(залік,екзамен) : 

залік залік 
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Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія культури і 

творчості» написана відповідно до освітньо-професійних вимог щодо 

підготовки Бакалавра зі спеціальності 024 «Хореографія». 

Робоча програма окреслює теоретичний, прикладний і практичний 

матеріал, що є необхідним для засвоєння даної дисципліни. 

Метою і завданнями названої дисципліни є на основі освоєння 

основних понять і категорій цього курсу сформувати у студентів: 

- уявлення про те, який шлях здійснює культура в історичному 

часі; 

- розуміння як вигранюється особистість завдяки культурі, як 

змінюється людська психіка в перебігу різних історичних епох, етносів і 

культурних практик; 

- усвідомлення синдромів, якими одна культура чи культурна 

практика відрізняється від іншої, вирішальним чином впливаючи на своїх 

носіїв; 

- уявлення про процес акультурації та сценарії взаємодії культур і 

культурних практик, народження нового етносу і цивілізацій; 

- усвідомлення, що крос-культурне освоєння світу є важливою 

складовою духовного становлення і подальшого розвитку особистості 

сучасника. 

- уявлення про про феномен творчості та соціально-психологічні 

причини    його обожнення в історії і культурі; 

- розуміння змісту, видів, ролі та значення творчості в житті  

окремої людини і людства в цілому; 

- уявлення про складові елементи єдиної системи творчої 

діяльності; 

- усвідомлення функціонування багаторазового психологічного 

інтуїтивного механізму творчості; 

- розуміння психологічних  особливостей митців, їх складної долі та ролі 

у суспільній свідомості.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. «Культурна революція в психології» (16 годин) 

Тема 1.1. Вступ до «Психології культури» 

Лекція 1.1.1. Історія становлення, предмет і місце «Психології 

культури» в системі психологічних знань. Міждисциплінарні зв’язки і 

структура психології культури.               (2 години) 

Лекція 1.1.2. Історія становлення, предмет, принципи, завдання і 

методи історичної психології. Історична психологія про обожнення і 

духовність .                                                                                         (2 години) 

 

Тема 1.2.  Етнічна психологія як галузь психологічного знання 

Лекція 1.2.1. Історія становлення, предмет і завдання етнічної 

психології. Етнос і етногенез: суть і розвиток. Етнічна психологія про 

засновників суперетносів                 (2 години)  

Лекція 1.2.2. Етнічна свідомість, етноцентризм, психічний склад і 

традиція.                   (2 години) 

Лекція 1.2.3. Етнічна психологія та уявлення прадавніх українців про 

своє походження                  (2 години) 

 Тема 1.3. Крос-культурна психологія як наука 

Лекція 1.3.1. Історія становлення, предмет і завдання крос-культурної 

психології. Психологічний вимір культур            (2 години) 

 Лекція 1.3.2. Культура, особистість, мова спілкування. Символи 

духовної культури України.               (2 години) 

  Лекція 1.3.3 Психологія міграцій і акультурацій. Культурний шок і 

культурна дистанція.                (2 години) 
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    Змістовний модуль 2. «Творча думка - невичерпне джерело розвитку» 

                                                                                                              ( 14 годин) 

Тема 2.1. Ореол таїни та еволюція обожнення творчості в історії і 

культурі людства 

Лекція 2.1.1. Ірраціональне та раціональне визначення творчості 

(масштаби, види і структурні складові творчої діяльності). Суб'єкт творчості 

як складовий елемент творчої діяльності і системо-утворюючий вектор 

феномену творчості         (2 години) 

Лекція 2.1.2. Фази інтуїтивного механізму творчості. Роль загального 

психологічного критерію творчості у появі неочікуваного (вторинного) 

продукту           (2 години) 

Тема 2.2. Творча особистість та її життєвий шлях 

Лекція 2.2.1. Загальні соціально-психологічні характеристики творчої 

особистості. Еволюція концепцій креативності    (2 години) 

Лекція 2.2.2.  Міфологія, філософія, наука і релігія про творчість  і 

розвиток творчих здібностей        (2 години) 

Лекція 2.2.3. Казка, народна традиція, історія, психологія і педагогіка 

про мистецтво  стати і бути людиною.      (2 години) 

  

Тема 2.3. Особливості творчої діяльності людини у дитячому, підлітковому, 

молодому, зрілому, старшому і похилому віці 

Лекція 2.3.1. Методи дослідження творчої особистості та змінених 

станів свідомості          (2 години) 

Лекція 2.3.2. Методи навчання творчості і контролю творчих станів. 

Мистецтво стати і бути людиною.                                     (2 години) 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п   с.р. л п   с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.1. 10 4 - - - 6 15 1 - - - 14 

Тема 1.2. 14 6 2 - - 6 15 1 - - - 14 

Тема 1.3. 16 6 4 - - 6 15 1 - - - 14 

Разом за 

змістовим 

40 16 6 - - 18 45 3 - - - 42 

                                         Змістовий модуль 2. 

Тема 2.1. 13 4 - - - 9 15  2 - - 13 

Тема 2.2. 15 6 - - - 9 15  2 - - 13 

Тема 2.3. 22 4 9 - - 9 15  2 - - 11 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

50 14 9 - - 27 45  6  - 39 

Усього 

годин 

90 30 15 - - 45 90 3 6  - 81 

Індивідуальне завдання 
9 

- 

  - 

 - 

 - 

 - 

  - 

                      

5. Теми та назви практичних занять 

№ 

п/н 

                Назва (питання) семінарського заняття Кількість 

годин 

1. Перебудовувальний культурний шок в Україні 2 

2. Ставлення до культурного надбання та залучення його потенціалу 2 

3. Відношення до використання потенціалу життя і смерті 2 

4. Особливості творчої діяльності у дітей  2 

5. Особливості творчої діяльності у підлітків 2 

 6. Особливості творчої діяльності у людей молодого, зрілого та старшого 

віку 

2 

7. Танцювальна психопрофілактика і психогігієна 3 

    РАЗОМ: 15 

     

 

6. Самостійна робота студента (45 годин) 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Написання конспекту за рекомендованою літературою 30 
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2 Повторення пройдених лекцій та підготовка до кожного наступного 

наступногосемінарів 

15 

 Семінару (практичного заняття) 45 

 

 

                7.  Зачона форма: написання реферату з танцювальної 

психогігієни, психопрофілактики чи арт- психотерапії                  (9 годин) 

 

8. Схема нарахування та розподілу балів, шкала оцінювання 

   

            Шкала оцінювання: національна та ECTS (нормативна) 

 

9. Орієнтовані питання до заліку                                                                                                        

(з « Психології культури»): 

1. Що є предметом дослідження «Психології культури»? 

2. Де зустрічаються ранні форми усвідомлення значення культури в житті 

людини і родини? 

3. Чому «Психологія культури» стає особливо актуальною  в сучасній 

Україні? 

4. Чому культурна поведінка довго залишалася поза увагою молодої 

психології? 

5. На межі яких наук виникає «Психологія культури»? 

6. Назвіть основні напрями досліджень «Психології культури»? 

7. Назвіть основні чинники психічного розвитку людини 

8. Чому психологія вважається найскладнішою наукою у світі? 

СУМА 

БАЛІВ   

ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 
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9. Коли і де та в межах яких способів пізнання почала розвиватися історико-

психологічна проблематика? 

10. Що вивчає «Історична психологія»? 

11. Охарактеризуйте взаємозв’язок людини й історії, людської психіки й 

суспільства 

12. Що відбувається з людською психікою, яка переживає перехід з однієї 

історичної доби до іншої? 

13. Чи потрібно враховувати людську складову історичного процесу? І 

чому? 

14. Які соціально-психологічні чинники привели до глибокої кризи в 

Україні? 

15. Що таке історіогенез? 

 16. Які методи дослідження подарувала «Історична психологія»? 

17. Що уявляє собою метод структурного аналізу тексту? 

18. Охарактеризуйте метод психолого-історичної реконструкції психіки 

людей минулих епох 

19. Що уявляє собою вчинків метод В.А. Роменця? 

20. Назвіть критерії розвитку психіки в процесі історіогенезу 

21. В чому матеріалізується рівень розвитку мови і мислення? Поясніть 

гіпотезу Сефіроа-Уорфа 

22. Дайте історико-психологічну характеристику античної доби 

23. Що уявляє собою культурно-психологічний феномен обожнення? 

24. Охарактеризуйте культурно-історичні та психологічні засади 

європейської цивілізації 

25. Охарактеризуйте співвідношення образу і смислу за Платоном 

26. Про що свідчить історична лінія розвитку міфу? 

27. Що таке крос-культурний переклад («тлумачення») міфу? 

28. Які смисли відображені в образах давньогрецького міфу про Психею? 

29. Про що розповідає давньоєгипетський міф про Озиріса та Ізіду ? 

30. Що вивчає «Етнічна психологія»? 

31. Якими стратегіями дослідження користується сучасна 

«Етнопсихологія»? 

32. Назвіть основні поняття і категорії «Етнопсихології»? 
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33. Які підходи і методи використовує «Етнічна психологія»? 

34. У чому полягає значення досліджень в галузі «Етнопсихології»? 

35. Що таке етнос і етногенез? 

36. Що таке етносфера? 

37. Що таке ноосфера за В.І. Вернадським? 

38.Що таке пасіонарність? 

39. Назвіть фази розвитку етносу за Л. Гумільовим 

40. Що може стати пасіонарним поштовхом? 

41. Скільки років тривають етногенези? 

42. Які ознаки мають етногенези? 

43. Що таке етнічне поле та його спільноти? 

44. Охарактеризуйте етнокультурну діяльність засновників супер етносів 

45. В чому полягають духовна ідеологія та психолого-педагогічна 

технологія її втілення, які впроваджував пророк Мойсей? 

46. Охарактеризуйте етнічну діяльність Ісуса Христа 

47. Чому послідовники вчення Ісуса Христа обожнили свого духовного 

вчителя і цілителя? 

48. Які психологічні механізми саморегуляції та само-актуалізації ви 

знаєте? 

49. Чому людина вважається проективною істотою? 

50. Які концепції походження українського етносу вам відомі? 

51. Яке історичне завдання ставив перед собою Нестор Літописець? 

52. Дайте визначення етносу за Арутюновим 

53. Що таке «етнічна свідомість»? 

54. Що таке «етнічна ідентичність»? 

55. Що таке «етнічні стереотипи» та «гетеро-стереотипи»? 

56. Що таке «картина світу»? 

57. Що таке «етноцентризм»? 

58. Що таке «психічний склад» і «традиція»? 

59. Що таке «соціальний характер»? 

60. Що таке «спосіб життя»? 

61. Поясніть думку «кожна мить вимірюється вічністю» 
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62. Дайте соціально-психологічну характеристику уявлень прадавніх 

українців про своє походження 

63. Пригадайте і наведіть приклади давньоукраїнських міфів, поясніть їх 

образи і смисли 

64. Поясніть походження назв «слов'яни», «русини», «українці», 

«малороси» («малороси»), «кияни» 

65. Поясніть легенди Нестора Літописця про духовну топоніміку Києва 

66. Скільки і які назви має найбільша ріка України? 

67. Що означає назва нашої країни? 

68. Що вивчає «Крос-культурна психологія»? 

69. Назвіть базові поняття «Крос-культурної психології» 

70. Поясніть поняття «культура» і «культурна практика»? 

71. Що таке «культурний синдром»? 

72. Які психологічні виміри культури ви знаєте? 

73. Що таке «базова», «модальна» та «типова особистість»? 

74. Що таке «соціальна ідентичність»? 

75. Дайте визначення «особистісної ідентичності» 

76. Що таке «соціальне обличчя»? 

77. Що таке «соціальний образ»? 

78. Наведіть приклади впливу цінностей, норм, соціальних ролей і сценаріїв 

спілкування на комунікативну поведінку представників різних культур 

79. Що таке «материнський ефект»? 

80. Що уявляють собою «проміжний світ мови» та «мовленнєвий вимір 

соціуму»? 

81. Що таке «сонце зоряна мова»? 

82. Які предмети-символи духовної культури України ви знаєте? 

83. Що таке «культурний шок» і «культурна дистанція»? 

84. Що уявляє собою «перебудовуваний культурний шок»? Поясніть його 

наслідки 

85. Чим відрізняються полікультурні індивіди від монокультурних? 

86. Що таке «етнокультурна міграція» та «акультурація»? 

87. Назвіть основні стратегії міжкультурної взаємодії (акультурації) 

88. Які види і типи інтелекту ви знаєте? 
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89. Опишіть ставлення до життя і смерті в різних культурних практиках 

90. Опишіть ставлення до здоров’я (фізичного, психічного, психологічного, 

соціального і духовного) і довголіття, до людини і родини, до любові, 

творчості і праці в різних культурних практиках. 

10.Орієнтовані питання до заліку (з « Психології творчості») 

1. Предмет дослідження психології творчості 

2. Основні підсистеми загальної структури творчої діяльності 

3. Поняття «творчості» 

4. Чому творчість має ореол обожнення? 

5. Творчість як біологічний феномен 

6. Психофізіологічні механізми творчості 

7. Творчість як соціальний феномен 

8. Особливості античної творчості 

9. Специфіка творчого середньовіччя 

10. Творчість в епоху Відродження 

11. Дослідження творчості різними психологічними течіями 

12. Системні підходи до вивчення творчості  

13. Теорія трьох кілець Дж. Рензуллі 

14. Критерії творчого акту за Я.О. Пономарьовим  

15. Види творчості та проблеми їх стимуляції 

16. Фази інтуїтивного механізму творчості 

17. Внутрішні бар'єри (анти-стимулятори), що негативно впливають на 

творчий процес (за В.О. Моляко) 

18. Зовнішні бар'єри, що негативно впливають на творчість 

19. Вплив звуків, кольорів та форми на творчий процес 

20. Вплив Слова, образу і смислу, інтонацій та сили голосу на творчий 

процес 

21. Рівні творчого процесу: підсвідоме, над-свідоме, свідоме 

22. Творчий потенціал і перетворення  творчої енергії як основа механізму 

творчості 

23. Структура творчого процесу 

24. Первинний і вторинний (прямий і додатковий) продукт творчості 

25. Етапи творчої праці 
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26. Чотири-стадійна теорія творчого мислення за Г. Волесом 

27. Поняття про творчу особистість 

28. Творчі здібності та їх структура 

29. Креативність та характеристика, креативної особистості. 

30. Концепція креативності Я.П. Пономарьова 

31. Концепція креативності за К. Тейлором і Д. Холандом 

32. Концепція креативності Е.П. Торренса 

33. Концепція креативності Дж. Гілфорда. Параметри креативності 

34. Дивергентне та конвергентне мислення 

35. Теорія інвестування в концепції креативності Р. Стернберга 

36. Класифікація здібностей за Б.М. Тепловим 

37. С.Л. Рубінштейн про природу обдарованості та вплив соціального 

середовища 

38. Обдарованість та уявлення  за О.М. Матюшкіна 

39. Творча обдарованість 

40. І.П. Павлов про класифікацію творчих особистостей 

41. Поділ людей на «ліво- і право-півкульних». 

42. Типи мислення та особливості творчої особистості за В.Н. Дружиніним 

та В.І. Андреєвим 

43. Структурні компоненти творчих здібностей 

44. Психологічна структура творчої особистості 

45. Гештальтпсихологія про розумовий склад 

46. М. Воллах і Н. Коган про умови прояву креативності 

47. Л. Мак-Кіннанон про найвидатнішу ознаку творчої особистості 

48. Найважливіші здібності творчої особистості 

49. Коефіцієнт інтелекту 

50. Творча унікальність 

51. Вікові періоди творчих проявів 

52. Особливості дитячої творчості 

53. Підліткова та юнацька творчість 

54. Специфіка творчої діяльності людей старшого віку 

55. Чотири типи життєвих стратегій 

56. Л.С. Виготський про уяву, мову і творчість. Слово – Творець 
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57. Розвиток уяви та творчості в ігрових діях 

58. Функції та лінії розвитку уяви 

59. Формування знаково-символічної функції 

60. Види знаково-символічної діяльності 

61. Фактори впливу на дитячу творчість 

62. Якості вчителів, які працюють з обдарованими дітьми 

63. Стратегії навчання академічно обдарованих дітей 

64. Л. Термен про геніальних дітей та показники їх загального здоров'я 

65. Визначення поняття «геній» І. Джементом, Д. Коцом та ін. 

66. Список тверджень для батьків, за допомогою якого можна оцінити, на 

думку Д. Льюїса, ступінь їх участі в заняттях дитини 

67. Зразки творчої поведінки для наслідування дітьми 

68. Сімейне виховання лауреатів Нобелевських премій 

69. Рекомендації батькам, які хочуть розвивати творчі здібності дитини 

70. Методи дослідження творчої особистості 

71. Особливості застосування авторських методик дослідження творчих 

якостей 

72. Особливості та призначення модифікованого варіанту тесту С.А. 

Медника «Ваш творчий потенціал» 

73. Методи розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру 

74. Методи активізації та використання індивідуального творчого 

потенціалу самоусвідомлення та самоорганізації особистості  

75. Методи самопізнання власних особистісних якостей 

76. Методи активізації та реалізації творчого досвіду 

77. Методи активізації інтелектуальних процесів 

78. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах 

79. Виявлення творчих задатків у школі 

80. Психологічне тестування 

81. Творча особистість та її життєвий шлях 

82. Танцювальна арт-психотерапія, психогігієна та психопрофілактика 

83. Мова тіла та реабілітаційна хореографія 

84. Художня обдарованість у світлі психології мистецтва 

85. Вплив феміністі та маскулінності на образо творення 
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86. Роль образо творення в сучасній культурі: естетика та анти естетика 

87. Схоже та відмінне у художньо обдарованих чоловіків і жінок 

88. Загальне, індивідуальне та гендерно-типове у творчій діяльності 

89. Психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей і підлітків в 

освітніх закладах країни 

       90. Психолого-педагогічна підтримка обдарованих людей зрілого та старшого  

віку                                           

                                           11. Рекомендована література  
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