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Цілі дисципліни       – формування психологічних передумов виявлення особистісної 
креативності у професійному музичному виконавстві. 
–  індивідуально-особистісна музично-творча реалізація 
здобувача. 
– залучення до поглиблено-спеціалізованих видів музично-творчої 
діяльності, в тому числі опрацювання суміжних творчих спеціалізацій;  
– участь у майстер-класах, фестивалях, конкурсах, різних творчих 
акціях;  
– оволодіння знаннями з музичної психології та теорії художньої 
комунікації;  
– розвиток навиків та форм особистісно-творчої та сценічної 
комунікації; 
–  розвиток мистецької ерудиції, формування особистісних вмінь 
широкого кола мистецького професійного тезаурусу. 

 



 
Компетентності  ● Вміння проводити самостійний аналіз та дослідження творчого акту. 

● Вміння опрацьовувати музичний матеріал з огляду на потреби 
сучасного мистецького ринку праці. 

● Вміння свідомого прогнозування та формування алгоритмів творчого 
процесу з огляду на розуміння законів виконавського мистецтва. 

● Комунікативні вміння міжособистісного та виконавського спрямування. 
● Вміння нестандартно (креативно) вирішувати академічні завдання.  
● Вміння використовувати логічні та інтуїтивні форми опрацювання 

музичного матеріалу в єдиному творчому процесі. 
● Вміння орієнтуватися у непередбачених ситуаціях у виконавському 

процесі. 
● Вміння вирішувати складні виконавські завдання у негативних умовах. 
● Вміння планувати та організовувати творчу дію з урахуванням її 

призначення, умов її реалізації та специфіки кінцевого споживача 
творчого продукту. 

● Вміння застосовувати знання психологічних законів спілкування у 
професійній діяльності. 

 
Здатності  ● Здатність застосовувати професійні знання та творчі вміння у 

практичних ситуаціях. 
● Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
● Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміннями, 

методиками. 
● Здатність об’єктивно аналізувати результати своєї діяльності та 

формувати алгоритми вирішення професійних проблем. 
● Здатність з відповідальністю ставитись до якості власного творчого 

продукту. 
● Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 
● Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію у вирішенні професійних завдань 
● Здатність розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності. 
 

 
  
Резуль- 
тати 
навчан- 
ня 

Знання ● своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомлення ролі  
гуманітарного знання та мистецтва для виховання громадянського 
суспільства;  

● академічної та сучасної методології професійного виховання музиканта-
виконавця;  

● інструментів особистісного мотивування музиканта-виконавця; 
● методів прогнозування професійної виконавської кар’єри музиканта. 

 
 Вміння ● зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення мистецької спільноти задля вирішення сучасних завдань 
мистецької освіти та виконавства; 

● демонструвати навички виявлення та професійного усунення проблем 
виконавської діяльності; 

● збирати, аналізувати, структурувати інформацію для професійного 
опанування музичного матеріалу; 

● застосовувати креативні рішення в академічних виконавських ситуаціях; 
об’єктивно оцінювати та найбільш вдало застосовувати власні специфічні 
хаяквиконавські якості властивості творчого апарату; 

● вирішувати складні комунікативні завдання міжособистісного та 



виконавського спрямування; 
● обґрунтовувати тактику та стратегію творчого акту; 
● володіти власним творчим апаратом у складних негативних умовах; 
● критично ставитись до результатів власної діяльності. 

 
Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
передують 
вивченню 
дисципліни) 

На етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії    
дисципліна «Розвиток творчих здібностей» вивчається з метою практичного 
синтезування теоретичного (психологічного, педагогічного, музикознавчого) 
знання з професійними виконавськими навичками музиканта у прогнозуванні та 
стратегічному вибудовуванні власної виконавської кар’єри, а також набутті 
досвіду вирішення виконавських завдань в умовах професійної конкуренції. 
 
 
 

Зміст дисципліни        Індивідуальні заняття проводяться з урахування вирішення індивідуальних 
виконавських проблем конкретного здобувача та спрямовані на:  

● набуття компетентностей, здатностей, вмінь та знань, що допомагають 
усвідомити алгоритми творчого процесу музиканта-виконавця; 

● набуття навичок керування власним творчим апаратом; 
● свідоме вибудовування стратегії планування та тактики реалізації творчої 

дії; 
● практичне опрацювання креативних методів виконавської діяльності; 

набуття досвіду вирішення складних ситуацій, притаманних виконавській 
діяльності та особистісному творчому процесу музиканта. 
 
 

 
 
Дидактичні методи  ● Підготовка концертної програми, з урахуванням специфіки кінцевого 

споживача творчого продукту: аналіз та відбір репертуару, стилістичні та 
жанрові переваги глядацької аудиторії, тематичні спрямованість 
концертного заходу, вибудовування власної моделі виконання (з 
урахуванням вищезазначених факторів) тощо. 

● , Участь у майстер-класі: аналіз змісту та ефективності майстер-класу з 
урахуванням власних вражень, реакції аудиторії, висновків модератора. 

● Підготовка до фестивалів та конкурсів: формулювання мети та завдань 
власної участі у конкурсі або фестивалі; аналіз власної готовності до 
участі у творчих заходах певного рівня; вибудовування стратегії, тактики 
підготовки та підбір репертуару, з урахуванням власних психофізичних та 
психологічних властивостей.  

● Оволодіння комунікативними вміннями особистісного та виконавського 
спрямування: аналіз власних виступів, їх позитивних та негативних 
наслідків; моделювання вирішення складних комунікативних завдань у 
професійному спілкуванні. 

● Розвинення кола мистецької ерудиції: опрацювання академічної та 
сучасної літератури з психології мистецтва та психології сценічної 
діяльності; розвинення власного репертуару за рахунок опрацювання 
творів суміжних жанрів; напрацювання власних способів керування 
творчим процесом та творчою комунікацією із глядачем.   
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Література 

додаткова 

 

Технічне 
забезпечення 

онлайн та медіа-ресурси;  
наукова, науково-методична та загальноосвітня література.  

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 
балах 

Максимальна оцінка в балах 
 

Іспит 1 65 100 
Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 

згідно з таблицею: 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 
шкалою 

Для екзамену 

Оцінка за національною 
шкалою 

Для заліку 
90-100 A Відмінно  

зараховано 82-89 B добре 
74-81 C 
64-73 D задовільно 
60-63 E 
35-59 FX Незадовільно, з 

можливістю  повторного 
складання 

Не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F Незадовільно, з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 
Політика курсу 
Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА імені 

А.В. Нежданової» та «Положення про академічну доброчесність ОНМА імені 
А.В. Нежданової» 
Додатково: Політика співпраці 
Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді 
кожний студент захищає самостійно. Взаємодія студентів під час іспиту / 
тестування категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися 
порушенням академічної доброчесності згідно принципів ОНМА імені 
А.В. Нежданової щодо академічної доброчесності. 



Додаткова 
інформація 

Навчальна програма дисципліни «Розвиток творчих здібностей », ухвалена 
Вченою радою ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №2 від 11.09.2019). 
Робоча програма кредитного модуля « Розвиток творчих здібностей », 
розроблена професором каф. Сольного співу ОНМА імені А.В. Нежданової 
Оганезовою-Григоренко О.В. та ухвалена науково-методичною комісією  ОНМА 
імені А.В. Нежданової (протокол №1 від 25.09.2019). 

 
 
  



 



 


