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2. Зміст лекційного матеріалу 

Тема 1. Наукові основи проблеми психології музичної діяльності в 
якості самостійної музикологічної дисципліни і виду психологічного 

знання 
1.1. Системність знань з психології музичної діяльності: видова 

спеціалізація. 
1.2. Психолого-педагогічні принципи вияву первинних музичних 

задатків: феномени музичного обдарування та музикальності. 
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1.3. Ідея Б. М. Теплова щодо принципово динамічного характеру 
феномена “музичні здібності” та їхнього розвитку за певними 
педагогічними принципами. 

1.4. Здатність предметного змісту психології музичних здібностей 
інтегрувати “музичну” психологію із предметом науки 
“психологія”: спеціалізований погляд на психо- та 
нейрофізіологічні механізми впливу музики на людину; опорні 
положення музичної терапії та психологічної корекції. 

 
Тема 2. Історичні відомості щодо структуризації знань з психології 

музичної діяльності 
2.1. Характеристика історичних фрагментів знання “психічного” у 

музиці: від античних вчень до класичної філософської думки. 
2.2. Історичність уявлень щодо катарсису засобом музики та наукові 

обґрунтування психології звукових відчуттів. 
2.3. Неореставрація давніх містичних уявлень про музику у просторі 

новітньої музичної свідомості. 
 

Тема 3. Міжгалузеві зв’язки музикознавчої та психологічної 
герменевтики 

3.1. Людиновимірність світу музики та основи герменевтичного 
методу його аналізу. 

3.2. Значення методу каузально-динамічного аналізу у його стосунку 
до процесу герменевтичної рецепції конструктів інформаційного 
поля світу музики. 

3.3. Ідея просторової моделі когнітивної експансії музичної 
свідомості. 

 
Тема 4. Роль системно-структурних особливостей людської психіки 

щодо “образного мислення” як “мислення образами” 
4.1. Техніка “мислення образами” у дискурсі архетипальної 

психології: психологічна природа музичного образу, його 
модальні характеристики. 
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4.2. Історія та теоретичні основи методики вияву змісту музичних 
творів засобом ідей гештальтпсихології. 

4.3. Провідні положення та генеральні наукові ідеї щодо психології 
музичного сприймання та психологічних аспектів музичної 
педагогіки. 

 
Тема 5. Феномен мислення у дусі практичних потреб психології 

музичної діяльності 
5.1. Провідні теоретичні положення щодо специфіки мисленнєвої 

діяльності людини та феномена “свідомість” як найвищого рівня 
психічного відображення світу: психологічний зріз музичної 
свідомості з боку інтенціональних актів. 

5.2. Історичні типи музичного мислення у прикладах музичної 
творчості епохи Класицизму та Романтизму: порівняльний 
аналіз “порухів душі” як типу пізнавального образу. 

5.3. Алгоритми герменевтичної рецепції тріади “інтонаційна 
модель – інтонування – інтонація” (за В. Г. Москаленком). 

 
Тема 6. Психолого-педагогічні закономірності розвитку 

музикальності 
6.1. Критерії діагностики музикальності як високої міри здатності до 

самоідентифікації з музичним образом. 
6.2. Алгоритми дискурсивного (логічного) мислення як дидактична 

основа “буття у світі музики”: конкретизація сукупності 
інтелектуально-смислових алгоритмів та емоційно-
психологічних реакцій або ж психічних станів людини, яка 
перебуває у контакті з музикою. 

6.3. Характерні особливості галузі знань з психології музично-
виконавської діяльності як різновиду музично-творчої 
діяльності: складові самовиховання творчої особистості; поняття 
артистизму та естрадної витримки. 
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Тема 7. Психологічні механізми формування музично-слухової уваги 
та музичної пам’яті 

7.1. Теоретичні аспекти феномена “увага” з погляду психології 
музичної діяльності та психологічних основ музичного 
навчання. 

7.2. Технології спеціалізації пізнавальної діяльності в аспектах 
формування “предметності” музично-слухової уваги. 

7.3. Техніка музично-перцептивного сприймання як шлях до 
формування музично-слухової уваги. 

7.4. Слухова, емоційна та інші види пам’яті у формуванні музичної 
пам’яті. 

7.5. Зв’язок феномена музичної пам’яті з формуванням у музикантів 
полімодальних уявлень. 

 
Тема 8. Інтонаційна природа музичного слуху 

8.1. Феномен інтонації як провідна ідея вчення Б. Асф’єва щодо 
специфіки світу музики як виду мистецтва. 

8.2. Відродження ідей інтонаційної концепції музики у вченні про 
інтонаційну фабулу та алгоритмах розгляду людини у “дзеркалі” 
інтонаційної форми. 

8.3. Рівні та види музичного слуху, їхні рефлексивного плану дії з 
боку реципієнта. 

8.4. Психофізіологічні механізми звуковисотного інтонування за 
умов рівномірно-темперованого строю: ідеї М. Гарбузова щодо 
“зонової” природи звуковисотного слуху та техніка “розумового 
афекту” (за методикою Дж. Кьорвена) як психоіндивідуальний 
засновок інтонування в системі ладового мислення. 

 
Тема 9. Особистість музиканта: рушійні сили творчості. 

9.1. Об’єктивне та суб’єктивне у творчості: життя як процес 
творчості. 

9.2. Позасвідомі корені творчості: теорія З. Фройда щодо природи 
художньої творчості. 

9.3. Особливості творчості музиканта-виконавця. 
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Тема 10. Загальні засади психології композиторської діяльності як 
творчого процесу. 

10.1. Психологічні механізми феномена “композиторська творчість”. 
10.2. Основні положення теорії індивідуації К.-Ґ. Юнґа у їхньому 

стосунку до процесу композиторської творчості. 
10.3. Проблема розуміння вектора індивідуальної психічної 

самоорганізації та його значення щодо формування феномена 
“індивідуальний композиторський стиль”. 

 
Тема 11. Ментальна природа музичного стилю: людиновимірність 

категорії “музичний стиль” з боку світовідчуттєвого спектру. 
11.1. Проблема герменевтичної рецепції специфіки музичного 

мовлення історично конкретної доби у ментально адекватних 
психоповедінкових інваріантах та символах. 

11.2. Ментальні передумови інтонаційного моделювання як проблема 
стилістичної комбінаторики. 

11.3. Алгоритми типів світосприймальних настанов (за К. Ясперсом) 
у проекціях жанрового роду музичної творчості. 

11.4. Дія закону асоціації або зв’язку ідей (за Дж. Локком) стосовно 
новітньої (акласичної) моделі стилеутворення. 

 
Тема 12. Процеси спілкування у музичній діяльності. 

12.1. Новітні технології комінукативного акту: транзактний аналіз 
стосунків вчителя музики та учня; концепція К. Роджерса. 

12.2. Ланки комунікативного акту. 
12.3. Теорії комунікативного впливу та розвитку музичних 

зацікавлень. 
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3. Перелік семінарських занять та розподіл балів 

№ 
з/п 

Теми семінарських занять 
Кількість 

балів 

1. 

Алгоритми тлумачення специфіки психології музичної 
діяльності: інтеграція науки “психологія” з психологією музики 
та музичною психологією; музика як психічний феномен; 
музикальність та інтенціональність як архітектонічний зріз 
музичної свідомості індивіда. 

8 

2. 

Умови та принципи каузально-динамічного аналізу психічної 
реальності (за методом Л. С. Виготського): алгоритми аналізу 
структури музичного образу у дискурсі архетипальної 
психології; герменевтична практика;  

8 

3. 

Особистісний простір уяви, емоцій та почуттів у музичній 
діяльності: модальність музичного мовлення та музичного 
мислення; алгоритми вияву змісту музичних творів засобом ідей 
гештальтпсихології. 

8 

4. 
Предметність музичної свідомості; поняття “інтонаційна модель” 
як психологічний конструкт виконавської, аналітичної та 
слухової музичної діяльності. 

8 

5. 
Наукові основи психології музичного сприймання: сприймання 
музики та проекція особистості.  

6 

6. 
Психологія музичного виконавства як різновиду музично-творчої 
діяльності: 

6 

7. 

Технології спеціалізації психології пізнавальної діяльності: 
слухові відчуття та музично-слухові уявлення; феномени 
музично-слухової уваги та музичної пам’яті. Феномен музичного 
слуху в регламенті інтонаційної концепції музики як виду 
мистецтва: психоіндивідуальний засновок звуковисотної корекції 
за умов рівномірно-темперованого строю. 

8 

8. 

Психологія творчого процесу у композиторській діяльності: 
суб’єктна природа індивідуального композиторського стилю та 
проблема герменевтичної рецепції історичного типу музичного 
мово-мислення у ментально адекватних психоповедінкових 
інваріантах та символах: алгоритми представлення специфіки 
мисленнєвих операцій в образі “психічної реальності”; типологія 
світосприймальних настанов та їхня психологічна специфікація у 
процесах музичної творчості; психологічна специфікація 

8 



 

 7

музичної творчості у категоріях “опис – спостереження – 
експеримент”. 

 
4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: 
опрацювання теоретичного матеріалу та тренінгових завдань; 
підготовку до семінарських занять та екзамену; виконання 
індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ), яке 
виконується в жанрі повідомлення – під виглядом короткого (до 0, 5 
друк. арк.) викладу тверджень, здобутих на основі науково 
достовірної інформації, що безпосередньо стосується суті 
окресленого темою завдання явища. 

 

Перелік тем ІНДЗ 

1. Аналіз стосунків поміж учителем музики та учнем на ґрунті 
концепції К. Роджерса. 

2. Шкала емоційних станів та їхнє моделювання у музичній 
діяльності. 

3. Психологія музичної діяльності у світлі ідей З. Фройда щодо 
природи художньої творчості та катарсичної теорії мистецтва. 

4. Пояснення специфіки музичної діяльності засобом теорії 
комунікативного впливу та формули Г. Д. Лассуелла щодо ланок 
комунікативного акту. 

5. Особливості розуміння психології музичної діяльності в 
донауковий період. 

6. Історично актуальні дослідницькі програми та напрями розвитку 
ідей психології музичної діяльності. 

7. Особистісні ознаки музиканта-виконавця та критерії його 
музикальності. 

8. Проблема розуміння творчості виконавця у регламенті тріади 
“композитор – виконавець – слухач/аналітик”. 

9. Ідеомоторна підготовка виконавця-інструменталіста як 
компонент формування музикальності. 
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10. Теоретичний та методико-практичний зрізи тлумачення 
структури музичної свідомості. 

11. Психологічні механізми музичного мислення. 
12. Психологічні механізми музичної пам’яті. 
13. Психологічні механізми музичного слуху. 
14. Алгоритми вирізнення індивідуального композиторського 

досвіду світовідчуття у світлі ідей аналітичної психології К.-
Ґ. Юнґа. 

15. Алгоритми вирізнення індивідуального композиторського 
досвіду світовідчуття у світлі теорії К. Леонгарда щодо 
класифікації темпераментів. 

16. Понятійно-смисловий вміст феномена “музикальність”. 
17. Образно-емоційні асоціації та психологічні установки як метод 

практичного опанування положеннями з теорії зонової 
природи звуковисотного слуху. 

18. Техніка “розумового афекту” (за Дж. Кьорвеном) як 
психологічний чинник звуковисотної корекції при інтонуванні 
в умовах рівномірно-темперованого строю. 

19. Алгоритми дії інтонування в рамках трьохкомпонентної 
структури феномена “інтонація” (за В. Г. Москаленком). 

20. Людиновимірність феномена “інтонаційна форма”: розвиток 
ідей Б. В. Асаф’єва щодо інтонаційної природи музики у 
працях В. В. Медушевського. 

21. Інтенціональність музичної образності: акти спостереження за 
типами емоційно-психологічних реагувань. 

22. Моделі “душевних порухів” (за В. П. Бобровським) як засновок 
інтерпретації історично конкретного типу музичного 
мислення. 

23. Психоповедінковий інваріант музичного мислення за умов 
пріоритетності раціональної логіки пізнавальної діяльності: 
модальні структури музичної творчості. 

24. Психоповедінковий інваріант музичного мислення за умов 
пріоритетності ірраціональних компонентів пізнавального 
образу: модальні структури музичної творчості. 
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25. Представництво історично конкретного стилю в якості 
психодумкосфери: ментальна структура інваріанту стилю (за 
мислеформами). 

26. Типологія світосприймальних настанов (за К. Ясперсом) у 
проекціях ментального зрізу категорії “стиль”. 

27. Модальність української народнопісенної традиції: ментальні 
образи та мислеформи. 

28. Алгоритми встановлення психотипу композитора як 
“світовідчуття, що звучить”. 

29. Психоемоційна специфіка вираження художньо-естетичних 
категорій “етос”, “пафос” та “логос” в артефактах музичної 
творчості. 

30. Психоемоційна специфіка вираження художньо-естетичних 
категорій “опис”, “спостереження” та “експеримент” в 
артефактах музичної творчості. 

 
5. Система поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання. Критерії оцінювання 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни 
перевіряється викладачем засобом: опитування на практичних 
(семінарських) заняттях; аналізу якості виконання та захисту 
індивідуального навчально-дослідного завдання; екзамену (усна 
форма). 

Кількість балів, що виставляється за семінарське заняття, 
враховує доповідь на одне з питань плану семінарського заняття; 
доповнення до доповідей за іншими питаннями плану семінарського 
заняття; участь у диспуті та виведенні резюме за темою 
семінарського заняття. Пропущені семінарські заняття (навчання за 
індивідуальним планом, відсутність з причини хвороби тощо) студент 
зобов’язаний відпрацювати у письмовій формі (тезовий виклад 
відповідей у формі тверджень за планом заняття), здобуваючи тим 
самим можливість отримати певну кількість балів. 

Захист ІНДЗ проводиться не пізніше як за два тижні до екзамену 
за наперед оголошеним графіком. 
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Поточна успішність обліковується як сума балів з усіх видів 
навчальної роботи.: 

 

№ з/п Розподіл балів між видами навчальної роботи Кількість балів 
1. Участь у семінарських заняттях: доповідь, 

доповнення, диспут, резюме. 
60 

2. Виконання на письмі та захист ІНДЗ. 40 
 

Результат за 100-бальною шкалою обчислюється за формулою 

5

K

n

A
x 

, де А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою 
при вивченні дисципліни, включаючи оцінки “2”, n – кількість цих 

оцінок (не менше трьох), n

A

 – середня оцінка, К – максимальна 
кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді. Якщо 

середня оцінка за відповіді на семінарських заняттях n

A

2,5, то 
кількість балів х дорівнює нулю. 

Підсумковий контрольний захід – екзамен (100 балів). 
Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за 

формулою: 
0,6 0,4сум пот підсS S S    , 

де потS  – кількість балів за поточний контроль, підсS – кількість балів за 

підсумковий контроль (екзамен). 
Загальна оцінка виставляється за шкалами оцінювання: 

стобальною, національною і ЄКТС. 
Екзамен за талоном № 2 і перед комісією проводиться у 

письмовій формі (контрольний тип запитань) з оцінюванням за 
стобальною шкалою. 

 

Зразок завдання на екзамен за талоном №2 і перед комісією 

Рівень І (кожна правильна відповідь оцінюється у 5 балів): 
1) назвіть нейрофізіологічні чинники генезису музичних задатків; 
2) що саме міститься у позначенні “зонова природа 

звуковисотного слуху”? Яяких аспектів музичної діяльності 
воно стосується? 
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3) у яких формах мислення виявляється інтенціональність 
музичної свідомості? 

4) якою є мета розвитку музичних здібностей? 
5) перечисліть наукові теорії з проблеми психології особистості, 

які мають виняткове практичне значення для зрозуміння 
індивідуального досвіду світовідчуття як основи тлумачення 
феномена індивідуального композиторського стилю. 

Рівень ІІ (кожна вичерпна відповідь оцінюється у 20 балів): 
1) основи педагогічних технологій із природно-психологічними 

засадами розвитку музичних здібностей; 
2) ідеї гештальтпсихології щодо буття і рецепції музики; 
3) порівняльний аналіз принципів теорії атомізму та каузально-

динамічного методу щодо тлумачення психології музичної 
діяльності; 

4) алгоритми семантизації поняття “інтонаційна модель” як 
засобу ідентифікації музичної свідомості з боку 
інтенціональних актів; 

5) практичне значення поняття “полімодальні уявлення” щодо 
виконавської діяльності музиканта. 
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