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Факультет культури і мистецтв, кафедра музикознавства та
хорового мистецтва
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доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва
Контактна інформація +380 505801212
Консультації по курсу Щочетверга, 13.30-14.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 23)
Також можливі он-лайн консультації. Для цього можна
відбуваються
використовувати спілкування через електронну пошту, месенджер
тощо.
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Sylabus_ Music
Сторінка курсу
psychology.pdf
Програма вивчення навчальної дисципліни «Музична психологія»
Інформація про курс
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
«Магістр» спеціальності 025 Музичне мистецтво (музична
психологія). Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка,
сутність, зміст науково-дослідницької діяльності в галузі музичної
психології. Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія,
мистецтвознавство, методика музичного виховання.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів: Поточне тестування (1 і 2 змістові модулі);. Самостійна
робота – ІНДЗ – 3 змістовий модуль; підсумковий тест (екзамен) – 4
змістовий модуль.
Дисципліна «Музична психологія» є нормативною дисципліною зі
Коротка анотація
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», яка викладається в ІІ
курсу
семестрі в обсязі 3 кредитів (ECTS): 26 год. лекцій, 6 год.
семінарських занять, 58 год. – самостійна робота, екзамен.
Метою викладання навчальної дисципліни «Музична психологія» є
Мета та цілі курсу
забезпечити студентів відповідними синтетичними науковими
знаннями теоретико-методологічного змісту та творчо-пошуковими
навичками у галузі музичної психології. Основні завдання
навчального курсу «Музична психологія»: відстежити специфіку
музичної діяльності; розкрити психологічні особливості особистості
музиканта, його творчості; освоїти закономірності функціонування
музично-психологічних процесів та прийомів емоційно-вольової
регуляції в процесі підготовки до публічного виступу; вміти
поєднувати загальні закономірності психології і конкретизувати їх
стосовно до діяльності музиканта; апробація діагностики професійної
спеціалізації в різних областях музичної діяльності.
Вибрана література
Рекомендована література.
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3. Муха А. Процес композиторської творчості. – К., 1979.
4. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология : учебное пособие для
вузов / Г. П. Овсянкина. – СПб. : Издательство «Союз художников»,
2007. – 240 с
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.: ВЛАДОС,
1997. – 384 с.
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200.- 191 с.
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1. Дашак А.Ю. Божественна природа звуку: навч.посіб. Львів: Світ,
2003.- 108 с.
2. Євстігнєєва Н.І. Поліфункціональність музичного мистецтва як
детермінанта різнорівневого впливу на особистість. Науковий вісник
Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 89. – Чернівці:
Рута, 2000. – С. 20 – 27. – Серія «Педагогіка та психологія».
3. Кияновська Л. О. Музична психологія, її роль і місце в музичній
освіті України / Л. О. Кияновська // Музична освіта в Україні.
Сучасний стан, проблеми розвитку : матеріали наук.-практ. конф. – К.
: АМУ, 2001. – С. 153–157.
4. Копытин А.И. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала». –
М.,1991. – 80 с.
5. Побережна Г. Художній і сакральний аспекти музичного метра.
К.: НАН України, ін.-т МФЕ ім.М.Т.Рильського, 2002.- с.88-82.
6. Пясковський І.Б. Феноменологія музичного мислення. Науковий
вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського. – К. видавн. НМАУ
ім.П.І.Чайковського., 2000.- вип.7 (Музикознавство).- с.46-56.
7. Роменець В. Психологія творчості: монографія. –К.: Либідь, 2004.
-288 с.
8. Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики: навч.посіб.для
студентів та магістрантів ф-ту мистецтв. Суми: Сум.ДПУ
ім.А.С.Макаренка. 2004. – 76 с.
Інтернет- ресурси:
1. http:// www . muzterapia. com
2. http://www.bgam.edu.by
3. https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28673
4. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i22/31.pdf

5. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/63.pdf
Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

90 год.
26 годин лекцій, 6 годин практичних занять, 58 годин самостійної
роботи, 3 кредити.
У результаті вивчення даного курсу магістрант повинен:
Знати:
 предмет дослідження музичної психології, музичну діяльність як
індивідуально-психологічний процес, психологічні особливості
особистості музиканта, психологічні особливості творчості в різних
видах
музичної
діяльності,
психологічні
особливості
функціонування музичних процесів.
Вміти:
 здійснювати пошук та опрацювання відповідної наукової
літератури та застосовувати у своїй практичній діяльності
музиканта

Ключові слова
Формат курсу
Теми

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

 вміти сформулювати проблему, що потребує наукового пошуку
та опрацювання;
 визначати мету і завдання практичного дослідження щодо тієї чи
іншої проблеми з питань теорії, історії музики, виконавської
практики, музичної психології, музичної педагогіки, соціології,
менеджменту
 вміти діагностувати професійну спеціалізацію в різних областях
музичної діяльності.
Музична психологія, особистість музиканта, діяльність музиканта,
індивідуально-психологічні особливості музиканта.
Очна
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого
розуміння тем
Тема 1. Музична психологія. Предмет і шляхи дослідження.
Тема 2. Особистість музиканта (психологічна характеристика).
Тема 3. Психологічні особливості діяльності музиканта.
Тема 4. Пізнавальні процеси в діяльності музиканта.
Тема 5. Індивідуально-психологічні особливості музиканта.
Тема 6. Психологія творчого процесу в музично-виконавському
мистецтві.
Тема 7. Психологія диригентської діяльності.
Тема 8. Психологія композиторської творчості.
Тема 9. Музична психотерапія: дослідження і досвід.
Тема 10. Принципи і методи ведення музичної пропаганди.
Іспит, письмовий/тестовий.
Для вивчення курсу магістранти потребують базових знань з
гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального
апарату музичної психології.
Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові
проекти, магістерська розробка), дискусія

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально використовуваних
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
(окремо для кожного нараховуються за наступним співвідношенням:
• поточне тестування: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість
виду навчальної
балів 30;
діяльності)
• ІНДЗ: 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20;
• екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Очікується, що магістри виконають ІНДЗ.
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи магістрів будуть
їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування,
втручання в роботу інших магістрів становлять, але не обмежують,
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак
академічної недоброчесності в письмовій роботі магістра є підставою
для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату
чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання.
Очікується, що всі магістри відвідають усі лекції і практичні зайняття
курсу. Магістри мають інформувати викладача про неможливість

Основні
питання до іспиту

Опитування

відвідати заняття. У будь-якому випадку магістри зобов’язані
дотримуватися усіх строків визначених для виконання письмових
робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку
магістри не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.
Магістри заохочуються до використання також й іншої літератури та
джерел, яких немає серед рекомендованих. Політика виставлення
балів. Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні,
самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність
магістрів під час практичного заняття; недопустимість пропусків та
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом
чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не
пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне
виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення
академічної доброчесності не толеруються.
1. Музична психологія.
2. Предмет і шляхи дослідженя.
3. З історії музичної психології.
4. Напрямки музичної психології.
5. Особистість музиканта (психологічна характеристика).
6. Ознаки музикальності та музичної обдарованості.
7. Психологічні особливості діяльності музиканта.
8. Пізнавальні процеси в діяльності музиканта (увага, відчуття,
сприйняття, пам’ять, мислення, уява).
9. Індивідуально-психологічні особливості музиканта (здібності,
темперамент, емоції, воля).
10. Психологія творчого процесу в музично-виконавському
мистецтві.
11. Психологія концертного виступу та інструментальної підготовки.
12. Оптимальний концертний стан та психологічні методи оволодіння
ним.
13. Психологія диригентської діяльності.
14. Процеси спілкування диригента та музичного колективу.
15. Психологія композиторської творчості.
16. Особливості та методи вивчення творчої лабораторії композитора.
17. Музична психотерапія: дослідження і досвід.
18. Новаторські течії розвитку музичної терапії.
19. Принципи і методи ведення музичної пропаганди.
20. Теорії комунікативного впливу та їх використання в музичній
пропоганді.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.
СХЕМА КУРСУ
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Тема
1.
Музична Лекція
психологія. Предмет і
шляхи дослідження.
Піфагор і його вчення про
евритмію.
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Аристотель і його вчення
про мімесис і концепція
катарсису.
Розвиток
музичної
психології в Середньовіччі
(Боецій,
Гвідо
Арретинський).
XII-XIII
століття 
розвиток
музичної
психології
в
працях
музикантівфілософів
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Курта, Г. Ревеша, А.
Веллека.
Вклад Б. Теплова, Е.
Назайкінського,
В.
Медушевського, Г. Тарасов,
Л. Бочкарьова в розвиток
музичної психології.
Напрямки
музичної
психології:
психологія
музично-виконавської
діяльності,
психологія
музично-творчої діяльності,
психологія
музичних
здібностей,
психологія
музичного
навчання
і
виховання,
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