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навчання 
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Консультації 
 

2. Анотація до курсу 

 

Навчальний курс «Музична психологія» є складовою частиною підготовки бакалаврів денної та 

заочної форм навчання Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» та є необхідним компонентом 

загальнотеоретичної та професійної підготовки митців (виконавців-музикантів) і педагогів. 

Предметом дисципліни є психологічні аспекти творчості у різних видах музичної діяльності 

(композиторській, виконавській, слухацькій), специфіка впливу музики на психіку людини, 

музична терапія та ін.  

Вивчення музичної психології, психологічних засад різних видів творчої музичної діяльності та 

аналізу особистісних характеристик митців (композиторів, виконавців) сприятиме розвитку 

фахової компетентності майбутніх музикантів. Зокрема, вивчення дисципліни забезпечує 

формування у студентів-музикантів потреби і вміння самостійно використовувати для 

підвищення ефективності своєї професійної діяльності – виконавської та педагогічної; сприятиме 

формуванню здатності до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; 

командної роботи; здатності застосовувати знання з  музичної психології у майбутній навчально-

виховній роботі; володінню методами розвитку музичної ерудиції; здатності до творчо-

креативної діяльності у галузі психології творчих стосунків в різних видах музичного мистецтва.  

 
 

Мета викладання дисципліни – науково обґрунтувати теоретичні знання та комплекс 

практичних рішень музично-психологічних проблем, що виникають у процесі навчання та 

концертної діяльності музиканта-виконавця; сформувати музиканта, для якого високий 

професіоналізм виконавського мистецтва гармонійно поєднується із глибоким розумінням 

законів мистецтва загалом і музики зокрема; розкрити загальні закономірності області музичної 

психології із конкретизацією стосовно діяльності музиканта. Дисципліна є спеціалізованою, 

забезпечує теоретичну та практичну підготовку фахівців в галузі музичного мистецтва за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  

Завдання вивчення дисципліни – психологічні аспекти музичного мистецтва, його 

конкретних видів діяльності: виконавського, педагогічного, композиторського, диригентського, 

музикознавчого; практичне опанування принципів музичного сприйняття і методів музичного 

впливу на слухач; специфіки    

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати особливості особистості 

музиканта; загальні положення творчого процесу; особливості художнього і музичного видів 

творчості; характер пізнавальних процесів у діяльності музиканта; індивідуально-психологічні 

властивості особистості музиканта; особливості процесів спілкування в музичній діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти практично аналізувати і 

розвивати увагу, контроль, відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення і уяву учнів; класифікувати 

темперамент, характер, рівень емоційності, вольових якостей учнів; розвивати і моделювати 
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емоції, вольові якості для оптимального концертного стану. 

Як вагома складова частина мистецької освіти «Музична психологія» сприяє розвитку у 

студентів музично-естетичного мислення, розвитку сприйняття й розуміння специфіки музики як 

виду мистецтва, аналізу музичних здібностей особистості з огляду на особливості виду творчої 

діяльності – композиторської, виконавської, слухацької.  

Місце дисципліни в процесі навчання визначається як вибіркове – за самостійним вибором 

вищого навчального закладу, що пов’язане з загальними гуманітарними («Історія України», 

«Історія української культури», «Філософія») предметами. Дисципліна «Музична психологія» 

становить базову основу для формування теоретичних знань і практичних навиків у майбутній 

професії музиканта, пов’язана з фаховими дисциплінами, які виявляють специфіку музичного 

мистецтва («Фах», «Колективне виконавство», «Історія світової та української музики», музично-

теоретичні предмети тощо).  
jv 

4. Результати навчання (компетентності) 

Вивчення дисципліни «Музична психологія» сприяє формуванню у студента таких фахових та 

загальних компетентностей: 

Загальні –  

 світоглядна – наявність ціннісно-орієнтаційної позиції, загальнокультурна ерудиція, широке 
коло інтересів;  

 комунікативна – здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 
толерантності;  

 інформаційна – здатність до самостійного пошуку та узагальнення інформації з різних джерел 

для вирішення конкретних завдань;  

 самоосвітня – здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку, спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію.  

Фахові –  

 методична – здатність застосовувати базові музично-психологічні знання і вміння для 
формування ключових і предметних компетентностей, зокрема в діагностиці й розвитку 

музичних здібностей, аналізі типів особистості та вмінню враховувати це в подальшій 

мистецькій комунікації;  

 музично-інформаційна і технологічна – здатність до самостійного пошуку музичного 

матеріалу в мережі Інтернет, аудіоколекціях та репертуарних збірках – для музично-

терапевтичного впливу.  

Спеціальні –  

 мистецтвознавча – розуміння психологічних закономірностей розвитку творчої особистості, 
різних видів музичної діяльності – композиторської і виконавської, знання специфіки музичної 

уяви і фантазії, творчого доробку виконавців та композиторів різних епох, здатність 

застосовувати знання з музичної психології у професійній діяльності.  

 музично-теоретична – розуміння і здатність застосовувати на практиці основні положення 
теорії запам’ятовування музичних творів, музичного сприйняття; здатність до аналізу логіки 

музичного мислення у творах різних форм, жанрів і стилів. 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу  

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 3 220 

лабораторні  910   

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр 

 

І 

Спеціальність 

 

025 Музичне мистецтво 

Курс 

(рік навчання) 

 

І 

Вибірковий 

(за 

самостійним 

вибором 



НЗВО) 

 
    

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдан-

ня, год.  

Вага оцінки 

 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. «Предмет музичної психології». 

1. Завдання курсу 

музичної психології. 

Напрями музичної 

психології. Основні 

психологічні поняття і 

терміни 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц., 

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

2. Історія музичної 

психології. 
 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц.,   

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

3. Особистість і 

діяльність музиканта. 

Види музичної 

діяльності 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц.,   

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

Змістовий модуль 2. «Психологічні складові розвитку музиканта» 

4. Музичне 

сприйняття, його 

розвиток. 
 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

5. Музична пам’ять, її 

складові. Розвиток 

музичної пам’яті, 

методи 

запам’ятовування. 

 

Практ. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

практ.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

6. Музична уява і 

фантазія, їх розвиток. 

 

Практ. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

практ.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

7. Музичне мислення. 

Логіка розвитку 

музичної композиції. 
 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц.,   

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

Змістовий модуль 3.  «Індивідуально-психологічні властивості особистості в різних видах 

музичної діяльності» 

8. Музичні здібності, 

їх діагностика та 

засоби розвитку 

Практ. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

практ., 

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

9.Творчість, Лекц. 1– 67 з переліку 2 год. Згідно згідно робочої 



психологічні основи 

творчості.  

 

рекомендованої 

літератури 

лекц.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

системи 

оцінювання 

курсу 

програми 

навчальної 

дисципліни 

10. Творчість 

композитора і 

творчість виконавця. 
. 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

11. Особистість 

музиканта. Типологія 

особистості. 

Темперамент і 

характер.   

Лекц., 

практ. 

1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц.,   

2 год. 

практ.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

Змістовий модуль 4.  «Комунікативні процеси музичної діяльності» 

12. Емоції, увага, воля 

в діяльності 

музиканта. Сценічне 

хвилювання і методи 

його подолання. 
 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

13. Комунікативні 

процеси музичної 

діяльності. Вчитель і 

учень. Музичний 

колектив і його 

керівник. Виконавець 

і слухач. Музиканти і 

критики. 
 

Лекц. 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

лекц., 

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

13. Музична терапія. 

Жанри і стилі музики, 

їх терапевтична дія. 

Практ 1– 67 з переліку 

рекомендованої 

літератури 

2 год. 

практ.,  

4 год. 

сам. 

роб. 

Згідно 

системи 

оцінювання 

курсу 

згідно робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни 

      

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Загальна система оцінювання курсу є 

уніфікованою та здійснюється відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу 

та розробку основних документів з організації 

освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника» та Порядку організації та 

проведення оцінювання успішності студентів.  

Поточний контроль та оцінювання 

проводиться безпосередньо на практичних 

заняттях.  



Семестровий контроль проводиться з 

метою визначення успішності розвитку 

бакалаврів та засвоєння ними навчальної 

програми.  

Для проведення семестрового контролю 

обов’язковими є 2 контрольні роботи у формі 

тестових письмових завдань (за 1–2 модулем і за 

3–4 модулем), здача індивідуальних творчих 

завдань самостійної роботи (у письмово-усній 

формі).  

Форма контролю: І семестр: екзамен.  

Оцінювання курсу здійснюється за 

стобальною шкалою і переводиться у 

національну шкалу та шкалу ЄКТС.  
Лекційні і практичні заняття Проводяться в аудиторії, оснащеній проектором, 

екраном, комп’ютером (ноутбуком), для 

перегляду відеоматеріалів, а також музичним 

центром для прослуховування аудіоматеріалів. 
 

Самостійна робота Для самостійної роботи студентів пропонується 

опрацювання додаткової літератури з питань 

курсу, знайомство з Інтернет-ресурсами згідно 

тем змістових модулів, виконання 

індивідуальних творчих завдань. 

Вимоги до індивідуальних завдань 

самостійної роботи 

Самостійні індивідуальні творчі завдання 

передбачають написання коротких повідомлень-

есе на тему: 

До змістового модулю І. Особиста мотивація 

вибору професії музиканта. 

До змістового модулю ІІ. Сильні емоційні 

враження про музичний твір.  

До змістового модулю ІІІ. Аналіз творчої постаті 

митця (композитора, виконавця).  

До змістового модулю IV. Підбір музики для 

тематичного заняття з музичної терапії. 

Підсумковий контроль Екзамен. 

7. Політика курсу 

 

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами фахових знань щодо історії 

музичної психології, її основних категорій та напрямів пізнання (психіка музиканта, пізнавальні 

процеси – музична увага, відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення воля, уява й фантазія, 

характеристика видів музичної творчості) та набуття практичних навиків аналізу індивідуально-

психологічних властивостей особистості музиканта (характер. темперамент, емоції, комунікація).  

Проблематика дисципліни побудована з розрахунку послідовного засвоєння і набуття 

необхідних знань предмета. Відповідно до цього тематичний план курсу згрупований за 

змістовими модулями. У першому подано історично-теоретичні узагальнені теми, у другому-

четвертому змістових модулях основна увага надається практичному опануванню розвитку 

музичних емоцій, сприйняття, пам’яті, фантазії, діагностики й розвитку індивідуальних музичних 

здібностей та ін.  

При цьому для студентів пропонується вибір для здійснення індивідуальних творчих 

самостійних завдань, які стимулюють широкі можливості для подальшого професійного 

зростання, а також наукової тематики курсової роботи та наукових досліджень загалом.   

Вивчення курсу завершується підведенням підсумків у формі екзамену в усно-письмовій 



формі, а також за результатами поточного контролю на практичних заняттях, виконанням 

індивідуальних самостійних завдань. пов’язаних з використанням набутих знань і вмінь, та 

письмових тестових завдань на контрольних роботах.  

Академічна доброчесність: Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням 

про запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/.  

Відвідування занять Відвідування занять є важливою складовою навчання. Пропуски занять 

відпрацьовуються в обов’язковому порядку шляхом виконання індивідуальних самостійних 

завдань.  
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