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1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1
Найменування показників

Кількість кредитів: 4

Галузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь
0202 «Мистецтво»

Модулів: 2
Змістових модулів: 2

денна форма навчання
нормативна
Рік підготовки: 6-й

8.02020401
«Музичне мистецтво»

Семестр: 11-й
Лекції 20 год.

ІНДЗ: є

Практичні (семінарські) заняття
16 год.

Загальна кількість годин: 120
Тижневих годин
(для денної форми навчання):
аудиторних: 3 год.
самостійної роботи: 6–6,5 год.
консультацій: 0,6 год.

Характеристика навчальної
дисципліни

Самостійна робота: 76 год.
«Магістр»

Консультації: 8 год.
Форма контролю:
екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Психобіологічна природа музики та її здатність позитивно
впливати
на
психофізіологію людини здавна використовується людиною. Сьогодні музична психологія
і терапія є досить розповсюдженими за кордоном і впроваджуються на вітчизняних
теренах. Передовий досвід зарубіжних музично-терапевтичних центрів показує, що
ефективним є залучення до співпраці з медиками музикознавців і музикантів-практиків. Це
обумовлено потребою знання теорії та історії музики для підбору необхідного репертуару
для слухання музики, володіння музичними інструментами чи навичками співу для
сумісного музикування з хворим (наприклад, коли вербальний контакт із певних причин є
неможливим) тощо. Тому музична психологія і терапія повинні бути частиною підготовки
фахівців музичних і музично-педагогічних спеціальностей.
2.1. Мета курсу полягає у вивченні основних теоретичних положень і понять із
галузі музичної психології і терапії, ознайомлення з практикою застосування музики у
лікувальних цілях.
2.2. Завданнями вказаного курсу є:
- ознайомлення із концептуальними основами музичної психології і терапії;
- усвідомлення основних теоретичних положень і понять щодо музично-теоретичних
основ музичної психології, історії музичної терапії, основ сучасної музичнотерапевтичної практики;
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набуття навичок аналізу музичного матеріалу з точки зору можливостей його впливу
на психофізіологію людини.
2.3. Після опанування курсу студент повинен знати основні музично-теоретичні
положення щодо психобіологічної природи музики і впливу музики на психофізіологію
людини; історію, форми та методи музичної терапії; вміти пояснити сутність основних
теоретичних понять музичної психології і терапії; аналізувати основні етапи розвитку
музично-терапевтичних уявлень, науки та практики; аналізувати музичний матеріал із
точки зору можливостей його використання з терапевтичною метою.
-

Курс складається з двох змістових модулів, що відповідають психологічному і
терапевтичному аспектам.
Матеріали першого змістового модуля − “Психобіологічна природа музики” −
зосереджені на визначенні особливостей природи музичного мистецтва. У музичнопсихологічних концепціях, представлених у першому модулі, виходимо з етосу як музики в
цілому та окремих її елементів і катарсису як первинного філософсько-етичного підґрунтя
для усвідомлення музики як психогігієнічного фактору. Аналізуються можливості впливу
на психофізіологію музичних параметрів, вивчаються комплексні музичні фактори −
інтонаційні та ладові – з метою виявлення в їхній природі потенціалу для цілеспрямованого
впливу на психіку людини. Досліджуються прояви просторовості в музиці, рух як один із
провідних факторів здатності музики до моделювання емоцій.
Матеріали другого змістового модуля − “Музична терапія: історія і сучасність” −
дозволяють збагнути історичні корені бачення в музиці можливостей для позитивного
впливу на психіку людини і способів їх використання, показати органічність музичнотерапевтичної практики у різноманітних культурах і цивілізаціях. Простежується, як
відбувалося ствердження основних засад музичної терапії від найдавніших часів до
сьогодення, якими шляхами йшла наука, шукаючи оптимальні форми і методи впливу
музики на психофізіологію людини. Розкриваються основи сучасної музичнотерапевтичної практики та її перспективи у ХХІ столітті.

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Психобіологічна природа музики
Тема 1. Етос і катарсис музичного мистецтва.
1. Етос як феномен звукового напруження у філософії Давньої Греції.
2. Етос різних елементів музичної мови (ладів, інтервалів та ін.).
3. Катарсис як “очищення” мистецтвом. Теорія катарсису в Арістотеля.
4. Подальші трактування теорії катарсису.
Тема 2. Музика як засіб впливу на психофізіологію людини. Динамічний стереотип, контраст і
установка в музичному сприйнятті.
1. Результати експериментальних досліджень про вплив музики на психофізіологію
людини.
2. Динамічний стереотип і контраст як регуляторні фактори в музичному сприйнятті.
3. Теорія психологічної установки (Д. Узнадзе). Установка в музичному сприйнятті.
Тема 3. Основні параметри музики в їх дії на психофізіологію людини (ритм, гучнісна динаміка,
висота, тембр): позитиви та негативи.
1. Вплив ритму.
2. Вплив гучнісної динаміки.
3. Вплив висоти звуку.
4. Вплив тембру звуку.
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Тема 4. Мелодико-інтонаційні та ладові константи емоційно-акустичного коду.
1. Інтонація як комплексне музичне явище. Стереотипи сприйняття та вплив мелодичної
інтонації.
2. Лад як комплексне музичне явище. Константи впливу ладу.
Тема 5 . Просторовість і рух у музиці та їх роль у моделюванні емоцій.
1. Прояви просторовості в музиці.
2. Рух та дихання в музиці.
3. Моделювання емоцій засобами музики.
Змістовий модуль 2.
Музична терапія: історія і сучасність
Тема 6. Апріорні уявлення про терапевтичні функції музики. Первісна епоха, найдавніші
цивілізації, Античність.
1. Витоки музичного мистецтва. Превентивна та куративна функції музики в первісну
епоху.
2. Музично-терапевтичні погляди в найдавніших цивілізаціях (Індія, Китай, Вавилон та
ін.).
3. Трактування терапевтичного впливу музики в епоху Античності: теорії Піфагора,
Платона, Арістотеля та ін.
Тема 7. Музична терапія в епохи Середньовіччя, Відродження, Нового часу.
1. Музична терапія в діяльності Аль-Фарабі.
2. Музична терапія в діяльності Ібн-Сіни.
3. Середньовічні погляди на вплив музики. Хореоманія.
4. Діячі епохи Відродження про лікувальні властивості музики.
5. Розвиток наукової думки про використання музики з лікувальною метою (А. Кірхер та
ін.).
Тема 8. Витоки та становлення музичної терапії у ХХ столітті: філософські основи,
експериментальні дослідження, школи.
1. Філософсько-психологічні концепції як основа музично-терапевтичної науки.
2. Експериментальні дослідження та практика В. Бехтерева, І. Догеля, І. Тарханова та ін.
3. Американська, шведська та інші школи музичної терапії.
Тема 9. Основи музичної терапії другої половини ХХ століття.
1. Концепції, що пояснюють дію музики на психофізіологію людини (асоціативістична,
гештальтпсихологічна, психоаналітична, теорія психологічного резонансу та ін.).
2. Методи та форми музичної терапії.
3. Види діяльності в музичній терапії.
Тема 10. Перспективи наукових досліджень і музико-терапевтичної практики у ХХІ столітті.
1. Сутність холосинкових аудіотехнологій.
2. Метод “Холотропного дихання” С. Грофа.
3. Дослідження вібраційних рівнів клітинних структур організму людини.
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4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2.
Кількість годин
Назви змістових модулів

у тому числі
Усього

Лекц.

Практ.

1

2
3
4
Змістовий модуль 1.
Психобіологічна природа музики
Тема 1. Етос і катарсис музичного мистецтва.
12
2
2
Тема 2. Музика як засіб впливу на
психофізіологію людини. Динамічний
стереотип, контраст і установка в музичному
сприйнятті.

Конс.

Сам. Контр.
роб.
роб.

5

6

1

7

12

2

1

1

8

12

2

1

1

8

Тема 4. Мелодико-інтонаційні та ладові
константи емоційно-акустичного коду.

12

2

2

1

7

Тема 5 . Просторовість і рух у музиці та їх
роль у моделюванні емоцій.

12

2

2

60

10

8

Тема 3. Основні параметри музики в їх дії на
психофізіологію людини (ритм, гучнісна
динаміка, висота, тембр): позитиви та
негативи.

Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2.
Музична терапія: історія і сучасність
Тема 6. Апріорні уявлення про терапевтичні
функції музики. Первісна епоха, найдавніші
12
2
2
цивілізації, Античність.
Тема 7. Музична терапія в епохи
Середньовіччя, Відродження, Нового часу.
Тема 8. Витоки та становлення музичної
терапії у ХХ столітті: філософські основи,
експериментальні дослідження, школи.
Тема 9. Основи музичної терапії другої
половини ХХ століття.
Тема 10. Перспективи наукових досліджень і
музико-терапевтичної практики у ХХІ
столітті.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

8
4

38

1

7

12

2

1

1

8

12

2

1

1

8

12

2

2

1

7

12

2

2

60

10

8

4

38

120

20

16

8

76

8

7
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5. Методи навчання






Методи навчання, які використовуються під час вивчення дисципліни:
інтерактивний метод;
інформаційно-рецептивний метод;
репродуктивний метод;
метод проблемного викладу;
дослідницький метод.

6. ІНДЗ
У процесі вивчення дисципліни студентам пропонується укласти програми
коригування психоемоційного стану людини засобами музики. Практичне завдання полягає
в наступному: 1) підбір музичних творів, що відповідають різним психоемоційним станам
(на основі аналізу засобів музичної виразовості та власного “музичного чуття”); 2)
укладення та запис на електронний носій декількох прикладів програм коригування
емоційних станів людини засобами музики (можуть використовуватися твори народного,
класичного, джазового мистецтва). Кожна з програм повинна складатися з декількох
невеликих творів (частин циклічних творів) або з одного масштабного твору; 3) написання
супровідного листа до вищевказаної програми коригування, в якому містяться вихідні дані
про твір (автор, назва, час звучання). Пам’ятаємо, що функція музиканта - підбір музичного
матеріалу, який великою мірою повинен враховувати індивідуальні характеристики
реципієнта (нижче подаються орієнтовні приклади програм для дорослої людини
достатнього інтелектуального рівня). Застосовувати програми на практиці можуть лише
психолог, лікар.
ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ
Програма 1 Коригування емоційного стану від депресії до оптимізму
1. Вираження початкового стану депресії: П. Чайковський. “Осіння пісня” з циклу
“Пори року”. 5:00. 2. Поступова зміна настрою до лірико-філософського: Й. С. Бах – Ш.
Гуно. Ave Maria. 2:50 3. Встановлення потрібного стану оптимізму: Г. Ф. Гендель.
“Фанфари радості”. 2:05.
Програма 2 Коригування емоційного стану від стихійної енергії до світлого
упорядкованого світосприйняття
1. Вираження початкового стану стихійної, неприборканої енергії: І. Стравінський.
“Великий священний танець” з балету “Весна священна” (поч. на 28:00). 3:20. 2. Різка зміна
емоцій, введення у контрастний психоемоційний стан − зосередження на духовному:
Знаменний розспів (або григоріанський хорал). 3:00. 3. Встановлення потрібного стану
світлого світосприйняття: Ф. Шуберт. Ave Maria. 5:50.
Окремо пропонується укласти програми з творів національно-зумовленої музики,
генетично найближчої для сприйняття. З цією метою можна використовувати як
фольклорні матеріали, так і професійну музику. Це можуть бути твори, у яких в
оновленому звучанні пропонуються безсмертні українські пісенні зразки тисячолітньої
історії, як, наприклад, трихорд “Щедрика” у творах сучасних композиторів − у хорових
мініатюрах Є. Станковича, В. Павенського, у “Щедриках” за М. Леонтовичем для
камерного оркестру Ю. Ланюка, для мішаного хору та симфонічного оркестру М. Шведа, в
Скрипковому концерті “Різдвяний” В. Камінського та ін.
ІНДЗ представляються на іспит та оцінюються в 20 балів - по 10 балів кожна
програма.

8
7. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен
Приклади питань для тестування і понятійного диктанту
(на модульний контроль та іспит)
За матеріалами 1 змістового модуля:
ТЕСТИ
1. Поняття етосу музики у давніх греків пов’язувалося: а) з вихованням укладу психіки
воїнів-спартанців та основаною на ньому культурою мужнього стилю психічного
життя; б) із негативним впливом музики на психіку воїнівспартанців; в) з тим чи іншим
укладом психіки, що виховується з певною метою, та основаною на ньому культурою
того чи іншого типу та стилю психічного життя.
2. “Наші душі знаходяться у прямому симпатичному відношенні до самих енергій
мелодії,” - цей вислів належить: а) Платону; б) К. Птолемею; в) В. Медушевському.
3. Поділ звукорядів за їх етосом у давньогрецькій філософії виглядав так: а) діатонічний
- позитивний у дії на психіку людини; хроматичний та енгармонічний - висловлюють
пристрасть, згубні для психіки юнаків; б) енгармонічний - позитивний у дії на психіку
людини; діатонічний і хроматичний - висловлюють пристрасть, згубні для психіки
юнаків; в) хроматичний - позитивний у дії на психіку людини; діатонічний та
енгармонічний - висловлюють пристрасть, згубні для психіки юнаків.
4. Афективність (пристрасть, що трактувалася давньогрецькими класиками як негатив)
була ознакою категорії: а) гармонії; б) катарсису; в) пафосу.
5. Термін “катарсис” у перекладі означає: а) “піднесення”; б) “очищення”; в)
“відтворення”.
6. Арістотель сформулював теорію катарсису у праці: а) “Поетика (Про мистецтво
поезії)”; б) “Поетичні прикраси”; в) “Теорія катарсису”.
7. Арістотель вважає, що катарсис виникає в результаті: а) сильного відчуття страху
глядачем; б) зіткнення протилежних емоцій у процесі сприйняття драми глядачем. в)
відволікання від реального життя у процесі сприйняття мистецтва.
8. На думку Ф. В. Шеллінга, катарсис комедії міститься: а) у сміхові глядача над
героями; б) у “легкості” сюжету; в) у веселому музичному супроводі.
9. Біологічні механізми катарсису як процесу розряду нервової енергії на основі
естетичної реакції розкриваються в концепції: а) Є. Назайкінського (праця “Про
психологію музичного сприйняття”). б) Платона (праця “Держава”); в) Л. Виготського
(праця “Психологія мистецтва”).
10. Одне з провідних положень “вершинної психології” Л. Виготського є таким : а)
сутність катартичної дії мистецтва - у соціальному розв’язанні безсвідомого; б)
катарсис мистецтва є поняттям сфери безсвідомого; в) катарсис пояснюється стилем
того чи іншого музичного твору.
11. Експериментальними дослідженнями встановлено, що під час сприйняття музики,
яка виражає тривогу, роздратованість, як правило, серцебиття стає: а) повільнішим; б)
сильнішим; в) частішим і слабшим.
12. Динамічні стереотип і контраст у процесі музичного сприйняття вивчаються у
музикознавстві на основі теорії: а) Платона; б) І. Павлова; в) З. Фройда.
13. Основою психічного впливу динамічного контрасту В. Медушевський бачить
орієнтувальну реакцію, яку трактує як а) особливий відгук на непередбаченість, який
заключається в автоматичному загостренні уваги, в активізації сприйняття; б)
орієнтацію слухача в художньому змісті твору, правильне трактування засобів музичної
виразовості; в) послідовність змін динаміки протягом звучання твору.
14. Явище психологічної установки, в тому числі у музиці, досліджувала школа: а) Н.
Захарової − В. Авдєєва; б) З. Фройда − К. Г. Юнга; в) Д. Узнадзе − Г. Кечхуашвілі.
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15. В. Медушевський у праці “Про закономірності та засоби художньої дії музики”
виділяє такі різновиди установки: а) аксіологічна, творча, пізнавальна; б) ціннісна,
творча, виконавська; в) композиторська, виконавська, слухацька.
16. На фізіологічному рівні можуть сприйматися такі музичні подразники: а) ритм,
висота, гучність; б) ритм, гучність, тембр; в) гучність, тембр, висота.
17. Орієнтацією слуху в звуковому тяжінні та здатністю розчленовувати його, тобто
усвідомлювати поділ звукового потоку на частини і частки, Б. Яворський називає: а)
музичний ритм; б) висоту звуку; в) “емоційно-акустичний код”.
18. Позитивні емоції впливають на ритміку психофізіологічних процесів так: а)
ритмізують; б) дезорганізують; в) ніяк не впливають.
19. Як правило, відношення пульсу реципієнта до метроритму і темпу музики є таким:
а) пульс є фундатором відчуття музичного темпу; б) темп, ритм, структурна будова
твору та інші музичні фактори підпорядковують собі ритм внутрішніх фізіологічних
процесів; в) частота пульсу реципієнта ніяк не пов’язується з метро-ритмічними й
темповими показниками музичного твору.
20. Експериментальними дослідженнями встановлено, що погіршення функцій
слухового аналізатора може викликати 4-годинне сприйняття музики із гучністю: а) 25
Дб і більше; б) 45 Дб і більше; в) 95 Дб і більше.
21. “Ефектом Допплера” називається: а) вплив надзвичайно сильної гучності звуку на
людину; б) підпорядкування руху людини під музичний метро-ритм; в) різниця в
суб’єктивній оцінці реципієнтом висоти звуку.
22. Низькочастотний діапазон, що негативно впливає на психофізіологію людини, є
таким: а) верхня межа - не встановлена, нижня - 25-16 Гц. б) верхня межа - 45-40 Гц,
нижня - 25-16 Гц; в) верхня межа - 25-16 Гц, нижня - не встановлена.
23. Інфра- та ультразвуки в цілому діють на людину: а) позитивно; б) негативно; в)
ніяк.
24. В. Леві щодо емоційної сторони інтонації використовує термін: а) “інтонаційний
зміст”; б) “мелодична інтонація”; в) “емоційно-акустичний код”.
25. Для розуміння впливу музики на людину важливим є трактування інтонації як
поняття, похідного від давньогрецького “tonos”, що буквально означає: а) “спів”; б)
“натягнення”; в) “звук”.
26. Психофізичний закон Вебера − Фехнера у проекції на сферу впливу музики на
психолозіологію людини полягає в тому, що: а) вплив музики на психофізіологію
людини зумовлюється цілісним впливом основних музичних компонентів; б) чим більш
акустично резонансне співзвуччя, тим узгодженіше й ритмічніше працюють нервові
клітини, які його сприймають; в) основну роль у процесі впливу музики на
психофізіологію людини відіграють темперамент і життєвий досвід людини.
27. Серед акордів “носієм” найдосконалішого акустичного та фізіологічного резонансу
є: а) мажорний тризвук; б) мінорний тризвук; в) малий мінорний септакорд.
28. Поняття “кольорового слуху” пов’язане з явищем: а) катарсису; б) умовних
рефлексів; в) синестезії.
29. Слово “емоція” буквально означає: а) “рух”; б) “враження”; в) “цілісний образ”.
30. Для музичної терапії важливим є твердження І. Павлова про те, що “кожна емоція
так чи інакше відображається (і досить-таки вичерпно відображається)
_______________
______________________________________________________
______________________________________________________
(додати
потрібне
твердження із запропонованих варіантів)”, що моделюється музикою; музика, в свою
чергу, здійснює аналогічний емоційний вплив на слухача. Оберіть варіант: а) “в
уявленні людини про засоби музичної виразовості”; б) “в умовних рефлексах”; в) “у
формі кривої дихання”.
ПОНЯТІЙНИЙ ДИКТАНТ
1. У давньогрецькій науці існували поняття, що означали протилежні стилі поведінки,
перше з яких пов’язане з постійністю характеру (тому з “розумним” стилем поведіки),
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друге - зі зміною характеру (тому з неспокоєм, невпорядкованістю, афектом).
Першим поняттям є ______________________, другим - _____________________.
2.
Давні
греки
виділяли
етос
таких
музичних
елементів:
_____________________________________________________.
3. В уявленні давніх греків найбільш сприятливим для впливу на психіку юнаків-воїнів
був _________________ лад, етос якого мав такі характеристики: _______________
__________________________________________.
Такий
етос
пояснювався
знаходженням півтону (де?)_______________.
4. Арістотель вважав, що трагедія здійснює очищення від афектів, виражених нею, коли
людина співпереживає героям. Найголовнішими із цих афектів є ______________
(викликається переживанням від нещастя невинного) та ________________ (від нещастя
подібного).
5. О. Лосєв, грунтуючись на арістотелівському вченні про розум, стверджує, що
істинним
очищенням,
про
яке
говорить
Арістотель,
є
_______________________________.
6. З точки зору музичного сприйняття поняття __________. та катарсису відображають
два полярні екстремальні психічні стани, адже катарсис - розрядка після ________.
7. Сучасне музикознавство називає такі різновиди музичного катарсису:
______________________________________
_____________________________________________________.
8. Експериментальними дослідженнями встановлено, що серцево-судинна система
реагує сповільненням пульсу, посиленням скорочень серця, зниженням артеріального
тиску, розширенням кровоносних судини на музику, яка є для людини (приємною чи
неприємною?) ______________.
9. Є. Назайкінський визначає перцептивну установку як “складну систему…”
_________________________________.
10.
Співвідношення
ритму
з
емоціями
є
таким:
____________
______________________________________________________
_____________________________________________________.
11.
Інфразвуки
так
впливають
на
людину:
_________________
______________________________________________________
_____________________________________________________.
12. Оптимальним для сприйняття є діапазон ______________
13. При активних (стенічних) емоційних реакціях інтонація голосу завжди спрямована
______________, при пасивних (астенічних) − ___________.
14. З точки зору ладовості найяскравіше інтонація розкривається в неустої, оскільки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
15. Із позицій психоенергетичного розуміння музики Е. Куртом, фізіологічні основи
заражаючої
дії
цього
мистецтва
полягають
у
тому,
що
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
За матеріалами 2 змістового модуля:
ТЕСТИ
1. Функції музики в первісну епоху були такими: а) теургічна (куративна, превентивна),
терапевтична;
б) куративна, превентивна, обрядова; в) психологічна, фізіологічна,
психофізіологічна.
2. Дія музики на людину в первісному суспільстві базувалася на таких основних складових
обряду: а) рух - танець, який об’єднував усіх учасників дійства в єдиний обряд; б) гра
гарних мелодій на духових і струнних інструментах, хоровий спів; в) стихійний ритм
ударних інструментів, спів у динамічному вираженні, рух у танці. 3
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. У давніх цивілізаціях (Єгипет, Вавилон, Ассирія) існував такий поділ музики за її
етичним навантаженням: а) “гарна” й “негарна”; б) “добра” та “зла”; в) “весела” та “сумна”.
4. Давньоіндійська теорія “раса” про переживання, викликане впливом мистецтва чи
літератури, сформульована в трактаті: а) “Атарваведи”; б) “Дао де-цзін”, Лао Цзи; в)
“Поетичні прикраси”, Бхарата.
5. У давніх індоєвропейських ведичних гімнах і народних піснях, в тому числі українських,
заспівувач задавав тональність і “запускав програму” мислення співаючої спільноти
вигуком: а) “а-у” (“а-е”); б) “ля” (“лю”); в) “оу” (“оі”, “ой”).
6. Музично-терапевтичну функцію в українців протягом тисячоліть виконувало “живе
етнотрадиційне інтонування”, яким О. Бенч називає: а) гру на народних інструментах; б)
український хоровий спів; в) традиції академічної вокальної школи.
7. Основними функціями музики в епоху Античності були такі: а) містична, магічна,
суспільна;
б) педагогічна, естетична, інтелектуальна; в) магічна, педагогічна,
інтелектуальна.
8. Здоров’я – це стан гармонії у душі людини та в її організмі, що підпорядковується
“гармонії чисел” − об’єктивній закономірності, яка діє у всіх явищах життя. Хвороба −
тимчасове порушення цієї гармонії. Мистецтво здатне відновлювати цю “розлагоджену
злагоду”… Такі ідеї висунув: а) Піфагор; б) Арістотель; в) Орфей.
9. Платон пропонував такі засоби ідеального виховання в ідеальній державі: а) спів і гру на
музичних інструментах; б) музику та поезію; в) гімнастику − для тіла, музику − для душі.
10. “Де насолода, там немає місця хворобі” − відомий вислів, що пояснює психогігієнічну
сутність музичної терапії, належить видатному вченому-лікарю: а) аль-Фарабі; б) Авіценні;
в) І. Єрзинкаци.
11. Серед вчених середньовічного Сходу, що приділяли значну увагу музикотерапії: а) альФарабі, Ібн-Сіна, Гіппократ, М. Маймонід; б) аль-Фарабі, Ібн-Сіна, Авіценна, М.
Маймонід; в) аль-Фарабі, Ібн-Сіна (Авіценна), М. Маймонід.
12. У науковій думці Середньовічної Європи вплив музики насамперед трактували як: а)
засіб морально-релігійного виховання; б) засіб для посилення емоцій і створення
задоволення; в) засіб порятунку від смутку.
13. “Тарантизм” та “епідемія танцю св. Вітта” - хвороби, що лікувалися музикою - були
розповсюджені: а) у Візантії; б) у Середньовічній Європі; в) у Бразилії.
14. Наукова думка про використання музики із лікувальною метою, що розвивається в
XVII-XVIII ст., отримує назву: а) “хореоманія”; б) “музикодіагностика”; в) “ятромузика”.
15. Німецький вчений А. Кірхер стосовно лікувальної дії музики вводить поняття та
висуває ідею: а) поняття музичного магнетизму та ідея музичнопсихологічного резонансу
між твором і темпераментом реципієнта; б) поняття катарсису та ідея музичнопсихологічного резонансу між твором і темпераментом реципієнта; в) поняття музичного
магнетизму та ідея психоаналізу.
16. Прихильники теорії афектів (Д’Аламбер, Д. Дідро та ін.) трактували музику: а) як засіб
релігійного впливу; б) як ефективний спосіб для розваг; в) як вираження різноманітних
пристрастей.
17. У “Психоаналізі” З. Фройда процес художньої творчості трактується як один із
ефективних засобів розрядки накопичених надлишків… а) естетичних переживань; б)
стресу; в) лібідонозної енергії.
18. Сутність теорії цього вченого у проекції на мистецтво полягає в тому, що дія художніх
засобів (звуку, слова, барви, ритму і т. д.) побудована, в цілому, на умовних рефлексах, а
сприйняття художньої творчості грунтується на системі рефлекторних зв’язків −
функціонуванні динамічного стереотипу. Цим вченим є: а) З. Фройд; б) І. Павлов; в) С.
Гроф.
19. Родоначальником музичної фармакопеї є представник американської школи музичної
терапії: а) Т. Едісон; б) К. Лундін; в) А. Понтвік.
20. Концепціями, що пояснюють дію музики на психофізіологію людини в ХХ столітті, є:
а) асоціативістична, гештальтпсихологічна, лібідонозна, теорія психологічного спокою та
ін.; б) реактивно-асоціативна, тренінгова, релаксаційна, комунікативна, креативна,
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психоделічна, віброакустична та ін.; в) асоціативістична, гештальтпсихологічна,
психоаналітична, теорія психологічного резонансу та ін.
21. Методами сучасної музичної терапії є: а) асоціативістичні, гештальтпсихологічні,
психоаналітичні, теорії психологічного резонансу та ін.; б) реактивно-асоціативні,
тренінгові, релаксаційні, комунікативні, креативні, психоделічні, віброакустичні та ін.; в)
інтонаційні, ладові, гармонічні, фактурні, поліфонічні та ін.
22. Основою “співотерапії” є: а) “правильний спів” та вміння відчувати в різних частинах
тіла “резонанс” − відображення звучання власного голосу; б) хоровий спів та здатність до
відчуття партнера в процесі співу; в) спів народних пісень.
23. Термін “музична профілактика” належить: а) Т. Натансону; б) В. Кречмеру; в) Є. Бурно.
24. Акустиком-фізиком Т. Віграном створено новаторський метод музичної терапії, який
отримав назву: а) реактивно-асоціативний; б) тренінговий або “музичний сон”; в)
віброакустичний або “музичне купання”.
25. За класифікацією С. Шушарджана, розмаїття методів музичної терапії зводиться до
таких основних її напрямків: а) клінічна, оздоровча, експериментальна; б) реактивноасоціативна, тренінгова, релаксаційна; в) вокальна, інструментальна, синкретична.
26. Метод Станіслава та Христини Ґроф полягає: а) у “музично-раціональній психотерапії”,
основаній на використанні виразових можливостей передусім темпу та ладу в
психотерапевтичних цілях; б) у використанні різноманітних креативних прийомів; в) у
“голотропному диханні” − поєднанні музики з інтенсивним диханням задля занурення в
глибинні шари психіки.
27. У синхронізації роботи лівої та правої півкуль головного мозку заключається сутність
методу: а) “голотропного дихання”; б) “голосинкових технологій”; в) “музичного купання”.
28. Останні наукові напрацювання в галузі музичної терапії пов’язані з ідеєю: а) медитації;
б) “музичного сну”; в) вібрації.
29. На давньокитайському вченні про пентатоніку, кожному звуку якої відповідають певні
стихії та внутрішні органи, грунтується методика: а) Б. Харріса; б) С. Шушарджана; в) А.
Менегетті.
30. Впливати на людину у процесі медитації музикою, потрібною для певного
енергетичного центру (чакри), разом із відповідним кольором і запахом, пропонує
методика: а) Р. Блаво; б) К. Яцкевича; в) Р. Коксона.
ПОНЯТІЙНИЙ ДИКТАНТ
1. Терапевтична функція музики в первісну епоху полягала у стимуляції
__________________________________________
2. У давньокитайському трактаті “Дао де-цзін” стверджується, що музика
__________________________________
3. О. Бенч вважає, що у традиційному (усному) виконавстві інтонування завжди несе
смислову наповненість, оскільки __________________________________________________
4. Ідея калокагатії, якій підпорядковуються музичні теорії у класичної Давньої Греції,
полягає у _______________ ______________________________________________________
5. Піфагорійці вважали, що рух небесних тіл, доступний для зору, створює
__________________________________, яка лежить в основі музичної гармонії, доступної
для людського слуху.
6. Згідно з виховними властивостями мистецтва Платон розрізняв музу ________________ і
музу _________________
7. Вірменський послідовник піфагорійського вчення І. Єрзинкаци вважав, що порушену
гармонію в організмі допомагає встановити ________________________________
8. Німецький вчений А. Кірхер у праці “Phonurgia nova” висуває ідеї, подібні до теорії
гармонії сфер: музика _________________ створює ___________________, в той час як
музика
__________________
покликана
узгоджувати
______________________________________________________
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9. У Росії на початку ХХ ст.ст. використання музики в лікувальних цілях поступово
отримало наукову основу завдяки дослідженням медиків і фізіологів: _____________
______________________________________________________
10. Процес виведення людини з певного настрою В. Бехтерев здійснював за такими
етапами:
1)____________________________________________________
2)____________________________________________________
11. Робота музикознавців у сучасній музично-терапевтичній практиці полягає у
наступному:
1)____________________________________________________
2)____________________________________________________
3)____________________________________________________
12. Згідно з T. Натансоном, концептуальні основи музичної терапії ХХ ст. укладаються в
такі
найважливіші
напрямки:
1)___________________
2)__________________
3)_____________________
13. Український музикотерапевт Віктор Гаврилюк вважає, що електромагнітні коливання
діють на мозок, який посилає імпульс-команду до проблемних ділянок, і таким чином
запускається ___________________________
14. З точки зору національно-культурної зумовленості найбільш ефективною в дії на
людину є музика ________ ______________________________________________________
15.
Перспективи
розвитку
музичної
терапії
в
ХХІ
ст.
пов’язані
з
_________________________ явищем, що є основою і макрокосмосу Всесвіту, і
мікрокосмосу Людини, і мовно-музичного звуку.

8. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Засоби діагностики успішності навчання – участь студента в інтерактивних лекціях,
завдання до самостійної роботи, модульні контрольні роботи, екзамен.
З метою діагностики успішності студентів у процесі поточного контролю
використовуються:
 відповіді студента у процесі інтерактивних лекцій;
 тематичні письмові самостійні роботи.
У процесі підсумкового контролю використовуються:
 модульні контрольні роботи по тематиці змістового модуля;
 екзамен.
У процесі оцінювання знань студентів враховується: обсяг відомостей, оперування
поняттями, категоріями, фактами, основними теоріями, закономірностями й принципами,
змістовна характеристика методів та методики, щодо використання теоретичних і
практичних знань у майбутній практичній діяльності.
9. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модульний контроль
(мах = 60 балів)

Модуль 1

Модуль 2

Зміст. модуль 1
Т1

Т2

Т3

Т4

Зміст. модуль 2
Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

МКР 1

МКР 2

Т 1-5

Т 6-10

Загальна
кількість балів

Таблиця 3

100
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

30

30
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Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66
1 – 59

Оцінка
ECTS
A
B
C
D
E
Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диф. заліку
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

Критерії оцінювання виступів на інтерактивних лекціях та практичних заняттях
 4 бали

–

 3 бали

–

 2 бали

–

відповідь на достатньому рівні, добре здійснено підбір та
узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні сутності основних
теоретичних категорій і понять або аналізі чи логіці подачі матеріалу;

 1 бал

–

відповідь часткова, матеріали не повністю відповідають
задекларованій темі або є грубі порушення правил використання
наукових джерел;

 0 балів

–

відповіді немає.

 15 балів

 14–13 балів

відповідь на науковому рівні, висвітлено сутність основних
теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до
аналізу та узагальнення матеріалу; матеріал викладено логічно,
згідно з нормами літературної мови;
відповідь на науковому рівні, висвітлено сутність основних
теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до
аналізу та узагальнення матеріалу; можливе недопрацювання в
групуванні матеріалів;

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт
– завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність
основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано
здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; матеріал викладено
логічно, згідно з нормами літературної мови
– завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність
основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано
здатність до аналізу та узагальнення матеріалу

 12–11 балів

–

завдання виконане на достатньому рівні, добре здійснено підбір та
узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні сутності основних
теоретичних категорій і понять або аналізі чи логіці подачі
матеріалу

 10–6 балів

–

завдання виконане частково, матеріали не повністю відповідають
задекларованій темі

 5 – 1 бал

–

завдання виконане на мінімальному рівні

 0 балів

–

завдання не виконане

15
10. Методичні матеріали
1.

Драганчук В. М. Музична психологія і терапія : навч. посіб. для студ. спец. “Музичне
мистецтво” [Електронний ресурс] / Вікторія Драганчук ; передм. Л. Кияновської ;
Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – 230 с.
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9393
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Тихомирова Н. Ф., Скляр П. П. Музыкальная психология: Учеб. пос. для высш. муз.
уч. зав. І – ІІ у.а. / Гос. метод. центр уч. зав. культ. и иск.; Луганский колледж культ.
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