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The article concerns the peculiarities of learning environment for fine gifted adolescents, 

the approaches to the determination of the educational environment, its main components and 

design principles.
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М.В.Субота
ОСОБЛИВОСТІ  МУЗИКИ  ТА  ЇЇ  СПРИЙМАННЯ  ЯК  

ПСИХОЛОГІЧНА  ПРОБЛЕМА
Анотація

В статті розглядається одне із найскладніших завдань художнього сприймання –

збереження емоційної  безпосередності сприймання при зростаючій свідомості ставлення до
мистецтва, при заглибленні в його структуру і техніку, так як для розкриття емоційно-
смислового змісту серйозної професійної музики всіх видів і жанрів необхідні не тільки
розвиток у дітей певних музичних здібностей, оволодіння ними спеціальними знаннями, які
включають розуміння елементів теорії музики, засобів художньої виразності, а й особлива
спрямованість продуктивного педагогічного впливу на розв’язання цієї проблеми. Гублячи
емоційну безпосередність ставлення до творів мистецтв, людина губить власне естетичне
ставлення до них.

Ключові слова: сприймання музики, емоційне сприймання, емоційний вплив,
почуття, емоційні стани, емоційна сфера дітей, мистецтво, музичний твір, музично-
перцептивний процес, реципієнт, переживання.
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Аннотация

В статье рассматривается одна из самых сложных задач художественного восприятия
– сохранение эмоциональной непосредственности восприятия при возрастающей сознании
отношения к искусству, при углублении в его структуру и технику, так как для раскрытия
эмоционально-смыслового содержания серьезной профессиональной музыки всех видов и
жанров необходимы не только развитие у детей определенных музыкальных способностей,

овладение ими специальными знаниями, которые включают понимание элементов теории
музыки, средств художественной выразительности, но и особая направленность
продуктивного педагогического воздействия на решение этой проблемы. Теряя
эмоциональную непосредственность отношения к произведениям искусств, человек теряет
собственное эстетическое отношение к ним.

Ключевые слова: восприятие музыки, эмоциональное восприятие, эмоциональное
воздействие, чувства, эмоциональные состояния, эмоциональная сфера детей, искусство,
музыкальное произведение, музыкально-перцептивный процесс, реципиент, переживания.

Постановка проблеми. Формування духовно багатої, соціально активної
особистості підносить значення музичного мистецтва у вихованні
підростаючого покоління. Музика справляє сильний вплив  на емоційну сферу
людини, на розвиток емоцій дітей, виховання їхніх почуттів. У психолого-

педагогічній літературі підкреслюється, що музика є одним із найефективніших
засобів розвитку емоційної сфери людини, показано важливість формування у
дітей здатності пережити художні образи музики як психологічної основи
музично-естетичної культури (О.М. Леонтьєв, Б.М. Теплов).

У дитинстві емоції виступають основною формою регуляції поведінки та
процесу становлення особистості як цілісного утворення
(Л.С. Виготський, В.К. Котирло). Вплив на дитину через її емоційну сферу
може виявитися ефективним за умови адекватного вибору його методів і
засобів (М.Й. Боришевський, С.Д. Максименко, Т.М. Титаренко, 
Ю.М. Швалб).

Необхідно звернути увагу у зв’язку з цим на значні потенційні
можливості музичного виховання молоді. Слухання музики викликає в людини
різноманітні переживання і почуття, що створює психологічну основу для
опосередкованого впливу на її емоційні стани, процеси і властивості, а відтак і
на процес формування її особистості. 

Мета. У даній статті ставимо мету вивчення емоційних проявів дітей у
ситуації сприймання музики та особливостей впливу музичних творів на
емоційну сферу школярів.

Процес сприйняття художнього твору і його пізнання, як відомо, не є
чисто логічним актом, а скоріше емоційна чутливість його змісту, і тому
закони логічного сприйняття попри всю їх важливість  мають підпорядковане
значення безпосередньому руху душі. Те, як людина сприймає мистецтво, а
саме музичний твір, залежить не тільки від властивостей спостережуваного
об’єкта, а й від психологічних особливостей самого спостерігача, його
життєвого досвіду, темпераменту, стану в певний момент.
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Аналіз наукових досліджень і публікацій. Спрямовуючи свою увагу в
емоційні сфери музики, ми гостріше відчуваємо її істинне, всеохоплююче
покликання – бути вираженням людського життя. Музика відображає повноту
природи людини у всій її гармонійній цілісності. Музика не тільки служить
вираженням людської психіки у всьому її обсязі, але й через індивідуальну
свідомість художника завжди розкриває загальнолюдське. Бах, Бетховен, 

Чайковський, Шопен не були б великими композиторами, якби їх творіння
відображали тільки їхні особисті думки, страждання, пристрасті. 

Аналіз безпосередніх даних свідомості переконує нас, писав О.Ф. Лосєв, 
у необхідності визнати за музикою повне право на об’єктивне  пізнання або
принаймні переконує не ставити інтелектуальне пізнання вище за музику [2, с. 
620].

Про цінність цієї властивості музичної діяльності добре сказав             
Л.М. Толстой: «... Життя – постійна, вічна праця і боротьба з своїми почуттями.

Благо, що є рятунок – світ моральний, світ мистецтва, поезії і прихильностей. 

Тут ніхто, ні становий, ні бурмістер мені не заважають, сиджу один, вітер виє, 
бруд, холод, а я кепсько, тупими пальцями розігрую Бетховена і проливаю
сльози розчулення... » [7, с. 222].

Ніколи не затихнуть суперечки про сенс музики. Музика – вічний
супутник і атрибут людського буття і джерело натхнення та загадка для
людства. В історії світової культури нема жодної епохи, в котрій би генії
людства не намагалися дати відповідь на запитання, що є музика, що є
мистецтво.  Століттями тривають найгарячіші і найзапекліші дискусії, кожна
епоха відповідала на головні питання по-своєму. Незрозуміло і таємниче
основне: про що насправді розповідає музика, чим так пропалює наші серця, де
межі її дивного панування над людьми. 

Музика  – втілення єдиної світової людини, єдиної загальнолюдської
душі, єдиного образу Людини. Не можна і не потрібно розглядати творчість
композитора, цілий історичний стиль як щось закінчене і самостійне, 
підкреслює  М.О. Смирнов. Вони – лише частинка, лише мить в історичному
творчому потоці. Ми розуміємо музику як відображення світових психічних
сил, самої суті людського самовідчуття, переживання життя. Рух, боротьба, 
переплетення і вирішення цих сил і потрібно шукати в світовому звуковому
космосі. Твір – лише сигнал, таємний знак про завжди дуже широкі і глибокі
явища, процеси, що захоплюють людину і все її життя. Різні композитори суть
втілення різних сторін, особливостей єдиної Людини [4, с. 8].

Музика, мабуть, більше за інші мистецтва здатна говорити про вічні
проблеми життя, передавати самовідчуття вічності і справжньої, неминущої
значущості людських пристрастей. І крізь всі звукові бар’єри і загородження
потрібно почути внутрішній голос, який говорить з нами за допомогою музики, 

голос, який дає нам розуміння вічної краси і могутності людських прагнень, і
вічного життя людського духу. 
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Питання про походження музики належить до числа нерозв’язних
проблем людського знання, як і питання про походження людини. Ще на
початку століття  С. Гінзбург [цит. за 1] звернув увагу на той факт, що не
музикознавці першими висунули проблему походження музики, а соціологи, 

природознавці, економісти, філологи, етнографи, що свідчить про всеосяжне
значення проблеми музики. Дж. Михайлов [цит. за 1] вважав, що «музика для
давніх китайців, індійців, єгиптян і вавилонян була специфічною матерією, 

особливого виду енергією, посланням з інших світів, своєрідним проявом
якихось прихованих сутностей. Звук здавався дивовижним явищем. Магія звука
відчувалася в тому, що чутне не було видимим, звук зникав, розчинявся, йшов
«у нікуди». Виникло припущення про неземне  походження звуку, вказує  Г.Г. 

Коломієць,  як явища і засобу спілкування між людьми і людей з іншими
світами. «Музика, як світ богів і духів, – пише Михайлов, – не була
матеріальною в звичайному сенсі цього поняття, вона не була предметною, 

видимою реальністю і водночас екзистенційно сприймалась за характером
впливу, що виявлявся на людей, природу, всесвіт. У цьому вбачалося магічний
вплив музики. Сфера звука-музики була універсальна, як і сфера релігії, 
культури. Тож, за словами Михайлова, вчені давнини і середньовіччя залучали
музику для пояснення світоустрою, людської душі і Духа Божого. Музику
усвідомлювали як звукове начало, як процес звукотворчості і вважали
придатною для побудови моделей, що допомагають розібратися не тільки в
матеріальних сферах. В цьому-то ми і знаходимо її ціннісну взаємодію людини
зі світом [2, с. 313].

На рівні перцептивного процесу музика володіє певною детермінуючою
силою. У музичному «предметі» поміщені можливості впливу на процес
сприймання, на його спонукальний потенціал. Ми повинні відзначити головну
особливість музики, завдяки чому вона виступає перед слухачами як
суспільний предмет. По-перше, – доступність її звукових засобів для масового
сприйняття. По-друге, – широта зіткнення з духовним життям особистості. 
Музика впливає на емоційно-ціннісну сферу людини (через інтонаційні, виразні
засоби), на її життєві уявлення, знання, судження («текстова» і програмна
музика, музична зображальність, жанровість, музичні «цитати» й ін.), впливає
на форму протікання актуального психічного стану і навіть на музично-
перцептивний процес – його зміну, «повороти», спрямованість.

Можна сказати, що в музиці передбачається (очевидно, на рівні творення
і виконання, оскільки музичний твір постає перед слухачами як продукт
творчості) функція засобу вираження психічного життя індивіда як суспільної
істоти. Причому в засобах вираження враховується природна суб’єктивна
тенденція розгортання психічного життя: негативне повинно бути переведене в
позитивне; напружене – в умиротворене; повсякденне – у піднесене; в’язке, 
галюцинуюче – в динамічне; звичне – в дивовижне і т. д.      І вже виходячи із
цього посилання, йдучи «вслід за індивідом», музика звертає його до
суспільних, позаіндивідуальних цінностей.
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Як це не парадоксально, суспільна детермінація музичного «предмета» 

повинна спочатку ніби втратити себе; музика повинна виступити  як засіб
репрезентації активності індивіда-слухача. Тільки пізніше, коли для слухача
стане очевидним, що музика є особливий – узагальнений суспільний засіб, вона
заявляє про свою детермінуючу силу на повний голос: спрямовує почуття, 
думки індивіда звичайно і непримітно в сферу суспільної необхідності –

суспільних ідей, оцінок, ідеалів і т. д. Не просто «емпатична» схильність
музики, а глибинне її проникнення в духовне життя індивіда якраз і надає
музичному мистецтву надзвичайної виховної сили.

І тут ми приходимо до виокремлення третьої ознаки, що характеризує
музику  як суспільний предмет. Активність детермінуючої функції музики
залежить від ступеня переважання суспільних цінностей, втілених у ній, над
індивідуальними, «слухацькими». Твори, що становлять скарбницю музичної
класики, живуть багато століть і здатні чинити сьогодні дивовижний за силою
вплив на слухача, тому що в них укладено (й історично «перебільшено») 

узагальнений чуттєвий зміст. У них в художній формі представлено «вічні» 

загальнолюдські цінності та ідеали. Музика як предмет суспільної, духовної
потреби людини припускає неодмінне включення (і на рівні емоційно-

образного змісту, і на рівні форми, і на рівні провідної художньої ідеї) 
суспільно вироблених естетичних ідеалів. Ця сторона  найбільшою мірою
визначає її активність, детермінуючий вплив на індивіда.

Звичайно, в музиці, як особливому (художньому) предметі людської
діяльності, є маса рис, які можуть залучати слухача. Новизна, незвичайність
вираження, відтворення «прихованих» чуттєвих властивостей індивіда, сила, 
динаміка, тонкість, витонченість вираження і т. д.;  «ігровий» елемент, який
демонструє техніку і здатність композитора впливати на слухача: незвичайні
комбінації, поєднання почуттів, станів – гумор, посмішка, глузування, 
«сенсаційність» і т. д.; арсенал професійних технічних засобів, що
використовуються композитором у творі, назва твору і склад виконавців; 
підкреслена вибірковість у використанні художніх прийомів і навіть окремих
систем музичного формотворення (наприклад, тональних і атональність) – все
це може становити відносно самостійну цінність для слухача і, значить, 
відповідно орієнтувати його музичні спонукання. Нерідко привабливість цієї
художньо-технічної сторони становить єдину перевагу музичного твору, що
серйозно обмежує суспільно-детермінуючі можливості музики. Тільки
супідрядна роль цих факторів стосовно до змістовної, естетичної «суспільно
розвиваючої» сторони музики забезпечує повноту прояву її детермінуючої
можливості  [5, с. 116].

Феномен музичного сприйняття є одним з центральних питань не тільки
власне музикознавства, а й музичної психології. Однак, проблеми,  що
виникають на практиці у зв’язку з даним явищем, проявляються надзвичайно
гостро вже не одне десятиліття. Говорячи про сприймання класичної музики на
різних етапах онтогенезу, слід зазначити, що музична педагогіка часто
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стикається з відсутністю розуміння цього пласта культури, його неприйняттям. 

Одиничне, спонтанне знайомство з класичною музикою найчастіше викликає в
слухача стійкий когнітивний дисонанс, тому він не знаходить для себе ніяких
звичних слухових нормативів, що полегшують процес розуміння і прийняття
даного пласта культури.

Незважаючи на численні дослідження, присвячені вказаній проблемі, 
ситуація, що складається у сфері масової музичної  освіти, впродовж кількох
десятиліть не змінюється на краще. На наш погляд, є декілька причин подібної
«затяжної кризи», які ховаються в різних галузях знань. Мері Серафайн, автор
численних праць про сприйняття і розуміння музики, відзначаючи
безсумнівний вплив рефлексивних практик на музичну педагогіку, ставить
питання про те, чому ж психологічні дослідження суттєво не вплинули на
вирішення цієї проблеми. Причина цього, на її думку, в тому, що психологи
вивчають, і дуже докладно, «результати рефлексії» – сприйняття акордів і
окремих звуків, але не сприйняття музики як такої [8].

Розглядаючи музичне сприйняття як акт художньої творчості, вважаємо
за необхідне зазначити недостатню розробленість проблеми художнього
сприйняття в цілому і його генези  на тлі визнання значної ролі суб’єкта, що
сприймає в даному процесі.

Наявність розвиненої емоційної сфери має велике значення для
формування особистості людини.

Соціально зріла особистість повинна, ймовірно, характеризуватися
здатністю до встановлення великої кількості дружніх зв’язків і почуттям
оптимізму, як це можна спостерігати у сангвініків; умінням глибоко і докладно
розглядати проблему і вірністю життєвим принципам, як це проявляється у
флегматиків; чуйністю, відгуком і делікатністю в міжособистісному
спілкуванні, як це проявляється у меланхоліків; вмінням концентрувати велику
кількість нервово-психічної енергії для досягнення поставленої мети, активно
утверджувати свої життєві цінності, як це проявляється у холериків. 

Музичне виховання, ознайомлюючи школяра з різними емоційними
станами, робить його одночасно і більш здатним  до переживання тих емоцій, 

які не входять в структуру темпераменту цього школяра, тим самим
розширюючи і поглиблюючи його контакти з навколишньою дійсністю і з
іншими людьми. У пропонованому нами принципі моделювання емоцій можна
побачити і характер ставлення людини до якої-небудь цінності, відображеної за
допомогою музики. Так, скорботна і елегійна музика найчастіше виражає
негативні емоції людини з приводу втрати ним якоїсь певної цінності.

Музика радісного характеру передає настрої людини, яка досягла в
своєму житті того, що в її уявленні є важливим і цінним. Тривожна, войовничо-
наступальна за характером музика передає почуття людини, котра бореться за
досягнення тієї чи іншої цінності. Спокійна, споглядальна музика передає
мовби філософські роздуми людини про життя в його різноманітних проявах.



443

Природно визнати, що сила і стійкість ціннісних орієнтацій людини
залежать від того, наскільки широко вони представлені в її переживаннях. Від
цього залежить і моральний стан людини, бо ставлення до об’єкта, побудоване
на емоціях тільки одного виду, здатне деформувати особистість. Так
відбувається з людиною, що знаходиться з якихось причинами в стані
хронічного озлоблення [5, с. 269].

Що ж стосується звичайної загальноосвітньої школи, а також музичної
школи, то в більшості випадків дітей там просто роблять байдужими до музики. 

Педагоги не мають достатньої психологічної культури і навіть не підозрюють
про існування різних типів сприймання музики. У кращому випадку вони чули
або читали про існування двох типів людей – «художників» і «мислителів». 

Назва досить умовна, але вона яскраво позначає  загальну тенденцію нашої
освіти і профвідбору: «художники», або люди з образним мисленням можуть
мати стосунки до мистецтва, що ж стосується «мислителів», то їм треба або
перестати бути «мислителями», або бути подалі від культури і мистецтва.

Здебільшого у розроблених програмах навчання музики стверджується, 
що,  встановлюючи з початку навчання міцні зв’язки між певними слуховими  і
зоровими враженнями та уявленнями, з одного боку, і характерними
мелодійними, ритмічними, тембровими і регістровими та іншими елементами
музичного твору – з іншого, можна досягти необхідного асоціативного ланцюга
уявлень для формування музичного мислення.

На наш погляд, це зовсім невірна і шкідлива позиція. Серед музикантів
можна зустріти велику кількість видатних майстрів, які не мислили образно і
стверджували, що музика взагалі є мистецтвом не образів, а почуттів, прагнень, 
бажань або загальної гармонії і естетизму.

О.М. Скрябін орієнтувався в музиці в основному на зміну відчуттів. Вся
його музика – це тонка передача нюансованих почуттів, милування
перехідними станами від одного бажання до іншого. Ось, наприклад, текст
програми до його 4-тої сонати: «У тумані легкому і прозорому, вдалині
загублена, але ясна, – зірка мерехтить світлом ніжним. О, як вона прекрасна!
Заколисує мене, пестить, манить променів прекрасних таємниця блакитна... 
Наблизитися до тебе,  зірко далека! У променях тремтячих потонути, сяйво
дивне! Те бажання гостре, божевілля повне і настільки солодке, що завжди, 

вічно хотів би бажати без мети іншої як бажання саме...».

Почути у звуках музики відображення найтонших душевних рухів і вираз
серйозних і глибоких переживань дано не кожному. Розвинути музичне
сприймання – означає навчити слухача переживати почуття і настрої,  
виражені композитором за допомогою гри звуків, що організовані спеціальним
чином. Це значить включити слухача в процес активної співтворчості і
співпереживання ідей і образів, виражених мовою невербальної комунікації; це
означає також і розуміння того, за допомогою яких засобів художник-музикант  
– композитор, виконавець – досягає даного естетичного ефекту впливу .
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Проте для розкриття емоційно-смислового змісту серйозної професійної
музики всіх видів і жанрів необхідні не тільки розвиток у дітей певних
музичних здібностей, оволодіння ними спеціальними знаннями, які включають
розуміння елементів теорії музики, засобів художньої виразності, а й особлива
спрямованість продуктивного педагогічного впливу на розв’язання одного із
найскладніших завдань художнього сприймання – збереження емоційної
безпосередності сприймання при зростаючій свідомості ставлення до
мистецтва, при заглибленні в його структуру і техніку. Як зауважує
Б.М. Теплов [6], гублячи емоційну безпосередність ставлення до творів
мистецтв, людина губить власне естетичне ставлення до них. Психологічні
механізми формування початкового художнього образу на основі
безпосереднього цілісного е м о ц і й н о г о сприймання музичного мистецтва
пов’язані з художньою, творчою уявою, з «естетичним зусиллям відкриття» 

музичного твору через переживання його образного змісту. 

Висновки. Особливості музики та її сприймання необхідно поставити в
центрі уваги при побудові системи музичної освіти і розробки психолого-
педагогічних основ навчання і музичного розвитку дітей. Формування уміння
свідомо та  е м о ц і й н о слухати музику, ознайомлення з різними музичними
жанрами і формами (симфонічною, оперною, поліфонічною, сонатною і т. ін.) 

мають послідовно здійснюватися не тільки в музичній школі на заняттях з
предмета  «музична література», але і в загальноосвітній школі, що сприятиме
збагаченню музично-педагогічного процесу. При побудові програми музичної
освіти необхідно враховувати закономірності розвитку пізнавальних процесів, 
вікові особливості формування особистості. Не можна втрачати можливості, які
створюються завдяки наявності найбільш сензитивних, чуттєвих до того чи
іншого предметного змісту або виду діяльності періодів дитячого розвитку.

Таким чином, взаємодія людини з музикою процес – багатосторонній. 

Сприймання музичного твору має свою значну специфіку, яка відрізняє його
від сприймання інших об’єктів. Це складний, багатосторонній процес, який
включає протилежні моменти і тенденції. На нашу думку, емоційне сприймання
музики визначається як особливостями реципієнта, так і об’єктивними
властивостями музики, що в кінцевому підсумку притаманно взаємодії людини
з об’єктом сприймання в соціальній ситуації. Взаємодію суб’єкта і об’єкта в
процесі музичного сприймання вивчали психологічно з погляду об’єктивних
характеристик музичного твору, які відображаються суб’єктом. Такі
дослідження належали до сфери музикознавства, і психологічний зміст музики
не вивчали або вивчали недостатньо. Психологічне вивчення цього процесу
неможливе як поза зв’язком із психічним життям сприймаючого індивіда, так і
без урахування розрахованих на суб’єктивне відображення, але незалежних від
нього властивостей  музики, яка звучить.
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Summary

The paper considers one of the most difficult tasks of artistic perception - maintaining 

emotional immediacy of perception in relation to the growing awareness of art in the recess in its 

structure and equipment, as well as to uncover emotional and semantic content of a serious 

professional music of all kinds and genres requires not only development in children certain musical 

abilities, mastery of their specialized knowledge, including an understanding of the elements of 

music theory, means of artistic expression, but also a special focus productive pedagogical 

influence on solving this problem. Losing emotional immediacy relation to works of art, man loses 

own aesthetic attitudes.

Keywords: music perception, emotional perception, emotional impact, feelings, emotional 

states, emotional sphere kids, art, music, musical perceptual process Recipient experiences.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО
ТВОРЧОГО СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація
Аналізуються психологічні теорії сприйняття. Розглядаються прояви творчого

сприйняття в процесі розв’язання задачі.
Ключові слова: сприйняття, творче сприйняття, процес розв’язання задачі.

Аннотация
Анализируются психологические теории восприятия. Рассматриваются проявления

творческого восприятия в процессе решения задачи.

Ключевые слова: восприятие, творческое восприятие, процесс решения задачи.


