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Кількість ЄКТС
кредитів
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та годинами
навчання)
Форма
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дисципліни

Програмні
компетентності

Програмні
результати
навчання

Психологія музичної діяльності
Другий (магістерський)
025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»
Вибіркова
Українська
Кредитів – 4
Лекції – 16 год.
Семінарські – 16 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.
Залік
ІІ курс, 3 семестр
ОПП «Звукорежисура»:
ЗК 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 7.Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК 9. Здатність працювати автономно.
СК 6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах
освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та
індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
СК 8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення
музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї
(художню інтерпретацію) під час публічного виступу в якості
звукорежисера чи під час звукозапису.
ОПП «Звукорежисура»:
ПРН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його
понятійно-категоріальним апаратом.

Анотація (зміст)
дисципліни

ПРН 8. Здійснювати викладання звукорежисури з урахуванням
потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та
індивідуальних особливостей здобувача.
Дисципліна передбачає вивчення психічних процесів і
характерні властивості творчої особистості, пов’язані з
різними
видами
музичної
діяльності
– вокальновиконавською, звукорежисерською та музично-педагогічною
тощо.
Об’єктами вивчення є музична діяльність, особистість
музиканта та його творчість, особливості функціонування
музично-психологічних процесів у вокально-виконавській,
звукорежисерській та музично-педагогічній діяльності.
Мета дисципліни – надати здобувачам вищої освіти фаховоорієнтовані психологічні знання щодо психології музичної
діяльності, що розкривають психологічну сутність музики,
характеризують знакову природу свідомості й самосвідомості,
визначають особливості цілісного музичного досвіду та
передавання цього досвіду в музичній творчості засобами
музичної виразності.
Завдання дисципліни – оволодіння історичними, теоретичними
знаннями з психології музичної діяльності; засвоєння методів
практичної
музичної
психології
для
вирішення
професіональних і особистісних проблем майбутніх музикантіввиконавців і звукорежисерів; інтеграція здобутих знань у галузі
теорії та історії музики, аналізу музичних творів, загальної
психології і музичної педагогіки та їх використання у науководослідницькій діяльності.
2. Зміст дисципліни.
Структура навчального курсу складається з чотирьох розділів.
Кожен змістовий розділ включає в себе лекції, семінари,
самостійну роботу здобувачів, які завершуються модульним
контролем щодо рівня засвоєння якості програмного матеріалу
відповідної частини курсу.
Змістовий
розділ
1.
Індивідуально-психологічні
особливості особистості музиканта-звукорежисера.
1.1. Вступ. Психологічна характеристика особистості
музиканта-звукорежисера. (4 год.)
1.2. Індивідуально-психологічні особливості особистості
музиканта у звукорежисерській та музично-педагогічній
діяльності(4 год.).
1.3. Модульний контроль (2 год.)
Змістовий
розділ
2.
Художньо-творча
діяльність
музиканта.
2.1. Увага та відчуття в художньо-творчій діяльності
музиканта-звукорежисера(4 год.).
2.2. Темперамент і характер. Емоційно-вольова сфера
музиканта в художньо-творчій діяльності(4 год.).
2.3.Модульний контроль (2 год.)

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу

Змістовий розділ 3. Музично-творчі здібності в структурі
особистості музиканта-звукорежисера.
3.1. Музична пам’ять(4 год.).
3.2. Музичне мислення та уява(4 год.).
3.3 Модульний контроль (2 год.)
Змістовий розділ 4. Музично-пізнавальні процеси в різних
видах діяльності музиканта-звукорежисера.
4.1. Музичне сприймання як процес категоризаці(4 год.)ї.
4.2. Знакова природа свідомості й самосвідомості в художньотворчій діяльності музиканта-звукорежисера(4 год.).
4.3.Модульний контроль (2 год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 40 бали
(від 0 до 5 балів за кожне семінарське заняття).
2. Самостійна робота – 40 бали (від 0 до 5 балів за кожне
практичне).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів).
4. Залік – 12 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/c/NTYxMjEzNzE0MDc2
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