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ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ
РАКУРС

Алла Весельська
асистент кафедри
соціальної та практичної психології
ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РОЗУМІННЯ
МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
Ефективність багатьох форм людської діяльності значною
мірою зумовлюється тим, наскільки глибоко і повно при цьому
здійснюється процес розуміння. Постійне збільшення інформаційних
потоків у всіх видах діяльності веде до того, що людина змушена
опрацьовувати дедалі більший обсяг інформації, яка подається, до
того ж, в найрізноманітніших формах.
Музичне мистецтво сформувалось як інструмент людства в
передачі наступним поколінням досвіду почуттів та відносин.
Розуміння музичних творів, як і взагалі розуміння різних предметів
оточуючої нас дійсності, може досягати різного ступеня складності
та повноти – від поверхового, що охоплює риси, що відрізняються
яскравістю, до осягнення сутності та смислу того, що розкривається
у всій глибині. Б.С.Мейлах з цього приводу зазначав: «В мистецтві
створюється модель світу людини (її долі, складної мозаїки
прагнень, почуттів, переживань), але модель настільки своєрідна,
що тлумачення її часто складніше, ніж пізнання самої дійсності.
Шедеври мистецтва цінні на тільки своїми рішеннями, але й
постановкою невирішених питань, над якими роздумують майбутні
покоління, пропонуючи все нові й нові відповіді» [4; 136].
Проблема розуміння музичних творів вирішувалась в контексті
філософського,
мистецтвознавчого,
музикознавчого
та
психологічного підходів як вітчизняними (В.В.Медушевський,
А.Н.Сохор, Є.В.Назайкінський, Б.М.Теплов, Л.С. Виготський,
А.Г.Костюк, та ін.) так і зарубіжними (З.Адорно, Р.Франсез, Г.Чілд,
Б.Джильєнд, Є.Гаттевуд та ін.) дослідниками. Незважаючи на значну
кількість робіт, присвячених проблемі розуміння музики, в позиціях
науковців немає одностайності як у вирішенні питання про змістовну
природу музики , так і про можливість розуміння її змісту.
Вплив особистісних характеристик на розуміння музичних
творів вивчався в межах багатьох психологічних досліджень. Саме
відмінності в особистісних характеристиках, що знаходять
вираження в типах музичного переживання, є, на думку багатьох
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дослідників, джерелом нерозуміння. Так, А.Джильєнд пропонував
охарактеризувати тематизм, контрасти, характер музичного твору,
визначивши
загальний
почуттєвий
відтінок
в
судженнях
досліджуваних. Є.Гаттевуд досліджував питання семантичної
точності слів та висловлювань при оцінці музики досліджуваними з
різними особистісними характеристиками. Він прийшов до висновку
про семантичну єдність слухацьких оцінок, за виключенням оцінок
деяких станів та явищ, що важко визначаються. Л.І.Бочкарьов
вивчав залежність адекватного сприймання музичних творів від
індивідуально-психологічних особливостей особистості та характеру
психічних станів досліджуваних. Результати досліджень свідчили,
що найбільший негативний вплив на адекватність сприймання
здійснюють стани тривожності та депресії. Також істотним чином
визначає динаміку процесу розуміння емоційна спрямованість
особистості. Так, досліджувані, в структурі емоційної спрямованості
яких домінуючою була радість, після прослуховування музичних
творів успішніше виявляли позитивні емоції. Навпаки, досліджувані з
домінуванням в структурі емоційної спрямованості емоцій суму
виявились чутливішими до негативних емоцій в музиці. Автором
даних досліджень зроблено висновок, що успішність розуміння та
чутливість слухачів до сприймання емоцій певної модальності
обумовлена емоційною спрямованістю особистості, рівнем
тривожності та екстраверсії.
Слід зазначити, що при вирішенні багатьох проблем розуміння
музики, більшість авторів обмежувалась аналізом окремих
компонентів музичної структури, не враховуючи особистісних
характеристик.
Застосовуючи системний підхід до аналізу проблеми розуміння
[2;5], особистісні характеристики вивчатимуться нами як складові
регулятивно-особистісного компоненту розуміння, в структурі якого
виокремлюють ще когнітивний та операціональний компоненти. Слід
зазначити, що даний поділ досить умовний і в реальному перебігу
процесу розуміння виділення кожного з компонентів та їх складових
як незалежних показників досить складне, що свідчить про тісний
зв‘язок та взаємозумовленість виділених компонентів.
Застосування системного підходу до аналізу психічних явищ
передбачає їх розгляд з урахуванням не тільки внутрішніх
(суб‘єктивних), але і зовнішніх чинників. Суб‘єкт розуміння
розглядається у зв‘язку з цим як цілісна особистість, особливості
внутрішніх (психічних) якостей якої виявляються по-різному залежно
від специфіки об‘єкта розуміння. У ході розуміння музичного твору
відбувається включення різних компонентів розуміння – когнітивного,
операціонального та регулятивно-особистісного – в регуляцію
76
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поведінки суб‘єкта діяльності, своєрідність поєднання яких залежить
як від суб‘єктивно-особистісних характеристик, так і від
особливостей музичного твору. Всі компоненти розуміння
знаходяться в нерозривній єдності, але в гносеологічному плані для
зручності дослідження вони розглядалися окремо.
До регулятивно-особистісного компоненту розуміння нами були
віднесені індивідуально-типологічні особливості (формальнодинамічні особливості емоційності), особливості та рівень загального
та емоційного інтелекту. У ході дослідження використовувалась
методика діагностики емоційності В.М.Русалова, що дала змогу
виявити формально-динамічні особливості емоційної сфери
досліджуваних відповідно в психомоторній, комунікативній та
інтелектуальній діяльності; методика оцінки емоційного інтелекту
Н.Холла для виявлення здібностей особистості розуміти
відношення, що репрезентуються в емоціях; загальні інтелектуальні
здібності вимірювались за допомогою тесту Д.Векслера. Для
вивчення успішності розуміння музичних творів ми використовували
спосіб, що в загальному вигляді нагадує метод семантичного
диференціалу Ч.Озгуда.
Відповідно
до
поставлених
завдань,
досліджуваним
пропонувались для прослуховування музичні
твори, які, в
залежності від рівня складності, були умовно віднесені до трьох
груп: твори низької, середньої та високої складності.
На основі узагальненого аналізу отриманих даних, нами було
виявлено тип особистості в групах досліджуваних, який має найвищі
показники
успішності
розуміння
музичних
творів.
Він
характеризується низькими показниками формально-динамічних
особливостей емоційності, високим інтелектом та високими
показниками емпатичних здібностей в структурі емоційного
інтелекту.
Таким чином, можна зробити висновок, що успішність процесу
розуміння музичних творів зазнає значного впливу з боку
особистісних характеристик особистості. Своєрідне поєднання
характеристик емоційної сфери та індивідуальні особливості
інтелектуальних здібностей визначає успішність діяльності в процесі
розуміння музичних творів.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Військова діяльність – це специфічна, цілеспрямована
діяльність, результатом якої є постійна бойова готовність і
боєздатність збройних сил в інтересах забезпечення безпеки і
оборони країни, участі в миротворчих операціях в різних куточках
земної кулі, а у разі війни – розгрому і знищення агресора. Вона має
ряд особливостей, які виокремлюють її як вид діяльності. Серед них
виділяють такі характеристики як наявність певної технології,
наявність конкретних умінь, навичок для успішного виконання
поставлених завдань. Також цей вид діяльності потребує творчості
та ініціативності. Це обумовлено ти що, у військовій діяльності
присутня нестандартність і новизна рішення певних завдань, а також
наявністю ситуацій, яких неможливо заздалегідь детально
спрогнозувати. Тому військовослужбовці мають володіти певними
морально-етичними якостями та військово-професійною мотивацією.
Дослідженнями мотивації військовослужбовців займались такі
дослідники як Кулагіна І.Ю., Апасова С.В. (дослідження домінуючої
мотивації спеціальних підрозділів), Сірий А.В. (досліджував
мотивацію військовослужбовців за контрактом), Ткачов Р.В.
(досліджував військово-професійну мотивацію офіцерського складу),
Коновальчук
В.Е.
(особливості
мотиваційної
сфери
військовослужбовців) та інші.
Нами було проведе емпіричне дослідження мотиваційної сфери
військовослужбовців. Вибірку склало 20 досліджуваних, з яких 10 є
військовослужбовцями, а інші 10 осіб - це студенти, які навчаються
за програмою підготовки офіцерів запасу у військовому інституті
імені
С.П. Корольова. Також ми використали асоціативний
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