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МУЗЫКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
В статье на основе анализа современной зарубежной и отечественной 

философской, социологической и психологической литературы рассматри-
ваются теоретические интерпретации и эмпирически зафиксированная 
феноменология кризиса середины жизни. Анализируется взаимосвязь 
личностных характеристик и общего характера проживания личностью 
периода середины жизни. Выявлены и обобщены особенности конструк-
тивного и деструктивного характера проживания данного периода.

Ключевые слова: зрелость, кризис развития, кризис середины жиз-
ни, смысложизненные ориентации, уровень самоактуализации, страте-
гии совладания.

МУЗИКА і ЕКОЛОГіЧНА КУЛЬТУРА  
ОСОбИСТОСТі

В умовах різких негативних змін соціально-економічної 
структури суспільства виникає проблема екологічної культури 
особистості. Відсутність розуміння, співпереживання і співчут-
тя штовхає людей на пошуки виходу із ситуації, що склалася 
в суспільстві. Інколи цим вирішенням є занурення людини в 
примарну реальність: наркоманія, злочинність, спроба само-
губства. Розвиток  екологічної культури  особистості являється 
важливою психологічною і соціальною проблемою, від вирішен-
ня якої залежить розвиток творчої і гуманістичної основи люди-
ни на порозі третього тисячоліття.

Музичне мистецтво з самого початку служило засобом спіл-
кування, воно було інструментом діалогу між індивідом і со-
ціумом.

В рамках різних підходів розрізняються й уявлення про роль 
компетентності слухача у сприйнятті музики. В даний час мало 
досліджена проблема впливу рівня музичної підготовки і досві-
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ду на сприйняття та інтерпретацію музичного мистецтва моло-
діжними соціальними групами. Тому далі ми розглянемо осо-
бливості розуміння, оцінки і сприйняття музичного мистецтва 
учнівською молоддю з різним рівнем музичної освіти.

Актуальною сьогодні у галузі музичної психології зали-
шається проблема організації сприйняття музики слухачів з 
різним рівнем музичної освіти: музикантів і немузикантів. У 
загальному плані, вони полягають в тому, що музиканти по-
рівнюють почуте з вже добре їм знайомими еталонами, тоді як 
«простим любителем негайно оволодіває бажання наповнити ці 
звукові явища, які здаються йому порожніми, знайти внутрішні 
точки опори для розвитку, взагалі знайти більш приватні уяв-
лення» [5, 152].

Цінність музики як субстанції (в своїй сутності) і виду мисте-
цтва (феноменів – музичних творів) зумовлена тим, що музика 
існує як спосіб бути в світі, як спосіб ціннісної взаємодії людини 
з світом, при цьому Музика виводить людину на «внутрішній 
діалог» із самою собою. Ця взаємодія, як вважає Г.Г. Коломієць, 
здійснюється завдяки естетичній функції музики і естетичного 
досвіду людства [8, 228].

Є. В. Назайкінський, підкреслював, що музичний досвід 
формується як специфічна надбудова над загальним життєвим 
досвідом і немов вбирає в себе багато його елементів. Вчений 
вказував на важливу роль соціокультурного елементу для фор-
мування музично-перцептивної функції [10, с. 13].

Музиканти представляють собою групу людей, об’єднаних 
наявністю певних умінь і навичок концептуального пізнання 
музичного мистецтва, сформованих естетичних еталонів, му-
зичних установок тощо, включених в загальну сферу духовних 
потреб та інтересів. Перцептивні потреби наповнюються соці-
альним змістом, зростає вольовий компонент, чуттєвий образ 
стає усвідомленими, з’являються ціннісна, морально-етична та 
естетична складові сприйняття музики. Нарешті, приймаючи 
цінності, норми й інтереси референтної групи, індивід сприй-
має і себе і світ «очима» колективного суб’єкта [1]. Особливе 
ставлення до музичного мистецтва молодіжними соціальними 
групами характеризується тим, що воно стає для них або само-
стійною сферою діяльності, їх творчої самореалізації, або розва-
гою, видовищем, де музика виконує прикладну функцію [11].

У молодіжних соціальних групах «ясно відчувається вплив 
загальної освіти, культурного рівня, інтелектуальної та емоцій-
ної активності на розвиток художніх потреб, формування інтер-
есів, смаків, оцінок, як складових художньої активності» [11, 
115-117]. 
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Розглянемо виділені дослідниками основні, найбільш важ-
ливі умови, що впливають на якість акту музичної перцепції.

В області музичної психології як основоположних факторів, 
від яких залежить інтенсивність перцептивної діяльності реци-
пієнта, Л. І. Березовчук [3] виділяє наступне:

– Наявність або відсутність в музичному тезаурусі реципієн-
та сенсорних образів-еталонів;

– Соціокультурні умови, що створюють пізнавальний «фон» 
для ускладнення й удосконалення специфічного музичного до-
свіду.

Звернімося до особливостей і стадіальності формування му-
зичного сприйняття.

В останні роки з’явилися нові дослідження, в яких проблема 
сприйняття розглядається як одна зі складових спеціальної му-
зичної психології та соціології. Так, О.Л.  Готсдінер у своїй фун-
даментальній праці «Музична психологія» [4] вивчає генезу му-
зичного сприйняття і аналізує «слухання» в числі інших видів 
музичної діяльності (виконання, написання твору, викладан-
ня). При цьому автор підкреслює, що з психологічної сторони 
немає обмежень для сприйняття музики усіма людьми. Однак 
«... ступінь її розуміння, глибина переживання і тонкість розу-
міння всіх її сторін буде різна у різних людей, в різному віці і в 
різних умовах. Різниця буде визначатися і вродженими особли-
востями індивідуума, його реактивністю, тими чи іншими фак-
торами, що постійно змінюються об’єктивними і суб’єктивними 
умовами, певною мірою підготовленістю слухача, тобто його 
культурою» [4, с. 89].

Проблеми впливу соціально-психологічних факторів на 
сприйняття, розвиток останнього аналізуються в навчально-
педагогічному посібнику В.І. Петрушина «Музична психологія» 
[12], де автор розглядає музичне сприйняття як проекцію осо-
бистості реципієнта.

Традиційно виділяють тріаду «культура – масова культура – 
контркультура»: класична музика як скарбниця музичної куль-
тури, поп-музика як частина масової культури та рок-музика як 
контркультура. Дослідження часто сконцентровані на цих трьох 
напрямках, не виходячи за їх межі. З нашої точки зору, сучасна 
музична індустрія представлена більш складною структурою, в 
якій молоде покоління відмінно орієнтоване, і ігнорування цієї 
дійсності призвело б до неповних результатів та висновків.

Багато дослідників підкреслюють необхідність розмежуван-
ня «академічного», «серйозного – високого» мистецтва і «попу-
лярного», «масового» [6; 12]. Так звана «серйозна музика» вима-
гає глибоких роздумів, складних переживань, підготовленості; 
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«легка» – має прикладний характер, будучи певним видовищем 
«тут і зараз» або фоном в повсякденному житті. Така музика не 
вимагає особливої підготовки, певних знань і умінь, характери-
зуючись розмитістю естетичних критеріїв.

В.І. Петрушин конкретизує відмінності між так званою «сер-
йозною» і «легкою» музикою, вказуючи, на те, що межі ці досить 
рухливі й умовні [12, 142]:

Серйозна музика Легка музика

Висока складність Низька складність

Найбільш істотна роль серед 
виразних засобів належить 
мелодії і гармонії 

Найбільш істотну роль серед 
виразних засобів грає ритм

Найбільше значення мають 
великі форми 

Переважають дрібні форми

Художній образ, як правило, 
динамічний 

Художній образ переважно 
статичний

Сприйняття носить зосеред-
жений і поглиблений харак-
тер 

Сприйняття часто буває 
неуважно-поверхневим

Спрямованість переживання 
- інтровертована 

Спрямованість переживання 
- екстравертована

Розрядка музичного пережи-
вання здійснюється в образах 
фантазії і уявлень 

Розрядка переживання може 
здійснюватися в активному 
русі

Музичний твір вимагає, щоб 
слухач «піднявся» до його рів-
ня 

Музичний твір  як би «схо-
дить» до потенційних мож-
ливостей слухачів

Музика відокремлена від по-
всякденного життя, не створю-
ється для організації її фону, 
але є самоціллю для вирішен-
ня естетичних завдань 

Музика невіддільна від по-
всякденного життя, якою 
вона нерідко служить фоном 
для вирішення позаестетич-
нихзавдань

Музика долучає слухача до ві-
чних ідеалів людства за прин-
ципом «скрізь і завжди» 

Музика прилучає індивіда 
до життя в найближчому со-
ціальному оточенні за прин-
ципом «тут і зараз»
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Виразні засоби прагнуть до 
оригінальності і самобутності 

Виразні засоби мають тен-
денцію до уніфікації

Найбільшу цінність в очах 
слухачів мають старі твори 

Найбільшу цінність в очах 
слухачів мають нові твори

Популярність музики багато в 
чому обумовлена особистістю 
композитора 

Популярність музики забез-
печується особистістю вико-
навця

Самосвідомість особистості 
концентрується в індивідуаль-
ному переживанні слухача 

Самосвідомість слухача роз-
чиняється у колективному 
переживанні

Дійсно, межі так званої «легкої» і «серйозної» музики рухли-
ві. Деякі музичні твори, призначені для масового слухання, че-
рез деякий час сприймаються як зразок академічного, або «ви-
сокого» мистецтва. Таким чином, кожна музична епоха формує 
свої стереотипи. 

О.Л. Готсдінер виділяє 4 стадії формування музичного 
сприйняття [4, 238]:

1. Стадія сенсомоторного навчання. Основні функції цієї 
стадії – формуюча, пристосувальна і пізнавальна. В її основі 
лежать первинні пізнавальні процеси, характеризуючи еле-
ментарний рівень сприйняття. Сприйняття музики на цій ста-
дії характеризується аморфністю, нерозчленованістю, що не 
дозволяє вважати таке сприйняття змістовним психологічним 
процесом.

 Характерні риси цієї стадії:
мимовільність і стереотипність реакцій, рефлекторний • 
характер відображення;
орієнтовний слуховий рефлекс (реакції уваги, настороже-• 
ності, породжені новизною, далі, при повторних сприй-
няттях – реакція впізнавання);
специфічні емоційні реакції (вираз позитивного, негатив-• 
ного, або нейтрального ставлення до об’єкта сприйняття).

2. Стадія перцептивних дій. Характеризується появою 
голосових реакцій (емоційних вигуків, елементів мовлення та ін.). 
Сприйняття музики на цій стадії знаходить чуттєво-предметний 
зміст. 

Основні риси цієї стадії сприйняття:
велика диференційованість сприйняття (розрізнювальна, • 
що аналізує);
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відображення константних ознак музичної тканини твору • 
(ладові, ритмічні, тембральні, динамічні та ін. особливос-
ті);
більший ступінь точності сприйняття, виділення конту-• 
ру з фону, відчуття завершеності на тоніці та на сильній 
долі;
поява гостроти емоційної реакції на «контурні» засоби му-• 
зичної виразності;
поява співпереживання та утворення розумових операцій, • 
предметно-образних асоціацій, потім – впізнавання).

У деяких слухачів цією стадією обмежується їх музичний 
розвиток. Експериментально доведено, що слухачі, які досягли 
цього рівня сприйняття не поділяють текст і музику на авто-
номні об’єкти, а відображають константні «яскраві» властивості 
музичної тканини [13, 76].

3. Стадія утворення естетичних моделей. На цій стадії відбу-
вається вироблення розумових операцій (наприклад, порівнян-
ня, оцінка), формування елементарних «еталонів». Тут можна 
констатувати перехід від чуттєвого до чуттєво-логічного сприй-
няття, появу більш усвідомленого, логічно-аналітичного харак-
теру сприйняття музичного твору. 

Найбільш важливі риси цієї стадії:
запам’ятовування окремих музичних уривків, невеликих • 
творів. У результаті узагальнення, вони формують певні 
«моделі» музичного жанру або стилю, ладу, форми і т.д.;
формування стійкого емоційного ставлення (позитивного, • 
негативного чи нейтрального, байдужого) до певних му-
зичних творів, які виступають в якості зразків приналеж-
ності до музичних стилів, жанрів та ін.;
поява оцінюючого (особистісного) ставлення до сприйма-• 
ючої музики.

4. Евристична (творча стадія). Характеризується співучастю 
слухача в творчому акті відтворення музичного твору. Музична 
антиципація тісно пов’язана з музичною обдарованістю, осві-
ченістю і музичним досвідом слухача. Сприйняття стає більш 
усвідомленим, відбувається частковий аналіз структури твору, 
засобів музичної виразності і т.д. 

Основні риси евристичної стадії:
активність «співучасті» слухача, легкість музичної анти-• 
ципації;
в основі сприйняття лежать музичні вистави – проекція • 
отриманих раніше музичних вражень;
оціночна і інтерпретаційна гострота сприйняття;• 
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формування музичного образу цілого, осмислене пережи-• 
вання змісту музичного твору, більш повне його сприй-
няття.

Важливо відзначити, що основні ознаки сформованих ста-
дій завжди присутні на вищих рівнях сприйняття, зазнаючи 
деякі якісні зміни. У професійних музикантів інтеріорізовані 
перцептивні дії здійснюються як миттєвий психічний акт без 
усвідомлюваного аналізу змін реєстру; емоційні реакції більш 
диференційовані і виступають в новій якості – як естетичні 
емоції [4]. «Саме естетична емоція є психологічним індикато-
ром сформованого рівня аналітичного типу сприйняття, коли 
у фокусі слухацької уваги перебуває розуміння і оцінка есте-
тичного сенсу музичного вислову [13, 91-92]. Музичний образ 
створює вся сукупність засобів музичної виразності. Повнота і 
диференційованість сприйняття музичного образу слухачем за-
вжди залежить від цілого ряду умов: соціально-психологічних 
та індивідуально-типологічних особливостей особистості слуха-
ча, рівня музичної освіти та музичних уподобань, а також очі-
кувань, установок сприйняття та ін.

У контексті наших міркувань важливий наступний факт, 
який, зокрема, підкреслював у своєму дослідженні французь-
кий вчений Абраам Моль «Теорія інформації та естетичне 
сприйняття»: «... обсяг інформації, яку може сприйняти слухач, 
залежить від його «рівня культури», і щільність естетичної та 
семантичної інформації може служити основою для передба-
чення реакції тієї чи іншої групи слухачів» [9, 156]. 

Як зазначає Г. В. Іванченко в своїй монографії, присвяченій 
проблемам музичного сприйняття, «... без сумніву залишається 
той факт, що завдяки цьому ланцюжку можна пробудити ін-
терес до об'єкта, що сприймається, а, отже, і збільшити потік 
музичної інформації »[6, 154]. 

На основі змісту ціннісно-цільової установки сприйняття му-
зики Л.М. Кадцин виділяє три рівні музичних потреб слухачів, 
де кожний наступний рівень формується на основі попередньо-
го [7, 32-37]:

1. Прості (позаособистісні) – прикладні. Музичний твір тут 
не є об’єктом сприйняття, а служить лише фоном до ді-
яльності, в побуті, викликаючи, або підтримуючи певний 
настрій індивіда. На цьому рівні від слухача не потрібно 
певних зусиль, знань і умінь сприймати музичний твір. 
Сприйняття музики характеризується обмеженим колом 
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естетичних уявлень, тобто елементарними формами пре-
красного і комічного, виключаючи широкий спектр інших 
естетичних категорій. Слухач в загальному плані фіксує 
для себе настрій, що викликається музикою, визначаю-
чи тим самим, «чи підходить» музика його актуальному 
настрою, чи ні. Відображення в сприйнятті музики тут – 
малоусвідомлюване і позаособистісне, тобто переживання 
слухача відображають навколишній світ у цілому (де роз-
чинено «Я»), і що завгодно ще, тільки не свій власний, осо-
бистісний світ.

2. Складні (особистісні) – пізнавальні. Головним компо-
нентом є усвідомлення слухачем того, що відображений 
у музичному творі світ – це його особистісний світ, його 
«Я». Даний рівень музичних потреб передбачає наявність 
у слухача певних знань і навичок сприйняття музики: 
уміння аналізувати і фіксувати спрямованість розвитку 
тематизму, засобів музичної виразності; нарешті, своїх 
власних переживань і уявлень. Пізнавальні музичні по-
треби служать передумовою розвитку творчої діяльності 
слухача.

3. Вищі (надособистісні) – потреби спілкування зі слуха-
чами, з композитором, з виконавцями. Це установка на 
осягнення концептуального змісту музичного твору, 
осмислення проблем співвідношення «Я – Середовище», 
«Я – Суспільство», «Середовище – Світ» як співвідношен-
ня цінностей. Формування цієї установки у слухача при-
пускає наявність більшого обсягу спеціальних знань і на-
вичок більш високого порядку: навички аналізу концеп-
цій музичного жанру, стилю, композитора, виконавської 
інтерпретації і ін.. Вищі музичні потреби сформовані, в 
основному, у професійних музикантів.

На думку В.К. Белобородової [2], слід розрізняти поняття ці-
лісності і повноти (або диференційованості) сприйняття музич-
ного образу. Так, слухач-немузикант не може сприйняти засо-
би музичної виразності так диференційовано, як професійний 
музикант. Однак він так само сприйме музику цілісно – його 
характер, настрій, загальне враження.

Система оцінювання музики любителем, таким чином, буде 
носити узагальнений, недиференційований характер, де, ймо-
вірно, більшу роль буде грати безпосереднє реагування.

Для переходу на більш високі рівні сприйняття музичного 
твору необхідна якісно інша форма активності, яка формується 
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при музикуванні, в результаті музичної освіти, де набувають-
ся необхідні вміння та навички сприйняття і концептуального 
пізнання твори мистецтва.

Висновки.
Наявність економічної культури особистості має глибокий 

вплив на загальний розвиток особистості: розвивається емо-
ційна сфера, підвищуються адаптивні і комунікативні можли-
вості, людина стає чутливою до красоти в мистецтві і в житті. 
Повнота і диференційованість сприйняття музичного твору 
залежить від цілого ряду умов: соціально-психологічних та 
індивідуально-типологічних особливостей особистості слухача, 
рівня його музичної освіти і музичних уподобань, а також очіку-
вань, установок сприйняття та ін. Кількість сприймаючої реци-
пієнтом інформації та якість його сприйняття залежить також 
від обсягу і змісту тезауруса останнього, тобто не тільки від по-
дразника, стимулу, а й від самого сприймаючого суб’єкта. Пока-
зано, що в сприйнятті завжди в тій чи іншій мірі позначаються 
особливості особистості сприймаючого, його потреби, інтереси, 
стремління, його ставлення до того, що сприймається. На якос-
ті акта перцепції позначається минулий досвід суб’єкта, тобто 
апперцепція. Складна взаємодія рецепторної і тезаурусної ін-
формації проявляється і в зміні інтересу до музичного твору під 
впливом екстра музичної інформації (прочитаної замітки, по-
чутого судження, переглянутого фільму та ін.)
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This article is devoted to the environmental impact of music culture. 
The problem of competence in the perception of music listeners, includ-
ing the impact of musical training and experience on the perception and 
interpretation of music personality. We found the psychological charac-
teristics of the perception of music listeners with different levels of music 
education. 

Keywords: art music, music perception, empathy, recipient, percep-
tual activity, personality, emotional sphere of the individual
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