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050106 - «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
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«Музыкалық психология және музыкалық білім беру
психологиясы» пәні бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ

Павлодар
«Музыкалық психология және музыкалық білім беру
психологиясы» пәніне әдістемелік нұсқау.
1 тақырып
Музыкалыќ психологияѓа кіріспе.
Курстыњ маќсатымен міндеттері. Музыкалыќ психологияныњ
жєне музыкалыќ оќыту психологиясы пєн кењістігініњ
ќалыптасуы мен структурасы. Негізгі блоктары (тарихи,
теориялыќ, ж/е тєж-к). Орта ѓасырлардан – 18 ѓасырѓа дейін
музыка
психологиялыќ
ойдыњ
жетілуі.
Музыкалыќ
психологиясыныњ негізгі баѓыттары.
2 тақырып
Музыкант т‰лѓасы, оныњ ќызметтері
Музыкалыќ «сана» ‰ѓымы, тарихи формалары. Музыкалыќ
ќаблеттер. Музыкалыќ ќызмет жєне музыкалыќ сана
арасындаѓы байланыстар. Музыкалыќ шыѓармашылыќындаѓы
психологиялыќ процестерініњ ж‰йесі: елестеу – сезу.
Музыкалыќ ќызметтіњ психологиясы. Музыкалыќ ќызмет
жєне музыкалыќ сана арасыдаѓы байланыстар. Музыка
педагогикасындаѓы ќызмет т‰рлерініњ синтезі. Белгілі бір
музыкалыќ ќызметке адамныњ бейімдігі тест арќылы
айќындау. Музыканттыњ ќоѓамдыќ ќызметтері. ¤нердіњ
синкретикалыќ жєне айрыќша сипаттамалары. Музыкалыќ
шыѓармашылыќтаѓы санасыз єрекеттрдіњ мєні. Музыкалыќ
сана ќызметініњ жаѓдайлары мен тєсілдері. Музыкалыќ
ќабілеттердіњ табиѓаты. Ќаблеттер мен дарындылыќтын ара
ќатынасы.
3 тақырып
Музыкант ќызметіндегі таным процесстері
Музыкалыќ санасыныњ психологиялыќ ж‰йелері мен
механизмдері. Музыка-таным процестеріндегі назар жєне
еріктіњ ќызметтері. Еркін жєне µздігімен болмайтын назар.
Музыка Шыѓармашылыќ µнерініњ психологиясы. Музыкалыќ
оќыту мен тєрбиелеудіњ психологиясы. Музыка-таныдыќ
процестеріндегі
назар
жєне
еріктіњ
функциялары.
Музыкалыќ
композиция
жєне
музыкалыќ
ой
операцияларыныњ байланысы. Музыкалыќ санадаѓы ойлау
процестерініњ
негізгі
т‰рлері
мен
операциялары.
Музыкалыќ ойдыњ даму логикасы. Композитор, орындаушы,
тындаушыныњ ойлау ќаблетініњ дамыту жолдары. Ќазаќтын
ауызекі дєст‰рлі мєдениетіндегі есте саќтау ќаблетініњ
ќалыптасу мєселелері.

4 тақырып
Музыканттыњ жеке психологиялыќ ќасиеттері
Музыкалыќ
сезім
жєне
оныњ
дамыту
жолдары.
Психомоторика – музыкант орындаушыныњ ойлау ќаблетін
дамуыныњ негізі. Эстетикалыќ жєне т‰раќты – негізгі
эмоциялар.
Сезімніњ
объективтілігі
жєне
эмоциялыќ
субъективтілігі. Музыкалыќ-шыѓармадаѓы эмоциялардыњ ара
ќатынасы. Музыка-таныдыќ процестеріндегі назар жєне
еріктіњ
функциялары.
Музыкалыќ
композиция
жєне
музыкалыќ ой операцияларыныњ байланысы. Музыкалыќ
санадаѓы ойлау процестерініњ негізгі т‰рлері мен
операциялары.
Музыкалыќ
ойдыњ
даму
логикасы.
Композитор, орындаушы, тындаушыныњ ойлау ќаблетініњ
дамыту жолдары. Ќазаќтын ауызекі дєст‰рлі мєдениетіндегі
есте саќтау ќаблетініњ ќалыптасу мєселелері.
5 тақырып
Музыкалыќ ќызметтегі ќатынас процесстері
Музыкалыќ білім ж‰йесіндегі аспектлері:
- жеке – т‰лѓалыќ;
- социомєдениетті;
- гностикалыќ;
Музыкалыќ-педагогикалыќ ќатынастыњ психологиясы.Жеке
жєне топ сабаќтары. Жеке т‰лѓаѓа топтын єсері. Ќарымќатынастын
єр
стильдеріне
сипаттама.
Ќазаќтарда
музыкалыќ оќытудыњ аузекі дєст‰рі. Музыка тілі – ерекше
символикалыќ код. Музыкалыќ тєрбие беру ж‰йесі –
ќазаќтардыњ ±лттыќ мєдениетініњ негізгі болшегі. Дєст‰рлі
мєдениет
µнеріндегі
музыкант-‰стаздыњ
ќызметі.
Музыкалыќ-педагогикалыќ ќатынас психологиясы. Жеке
сабаќтардыњ
ерекшеліктері.
Жеке
т±дѓаныњ
µзіндік
творчестволыќ ќызметіне деген топтын єсері. Музыкалыќ
тєрбиелеу-ќазаќтардыњ дєст‰рлі мєдениетініњ ќ±рама
бµлігі.

