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РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ СУЧАСНИХ ПІСЕНЬ 

„Немає психологічного процесу більш важливого і водночас більш 
складного для розуміння, ніж розуміння”, – так оцінював проблему 
розуміння Дж. А. Міллер [5, с.266]. Проблемі розуміння належить 
центральне місце у розв’язанні широкого кола питань, пов’язаних із 
спілкуванням, навчанням, вихованням, пізнанням.  

Аналіз психологічної літератури показує, що в ряді досліджень були 
намічені основні напрямки вивчення проблеми розуміння (Г.С.Костюк, 
О.М.Леонтьєв, М.С.Роговін, С.Л.Рубінштейн[2,3]), а також вивчені 
специфічні особливості різного роду матеріалу, в основному, розуміння 
текстів (наукових, художніх) (А.В. Антонов, А.А. Брудний, Л.П. Доблаєв, 
М.І. Жинкін, В.В. Знаков, О.М. Корніяка, Б.Д. Прайсман, Т.В. Рубцова, Л.С. 
Славіна, Т.І. Титаренко, Н.В. Чепелєва [1,8]). Зрозуміти якийсь об’єкт – це 
значить пізнати істотне в ньому, розкрити цей об’єкт у його зв’язках і 
відношеннях з іншими об’єктами. Дослідження Л.Л. Гурової, В.В. Знакова, 
А.Б. Коваленко, Ю.К. Корнілова, С.Д. Максименка, В.О. Моляко, І.С. 
Якиманської [1,2,6,7] присвячені розумінню у процесі розв’язання задач. 
Розуміння завжди є процесом пізнання нового, невідомого з допомогою 
старого, вже відомого. Очевидно, що аналіз такого складного процесу як 
розуміння не може бути обмежений лише цими аспектами, а вимагає 
подальшого вивчення його закономірностей та механізмів. 

Наукових праць, присвячених з’ясуванню процесу розуміння музики, 
виявляється обмаль (А.А.Берс). До того ж інформація з цього питання 
міститься у науковій літературі з іншої проблематики у побіжному вигляді, у 
формі часткового аспекту, а саме при розробці проблеми сприймання 
класичної музики (С.Н.Бєляєва-Екземплярська, Т.О.Гордєєва, О.Г.Костюк, 
Л.М.Кадцин, В.В.Медушевський, Є.В.Назайкинський, О.Я.Ростовський). 

Поза увагою дослідників залишився такий аспект цієї проблеми, як 
розуміння сучасних пісень. Обґрунтуємо звернення до мистецтва взагалі і до 
найбільш популярного жанру музики – пісні, зокрема. 

Мистецтво виховує високі естетичні почуття, смаки, уподобання, 
потребу художньої насолоди, здатність творчого ставлення до усіх 
суспільних та природних явищ, дозволяє людині краще зрозуміти інших 
людей та глибше усвідомити своє місце й призначення у світі, досягти нових 
висот у розвитку цивілізації, матеріального і духовного життя, утвердженні 
ідей гуманізму.  

З учення відомого філософа та педагога О.Ф.Лосєва випливає висновок 
про призначення мистецтва, яке прагне не до того, щоб його знали, а до того, 
щоб виражене у ньому розуміли. Проте зрозуміти об’єкт не означає просто 
його сприйняти. Яскраві образи предметів допомагають їх розумінню, але 
самі його не забезпечують. Зрозуміти – значить розкрити в тому, що ми 
сприймаємо, безпосередньо не дані нам зв’язки й відношення. Важливу роль 



у цьому процесі відіграє мова. Вона є могутнім знаряддям розуміння. Мовні 
асоціації лежать в основі узагальненого попереднього досвіду людини, який 
активізується у процесі розв’язання нових пізнавальних завдань. З 
допомогою мови формуються і здійснюються розумові дії, необхідні для їх 
розв’язання. У мові фіксуються результати цих дій, тобто судження, поняття, 
які стають засобом подальшого розуміння. З допомогою мови людина 
усвідомлює сам процес свого мислення, контролює його хід, оволодіває ним. 

Свою функцію у процесі розуміння мова виконує тільки завдяки тісному 
її зв’язку з чуттєвим пізнанням людиною світу. В основі людського 
розуміння лежать взаємозв’язки першої і другої сигнальних систем. 
Співвідношення образу і слова буває різним на різних етапах розвитку 
процесу розуміння залежно від його об’єктів і завдань, від розвитку 
особистості та її індивідуальних особливостей. Значення образу особливо 
зростає там, де йдеться про розуміння пісенних музичних творів.  

З усіх мистецтв музика сьогодні виявляє найбільший вплив на розум та 
душі людей. Для молоді зараз вона найбільш популярне та найбільш відоме 
мистецтво. Музика є акустичним супроводом повсякденного життя молоді. 
Серед студентів постійно спостерігається підвищення інтересу до музичних 
творів (як правило, масових популярних жанрів), інтенсивності спілкування з 
ними. 

Музика має виняткову силу впливу на особистість: вона формує життєві 
установки суб’єкта, ставлення до дійсності. Музика є одним з 
найважливіших засобів естетичного впливу. Вона здатна виявляти найглибші 
почуття, переживання й емоції людей, пов’язані з працею, побутом, 
дозвіллям, взаєминами з іншими людьми; вона здатна передавати найтонші 
відтінки настроїв людини. Музика є одним з наймогутніших засобів 
виховання. Розкриваючи ціннісне й психологічне багатство особистості, 
організовуючи духовне спілкування між людьми й поколіннями, музика стає 
незамінним засобом творчого збагачення естетичного досвіду людства, його 
актуалізації й впливу на молодь. 

Найбільш популярним жанром музики є пісня. Пісня завжди займала 
важливе місце у житті українського народу , вона супроводжувала усе життя 
людини – від народження до смерті, зберігала досвід цілих поколінь, 
специфіку поглядів та художнього мислення народу. Але в наш час вона 
стала настільки необхідна, що без неї саме існування сучасної людини 
здається немислимим. 

Естетика слова, краса змісту емоційно впливає на людину, викликає 
хвилювання, переживання, захоплення, співчуття й обурення, радість і 
смуток. Пісня дає героїв, які стають ідеалами молоді. Істинно художні твори 
допомагають молодим людям вирішувати ті морально-естетичні проблеми, 
які ставить перед ними життя, осмислити те, що є ще невирішеним, але 
виявиться у подальшому важливим і потрібним. Такі справжні пісні завжди 
зближують людей, ріднять серця, пробуджують почуття естетичної краси, 
формують високий естетичний смак. 



Кожна пісня, як відомо, це синтетичний твір: результат об’єднання двох 
різних мистецтв – поезії і музики. У кожного з цих мистецтв свої можливості 
відображення життя, подій зовнішнього світу, своя „мова”. Те, що можна 
сказати словами, у значній мірі не можна передати музикою, і навпаки. 
Звідси зрозуміло, що в пісні слова і музика поглиблюють, доповнюють один 
одного; саме тому синтетичний пісенний образ має виключну конкретність, 
багатогранність і тому особливу силу впливу на слухача. 

Ефективність впливу мистецтва характеризується рівнем 
індивідуального осягнення духовних цінностей, їх перетворенням у 
неповторний внутрішній світ суб’єкта, що потребує відповідної підготовки 
до спілкування з мистецькими цінностями. Такі завдання вирішуються у 
процесі викладання мистецьких дисциплін, спрямованих на узагальнення та 
поглиблення естетичної, художньої, культурологічної компетенції 
студентської молоді. 

Сьогоднішні захоплення, переваги та суперечки молоді торкаються 
таких сфер музичного мистецтва, як естрада, рок-музика, авторська пісня. 
Захоплення популярною музикою може бути й результатом елементарного 
споживання щодо мистецтва, обмеженості музичних смаків. Але водночас 
джаз, пісні бардів, естрадний шлягер привертають і молодь з серйозними 
інтелектуальними запитами і розвиненою духовною культурою. Саме ця 
музика задовольняє потреби молодої людини у спілкуванні, русі, емоційній 
розрядці, відпочинку. І цілком зрозуміло, що ці потреби не повинні випадати 
з уваги науковців, потрібно не зневажати їх, а активно включати до програм 
наукових досліджень. 

Розуміння у процесі сприймання пісні − це процес розкодування 
слухачем почуттів і думок, закладених у пісню автором слів і композитором 
та відтворених виконавцем. Автори пісні вступають у своєрідний діалог із 
слухачем, і таким чином емоційний досвід минулих поколінь передається 
наступним. Основним критерієм при оцінці глибини і повноти розуміння є, 
на нашу думку, смисл пісні. 

Розуміння пісенного персонажа характеризується тим, що слухач 
стежить за його поведінкою, мислено діє разом з ним, співпереживає, 
розкриває обставини і мотиви його дії, робить висновки про якості, які в них 
виявляються, і таким способом схоплює його образ в цілому. 

Розуміння – це процес, що характеризується згортанням інформації, 
перекладом її на внутрішню мову реципієнта, „мову смислу”, за рахунок 
формування предметно-схемного коду, що дає змогу фіксувати зміст пісні у 
вигляді певної узагальненої смислової схеми. Емоційно-естетичний зміст, 
який існує у свідомості автора, зовні реалізується внаслідок кодування 
спеціальними знаками художньої мови. Тому діяльність сприйняття – це 
суб’єктивне декодування цих знаків. Результати такої діяльності приводять 
до формування досвіду розуміння мистецтва. 

При прослуховуванні пісні у психіці людини починається ідентифікація 
знаків у творі, що звучить, з тими, які зберігаються в пам’яті слухача. Якщо 
набори знаків, які застосував автор і якими володіє слухач, в основному 



співпадають, то слухач розуміє пісню, а якщо ні, то він просто не володіє 
тими знаками, з яких складено повідомлення. Знак – це слово, що вказує на 
будь-який феномен реального світу. Вербальна мова є фундаментом для 
пісні.Розуміння передбачає опрацювання змісту пісні в думці, виділення її 
смислу, наступне засвоєння у формі стислої схеми, що містить значення 
проблеми, зв’язки між складовими і відношення між ними. Такий продукт 
засвоєння в разі потреби людина може відтворити навіть і через значний 
відтинок часу. 

Розуміння пісень є активним внутрішнім діалогічним процесом. 
Асоціативна природа пісень визначає поліваріантність їх розуміння та 
свідчить про можливість кількісної та якісної різноманітності інтерпретацій. 
Художній зміст викликає у людини, крім суспільно-визнаних, індивідуально-
неповторні асоціації, які забезпечують механізми включення в процес 
розуміння особистісного музичного досвіду. Завдяки асоціативному 
мисленню, інтуїції суб’єкт пізнає глибинний, „підтекстовий” смисл твору і 
дає йому естетичну оцінку. 

Розуміння пісень впливає на перебудову свідомості та емоційної сфери 
молодої людини. Значно оптимізувати процес розуміння можна шляхом 
використання тренінгу розуміння пісенних музичних творів. Культуру 
особистості характеризує не лише здатність до безпосереднього діалогу з 
мистецтвом, а й комунікація з приводу музичних творів, тобто 
міжособистісне спілкування суб’єктів мистецької діяльності, у якому йдеться 
про художні цінності, конкретних митців, їх творчість, власні смаки, 
уподобання, інтереси тощо. Таке спілкування розвиває потребу в обговоренні 
мистецьких вражень, формує здатність до естетичного судження про 
музичний твір, стимулює пізнання себе та інших людей і в такий спосіб 
ефективно позначається на становленні інтелектуальної, емоційної та 
поведінкової сфер особистості. 
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