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Обсяг курсу – 90 годин 

Лекційних – 20 годин 

Семінарських  20 годин 

Самостійних – 50 годин 

Екзамен 

 

1 .  О П И С  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

« К о м у н і к а ц і й н і  т е х н о л о г і ї   

в  с у ч а с н і й  м у з и ч н і й  к у л ь т у р і  У к р а ї н и »  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 02 Культура і Мистецтво 

026 Сценічне мистецтво 

Вибіркова дисципліна 

Модулів: 1 Рік підготовки: 1-й 

Змістових модулів: 2 Семестри: 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: –– 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

третій освітньо-творчий 

рівень вищої освіти 

Теоретичні, лекційні – 20 
Загальна кількість годин: 

90 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

аспіранта –  2,5   

Практичні, семінарські: 20 

Самостійна робота: 50 

Індивідуальні завдання – 

Вид контролю: 

Змістовний модуль – 2 

Модуль (екзамен) – 1 
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2 .  М Е Т А  І  З А В Д А Н Н Я  

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Прискорене збільшення об’єму інформації в умовах бурхливого 

розвитку цивілізації вимагає від докторів мистецтва в галузі знань 

02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» 

знання ефективних технологій комунікації у сучасній музичній культурі. 

Перетворення, що відбуваються в соціумі, великою мірою спричинені 

розвитком комунікацій і засобів зв’язку, впливом мас-медіа та глобальних 

комп’ютерних мереж. Комунікація пронизує всі аспекти життя суспільства. 

ХХ – ХХІ століття характеризуються інформаційним бумом, який набуває 

все нових форм. Екстенсивне розповсюдження інформації в усіх сферах 

політичного, економічного й соціокультурного життя та вдосконалення 

процесів сприйняття і обробки інформації на сенсорно-перцептивному та 

когнітивно-апперцептивному рівнях привели до трансформації людства в 

новий, більш високо організований тип – «інформаційне суспільство». 

Стрімкі темпи його розвитку вимагають від науковців культурно-мистецької 

спрямованості бути в авангарді соціокультурних перетворень. Це можливо 

тільки за умови успішної діяльності, яка залежить не лише від рівня фахової 

підготовки комунікаторів, а й від умінь і навичок вербальної та невербальної 

передачі інформації цільовій аудиторії, самопрезентації, побудови 

доброзичливих відносин з реципієнтами тощо. Саме тому, реалії підготовки 

докторів мистецтва культурно-мистецької спрямованості детермінують 

формування у них здатності застосування ефективних технологій комунікації 

у сучасній музичній культурі з урахуванням досягнень психології, фізіології, 

педагогіки, інформатики та інших галузей науки. 

Метою курсу є вивчення комунікаційних технологій у сучасній 

музичній культурі для їх практичного застосування у процесі донесення 

інформації реципієнтам на етапі бурхливого розвитку цивілізації. 

Завдання курсу: 

- розглянути наукову та музично-виконавську комунікацію як 

соціокультурний феномен сучасності; 

- розкрити різні методологічні підходи до визначення поняття 

«комунікація»; 

- обґрунтувати специфіку використання комунікаційних технологій 

в культурі та музичному мистецтві України на сучасному етапі розвитку 

цивілізації; 

- висвітлити методологію застосування стратегій комунікації в 

соціокультурних умовах сучасності; 

- окреслити комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній 

культурі; 

- сформувати уміння та навички саморегуляції процесу передачі 

інформації реципієнтам під час наукової та музично-виконавської 

комунікації. 
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Згідно з вимогами освітньо-наукової програми навчальної дисципліни 

«Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України» аспіранти 

повинні знати: 

- основні поняття теорії комунікації; 

- види комунікації; 

- стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності; 

- комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі; 

- прийоми саморегуляції процесу передачі інформації реципієнтам; 

- дійові методи підготовки комунікаторів до наукової та музично-

виконавської комунікації. 

По завершенні вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційні 

технології в сучасній музичній культурі України» аспіранти повинні вміти: 

- застосовувати найефективніші стратегії наукової та музично-

виконавської комунікації; 

 - створювати оптимальну міру емоційного збудження у процесі 

наукової та музично-виконавської комунікації; 

- артистичними рухами переконливо підсилювати передачі інформації 

реципієнтам; 

- проявляти високий рівень завадостійкості у процесі наукової та 

музично-виконавської комунікації. 

Структура курсу будується на традиційних засадах академічної освіти 

і спирається на послідовне вивчення когнітивних процесів і специфіки 

роботи емоційної та вольової сфер особистості. Водночас робиться наголос 

на усвідомленні механізмів передачі наукової та музично-виконавської 

інформації реципієнтам, а також на формуванні комплексних умінь і навичок 

універсальної системи психофізичних дій, спрямованих на створення узагальненого 

образу уявної моделі донесення інформації до слухачів не з відносно 

самостійних конструктів, а з об’єднаних їхніх угрупувань. Розкривається 

психологічна структура цих умінь, яку складають мотиваційно-вольовий, 

операційно-процесуальний та змістово-рефлексивний компоненти. На лекційних та 

семінарських заняттях доводиться, що формування комплексних умінь 

комунікаторів потребує цілеспрямованого розвитку кожного їх складника у 

процесі підготовки до наукової та музично-виконавської комунікації. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів. 

1. Комунікація як соціокультурний феномен сучасності 

2. Наукова та музично-виконавська комунікація на сучасному етапі 

розвитку цивілізації. 

Для більш ефективної комунікації з аспірантами, а також у період 

дистанційної форми навчання використовується електронна пошта, Zoom та 

Google Meet. 

Позааудиторні заняття. Передбачається у межах вивчення навчальної 

дисципліни участь аспірантів у міжнародних та вітчизняних наукових 

конференціях, круглих столах, музично-виконавських конкурсах тощо. 
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3 .  С Т Р У К Т У Р А  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

Назва змістових модулів і тем 

«Комунікаційні технології 

в сучасному музичному мистецтві 

України» 
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МОДУЛЬ І. Комунікація як соціокультурний феномен сучасності 

Тема 1. Комунікація та її види в 

сучасній музичній культурі 
9 4 2 2 5 – 

Тема 2. Стратегії комунікації в 

соціокультурних умовах сучасності 
9 4 2 2 5 – 

Тема 3. Дискурс у теорії комунікації 

на сучасному етапі розвитку 

музичної культури 
9 4 2 2 5 – 

Тема 4. Комунікативні моделі 

маніпуляцій у сучасній музичній 

культурі 

9 4 2 2 5 – 

Тема 5. «Трикутник Карпмана» в 

комунікативній теорії маніпуляцій 
9 4 2 2 5 – 

Разом за модулем І: 45 20 10 10 25 - 

МОДУЛЬ ІІ. Наукова та музично-виконавська комунікація 

на сучасному етапі розвитку цивілізації 

Тема 6. Саморегуляція процесу 

передачі інформації реципієнтам 
9 4 2 2 5 – 

Тема 7. Готовність комунікаторів до 

наукової та музично-виконавської 

комунікації 

9 4 2 2 5 – 

Тема 8. Міра емоційного збудження 

комунікаторів у процесі прилюдного 

виступу 

9 4 2 2 5 – 

Тема 9. Артистизм комунікаторів як 

базове онтологічне поняття культурології 

і мистецтвознавства 

9 4 2 2 5 – 

Тема 10. Завадостійкість 

комунікаторів: зміст, структура та 

методика формування 

9 4 2 2 5 – 

Разом за модулем І: 45 20 10 10 25 - 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ І+ІІ: 90 40 20 20 50 1 
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4 .  П Р О Г Р А М А  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

4. 1. МОДУЛЬ І. Комунікація як соціокультурний феномен сучасності 

 

Тема 1. 

Комунікація та її види в сучасній музичній культурі 

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційні 

технології в сучасній музичній культурі України». Поняття «комунікація», 

«спілкування», «монолог», «діалог», «інформаційне суспільство». 

Методологічні аспекти аналізу комунікаційних процесів у музичній культурі 

України та світу. Мистецька освіта як унікальна комунікаційна 

соціокультурна система. Вербальна та невербальна комунікація. Риторика як 

вчення про закономірності ораторського мистецтва. Феномен української 

ментальності. Засоби масової комунікації.  

Основні поняття теми: комунікація, спілкування, монолог, діалог, 

інформаційне суспільство, вербальна та невербальна комунікація, риторика, 

музична культура. 

Рекомендована література: 3, 12, 16, 19, 26, 28,  41, 52, 56. 

 

 

Тема 2. 

Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності 

Установка комунікаторів на досягнення бажаних результатів діяльності 

реципієнтів в сучасній музичній культурі. Стратегія протидії: конфлікт 

інтересів, результат комунікації – перемога і поразка. Стратегія співпраці: 

рівень професіоналізму, результат комунікації – перемога і перемога. 

Установка на домінування бажаних відносин між комунікаторами і 

реципієнтами в сучасній музичній культурі. Стратегія ухилення: 

дипломатичні прийоми, результат комунікації – поразка і поразка. Стратегія 

пристосування: пригніченість і гідність, результат комунікації – поразка і 

перемога. 

Основні поняття теми: музична культура, комунікація, стратегії 

комунікації, конфлікт інтересів, результат комунікації.  

Рекомендована література: 4, 18, 21, 23, 24, 32, 37,  57. 
 

 

Тема 3. 

Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку 

музичної культури 

Релевантні концепції дискурсу в соціокультурних умовах сучасності. 

Інтеракція як елемент структури комунікації. Час «життя» дискурсу в 
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сучасних умовах комунікації. Закономірності використання дискурс-

концептів у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку музичної 

культури. Діалогічна полісуб’єктність комунікатора. Форми вербальної та 

невербальної комунікації в інтерактивному дискурсі. Вербальна комунікація і 

гострота сприймання реципієнтом властивостей новоствореного змістового 

образу. Витонченість самопрезентації комунікатора як компенсаторна 

функція за невербального виду комунікації у сучасній музичній культурі.  

Основні поняття теми: музична культура, комунікація, дискурс, 

інтерактивний дискурс, субдискурс, діалогічна полісуб’єктність, 

самопрезентація. 

Рекомендована література: 4, 6, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 43, 49, 53. 

 

Тема 4. 

Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі 

Маніпуляція як засіб управління реципієнтами. Технології маніпуляцій 

у сучасній музичній культурі. Базові маніпуляційні стратегії науковців на 

сучасному етапі розвитку музичної культури в Україні. П’ять основних видів 

маніпуляції. Прийоми маніпуляцій. Прийоми захисту від маніпуляцій. 

Хибність» доказів – однин з провідних методів маніпуляцій у науковій 

комунікації з реципієнтами. Усвідомлена мінімізація наукових результатів. 

Приховане залякування реципієнтів. Симуляція невинності або плутанини як 

комунікативний саботаж. Викривлення інформації у процесі комунікації. 

Вибіркова подача інформації або її приховування у процесі комунікації. 

Неструктурований спосіб подачі інформації у процесі комунікації. 

«Порційний» спосіб подачі інформації у процесі комунікації. «Замовчування 

інформації» у процесі комунікації. 

Основні поняття теми: маніпуляція, музична культура, комунікація, 

видм маніпуляції, прийоми маніпуляцій, прийоми захисту від маніпуляцій. 

Рекомендована література: 1, 11, 13, 32, 40, 43, 45, 56, 55. 

 

Тема 5. 

«Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляцій 

«Жертва», «спасатель» і «наслідувач» – основні дійові особи 

маніпуляційного трикутника Карпмана. Активність, доброзичливість та 

вразливість як стартові риси «спасателя» у маніпуляційному трикутнику 

Карпмана. Занижена самооцінка, пригніченість та розпач як домінуючі риси 

«спасателя», який опинився в куту «жертви». Активність та хибність як 

стартові риси «жертви» у маніпуляційному трикутнику Карпмана у період 

пошуку «спасателя» і демонстрація сили та жорстокості у процесі зміни 

позиції. Роль «наслідувача» у маніпуляційному трикутнику Карпмана та його 

риси. Три фази маніпуляції в трикутнику Карпмана. Фаза пошуку «жертви» 

маніпуляції і визначення її «слабких» рис. Фаза маніпуляцій безпосередньо у 
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процесі комунікативної діяльності. Визначення можливостей інтенсивності 

чинення опору «жертвою» маніпуляції.  Наслідування «жертви» маніпуляції. 

Доведення «жертви» маніпуляції до гальмування свідомості або до звуження 

обсягу уваги. Фаза «розлучення» з «жертвою» маніпуляції. 

Основні поняття теми: музична культура, маніпуляція, трикутник 

Карпмана, «жертва», «спасатель», «наслідувач», фази маніпуляції.  

Рекомендована література: 1, 11, 13, 32, 40, 43, 45, 56, 55. 

 

4.2. МОДУЛЬ ІІ. Наукова та музично-виконавська комунікація на 

сучасному етапі розвитку цивілізації  

 

Тема 6. 

Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам 

Структура саморегуляції процесу передачі інформації реципієнтам. 

Самоконтроль процесу передачі інформації реципієнтам. Атрибути 

самоконтролю наукової та музично-виконавської комунікативної діяльності і 

їх уявлені взірці. Самооцінка процесу передачі інформації реципієнтам. 

Неусвідомлене емоційне та усвідомлене логічне оцінювання атрибутів 

контролю і їх уявлених взірців наукової та музично-виконавської 

комунікативної діяльності. Адекватність оцінки атрибутів контролю і їх 

уявлених взірців наукової та музично-виконавської комунікативної 

діяльності. Самокорекція процесу передачі інформації реципієнтам. 

Видозмінення ознак атрибутів контролю і їх уявлених взірців як основа 

самокорекції наукової та музично-виконавської комунікативної діяльності. 

Самонастройка як складник саморегуляції наукової та музично-виконавської 

комунікативної діяльності. 

Основні поняття теми: саморегуляція, самоконтроль, самокорекція, 

самонастройка, атрибути контролю, наукова комунікація, музично-

виконавська комунікація. 

Рекомендована література: 8, 9, 15, 17, 22, 34, 35, 37, 57. 
 

 

Тема 7. 

Готовність комунікаторів до наукової та музично-виконавської 

комунікації 

Методологічні підходи до розгляду змісту поняття «готовність». 

Готовність комунікаторів до наукової та музично-виконавської комунікації з 

позицій анатомії, фізіології, психотехніки, якості запам’ятовування 

інформації та її відтворення у звичних та емоціогенних умовах відповідно до 

сучасних теорій пам’яті тощо. Впевненість комунікаторів у власних творчих 

можливостях. Досягнення високого рівня особистісних домагань 
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комунікаторів. Короткострокова та тривала готовність комунікаторів до 

наукової та музично-виконавської комунікації. Динамічність та внутрішня 

мобілізація власних ресурсів на тимчасове успішне виконання дій у певних 

умовах комунікаційної діяльності.  

Основні поняття теми: готовність, наукова комунікація, музично-

виконавська комунікація, цінності, установка. 

Рекомендована література: 10, 15, 30, 37, 39, 47, 49, 52, 56. 

 

 

Тема 8. 

Міра емоційного збудження комунікаторів у процесі прилюдного виступу 

Природа емоційного збудження комунікаторів у процесі прилюдного 

виступу. Роль емоцій у науковій та музично-виконавській комунікації. 

Оцінювальна, ідеомоторна та синтезуюча функції емоцій у науковій та 

музично-виконавській комунікації.  Вегетативне збудження. Емоційне 

«згоряння». Емоційна стійкість і стійкість емоцій. Єдність енергетичних та 

інформаційних характеристик психічних процесів. Емоційний “фон” і 

специфіка його утворення у науковій та музично-виконавській комунікації. 

Інтенсивність емоцій комунікаторів у науковій та музично-виконавській 

комунікації. Два способи ліквідації когнітивного дисонансу у науковій та 

музично-виконавській комунікації. Конфлікт установок і міра емоційного 

збудження комунікаторів у процесі прилюдного виступу. 

Основні поняття теми: емоційне збудження, емоційний «фон», 

емоційне «згоряння», інкубація емоцій, сумація емоцій, генералізація емоцій, 

когнітивний дисонанс. 

Рекомендована література: 1, 8, 9, 27, 29, 30, 33, 38, 44, 53.  

 

 

Тема 9. 

Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття культурології і 

мистецтвознавства  

Артистизм комунікаторів як феномен культурології і 

мистецтвознавства. Додаткове підсилення передачі інформації реципієнтам 

засобами перевтілення, комунікативних і регулятивних сценічних рухів. 

Мотиваційно-організаційний, когнітивно-діяльнісний і творчо-

результативний компоненти артистизму комунікаторів. Три методологічних 

підходи до дійсності відчуття уявного образу у науковій та музично-

виконавській комунікації. Реальність переживання уявного образу і його 

копіювання без власної правдивої проникливої чутливості у науковій та 

музично-виконавській комунікації. Максимальне занурення в уявний образ зі 

збереженням власного «Я» у науковій та музично-виконавській комунікації. 
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Основні поняття теми: артистизм, квазіартистизм, перевтілення, 

комунікативні і регулятивні рухи, емоційна чутливість, впевненість, 

правдивість та відвертість почуттів. 

Рекомендована література: 5, 7, 10, 14, 31, 37, 48, 51, 55. 
 

Тема 10. 

Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура та методика формування 

Завадостійкість комунікаторів як гарант надійної передачі необхідної 

інформації реципієнтам. Здатність комунікаторів до уникнення чи 

нівелювання дезорганізуючого впливу стресорів на успішність діяльності. 

Мобілізація резервних сил організму для сенсорно-моторної витримки або 

чинення опору діючим стресорам. Чотирьохвекторна спрямованість 

завадостійкості комунікаторів. Адекватність емоційного відгуку на палітру 

звучання музичного матеріалу чи соціальну ситуацію у процесі музично-

виконавської або наукової комунікації. Оптимальна емпатія до реципієнтів. 

Збереження максимальної стійкості уваги на атрибутах контролю як 

найефективніший засіб недопущення дезорганізуючих дій можливих 

стресорів у процесі музично-виконавської або наукової комунікації з 

реципієнтами. 

Основні поняття теми: завадостійкість, стрес, стресори, подразники, 

вектори завадостійкості, емоційний відгук, емпатія. 

Рекомендована література: 1, 7, 15, 24, 29, 36, 37, 39, 42, 44, 55. 

 

 

5 .  С А М О С Т І Й Н А  Р О Б О Т А  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Комунікація та її види в сучасній музичній культурі 5 

2 Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності 5 

3 
Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку 

музичної культури 5 

4 Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі 5 

5 Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляцій 5 

6 Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам 5 

7 
Готовність комунікаторів до наукової та музично-виконавської 

комунікації 5 

8 
Міра емоційного збудження комунікаторів у процесі прилюдного 

виступу 
5 

9 
Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття 

культурології і мистецтвознавства 5 

10 
Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура та методика 

формування 5 

 РАЗОМ 50 
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5 .  1 .  Т е м и  т а  п и т а н н я  д л я  с а м о с т і й н о г о  о п р а ц ю в а н н я  

Тема 1. Комунікація та її види в сучасній музичній культурі 

1. Зв’язки з громадськістю (PR) як система сучасних комунікаційних 

технологій. 

2. Трансформація друкованої інформаційної продукції в умовах 

сучасного технічного прогресу. 

3. Радіо та його роль у розвитку музичного мистецтва України. 

4. Телебачення і нові принципи його функціонування. 

5. Інтернет-ресурси як новий тип соціальної комунікації. 

Основні поняття теми: комунікація, спілкування, монолог, діалог, 

інформаційне суспільство, вербальна та невербальна комунікація, риторика, 

музична культура. 

Рекомендована література: 3, 12, 16, 19, 26, 28,  41, 52, 57.  
 

Тема 2. Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності 

1. Компромісні стратегії комунікаторів в сучасній музичній культурі. 

2. Установка на досягнення компромісу між комунікаторами і 

реципієнтами в сучасній музичній культурі. 

3. Результат комунікації при застосуванні компромісної стратегії. 

4. Умови застосування компромісної комунікативної стратегії в 

сучасній музичній культурі. 

Основні поняття теми: музична культура, комунікація, стратегії 

комунікації, конфлікт інтересів, результат комунікації.  

Рекомендована література:  4, 18, 21, 23, 24, 32, 37,  57. 

 

 

Тема 3. Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку 

музичної культури 

1. Первинні і вторинні форми дискурсу в комунікації. 

2. Владно-домінантна позиція комунікатора як соціальний престиж в 

комунікації з реципієнтами. 

3. Інтерсуб’єктна взаємодія комунікаторів і реципієнтів як 

багаторівневе й багатопланове. явище. 

4. Взаємна залежність комунікаторів і реципієнтів від уявної моделі 

результату комунікації. 

Основні поняття теми: музична культура, комунікація, дискурс, 

інтерактивний дискурс, субдискурс, діалогічна полісуб’єктність, 

самопрезентація. 

Рекомендована література:  4, 6, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 43, 49, 53. 
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Тема 4. Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі 

1. Особиста вигода маніпулятора в процесі комунікації на сучасному 

етапі розвитку музичної культури. 

2. Умови застосування маніпуляцій у комунікативній  діяльності на 

сучасному етапі розвитку музичної культури в Україні. 

3. Залежність успішності діяльності маніпулятора від уміння 

приховувати мету комунікації або дійсні наміри її досягнення. 

4. «Безкультурність» комунікатора і реакція реципієнтів. 

Основні поняття теми: маніпуляція, музична культура, комунікація, 

видм маніпуляції, прийоми маніпуляцій, прийоми захисту від маніпуляцій. 

Рекомендована література: 1, 11, 13, 32, 40, 43, 45, 56, 55. 

 

Тема 5. «Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляцій 

1. Руйнація технології елементів маніпуляційного впливу 

комунікаторів на реципієнтів збільшенням активності останніх. 

2. Виявлення у маніпуляторів прихованих смислів, мотивів і т.п. під час 

комунікаційної діяльності. 

3. Пошуки недоліків у комунікаційній діяльності маніпулятора. 

4. Розхитування комфортного темпу передачі інформації 

маніпулятором реципієнтам у процесі комунікаційної діяльності. 

Основні поняття теми: музична культура, маніпуляція, трикутник 

Карпмана, «жертва», «спасатель», «наслідувач», фази маніпуляції.  

Рекомендована література: 1, 11, 13, 32, 40, 43, 45, 56, 55. 

 

Тема 6. Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам  

1. Багаторівнева система саморегуляції наукової та музично-

виконавської комунікативної діяльності. 

2. Саморегуляція психофізіологічної сфери комунікаторів.  

3. Форми саморегуляції наукової та музично-виконавської 

комунікативної діяльності. 

4. Внутрішнє управління процесом створення уявної моделі атрибутів 

контролю у процесі комунікативної діяльності.  

5. Вектори самокорекції замкнутого процесу постійного обліку 

узгодження отриманих ознак атрибутів контролю з уявленими взірцями у 

процесі комунікативної діяльності. 

Основні поняття теми: саморегуляція, самоконтроль, самокорекція, 

самонастройка, атрибути контролю, наукова комунікація, музично-

виконавська комунікація. 

Рекомендована література:  8, 9, 15, 17, 22, 34, 35, 37, 56. 
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Тема 7. Готовність комунікаторів до наукової 

та музично-виконавської комунікації 

1. Методологічні підходи формування готовності комунікаторів до 

наукової та музично-виконавської комунікації 

2. Етапність формування готовності комунікаторів до наукової та 

музично-виконавської комунікації 

3. Оволодіння уміннями усвідомлено управляти своїми думками, 

почуттями та діями. 

4. Відповідність позитивних ціннісних установок комунікаторів 

домінуючим духовним та соціокультурним взірцям реципієнтів. 

Основні поняття теми: готовність, наукова комунікація, музично-

виконавська комунікація, цінності, установка. 

Рекомендована література:  10, 15, 30, 37, 39, 47, 49, 52, 56. 

 

Тема 8 Міра емоційного збудження комунікаторів 

у процесі прилюдного виступу 

1. Толерантність комунікаторів до дії когнітивного дисонансу в процесі 

прилюдного виступу.  

2. Емоційна насиченість інформації в процесі наукової та музично-

виконавської комунікації. 

3. Інкубація емоцій комунікаторів у процесі прилюдного виступу. 

4. Сумація емоцій комунікаторів у процесі прилюдного виступу. 

5. Генералізація емоцій комунікаторів у процесі прилюдного виступу. 

Основні поняття теми: емоційне збудження, емоційний «фон», 

емоційне «згоряння», інкубація емоцій, сумація емоцій, генералізація емоцій, 

когнітивний дисонанс. 

Рекомендована література:  1, 8, 9, 27, 29, 30, 33, 38, 44, 53. 

 

Тема 9 Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття 

культурології і мистецтвознавства 

1. Види артистизму комунікаторів.  

2. «Інформаційна природа» сценічного перевтілення комунікаторів у 

процесі діяльності. 

3. Відчуття внутрішньої свободи при перевтіленні комунікаторів в 

уявний образ у науковій та музично-виконавській комунікації. 

4. Емоційна чутливість комунікаторів до реципієнтів.  

5. Відкритість власного емоційного стану комунікаторів та щирість 

передачі інформації реципієнтам.  

6. Проникливий стиль діалогу з оточуючими зі збереженням власної 

гідності і гідності реципієнтів.  
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Основні поняття теми: артистизм, квазіартистизм, перевтілення, 

комунікативні і регулятивні рухи, емоційна чутливість, впевненість, 

правдивість та відвертість почуттів. 

Рекомендована література:  5, 7, 10, 14, 31, 37, 48, 51, 55. 
 

Тема 10. Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура 

та методика формування 

1. Методика формування першого, другого, третього і четвертого 

векторів завадостійкості комунікаторів у процесі підготовки до музично-

виконавської або наукової комунікації з реципієнтами. 

2. Видозмінення кола уваги і виключенню з її обсягу об’єкта 

“самопочуття” комунікаторів у процесі музично-виконавської або наукової 

комунікації з реципієнтами. 

3. Зміна виду локусу контролю комунікатором (зовнішнього чи 

внутрішнього) за регуляцією процесу музично-виконавської або наукової 

комунікації з реципієнтами. 

4. Методи досягнення абсолютної впевненості у вірності прийнятих 

рішень щодо точності реалізації програми техніко-тактичних дій у процесі 

музично-виконавської або наукової комунікації з реципієнтами. 

Основні поняття теми: завадостійкість, стрес, стресори, подразники, 

вектори завадостійкості, емоційний відгук, емпатія. 

Рекомендована література:  1, 7, 15, 24, 29, 36, 37, 39, 42, 44, 55. 

 

5 .  2 .  М е т о д и ч н і  р е к о м е н д а ц і ї  д о  с а м о с т і й н о ї  р о б о т и  

Підготовка фахівців третього освітньо-наукового ступеня «Доктор 

мистецтва» в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 026 

«Сценічне мистецтво», характеризується високою їх активністю щодо 

самостійної навчально-пізнавальної і творчо-виконавської діяльності, яка 

розмежовується на емпірично-інтуїтивний і рефлексивно-творчий рівні. 

Емпірично-інтуїтивному рівню властиве досконале уявлення про цілі, зміст, 

методи і результати навчально-пізнавальної діяльності. Рефлексивно-творчий 

рівень передбачає сформованість в аспірантів структури ціннісних 

орієнтацій, домінуючою в якій є орієнтація на успішність майбутньої 

комунікативної наукової і музично-виконавської діяльності. Правильна 

організація самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати 

вивчення матеріалу навчальної дисципліни, підвищити ефективність 

означеного процесу. 

Самостійна робота аспірантів є основним видом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Метою цієї форми навчання є 

вироблення у майбутніх фахівців умінь працювати з літературою, вести 

пошукову роботу, знаходити стрижневі аспекти проблем, що потребують 
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ґрунтовного засвоєння та осмислення, здатності формувати власну позицію 

щодо дискусійних ідей чи концепцій, аргументовано її доводити. 

Успішність самостійної роботи аспірантів визначається тим, що 

інформація навчальної дисципліни може бути засвоєна лише за умови: 

1) врахування ступеня її значущості для подальшої професійної 

діяльності; 

2) сформованої готовності до її сприйняття, запам’ятовування і 

відтворення як у звичних умовах, так і в більш емоціогенних; 

3) визначення чітких і зрозумілих співвідношень між її складовими;  

4) систематичного повторення відповідних операцій і дій;  

5) успішного оволодіння простими складовими операцій і дій; 

6) використання творчо-варіативних завдань, які передбачають їх 

застосування в інших умовах комунікативної наукової і музично-

виконавської діяльності.  

У процесі самостійного опрацювання матеріалу навчальної дисципліни 

доцільно дотримуватись принципів системності і послідовності навчання, а 

також свідомої активності аспірантів. Саме вони сприяють визначенню 

вузлових ланок інформаційної структури з логічним переходом від 

засвоєного до нового; усвідомленню мети і проміжних цілей на шляху до її 

досягнення; віднайденню диференційованого підходу до оволодіння 

інформацією тощо. 

Особливого значення необхідно надавати визначенню часових затрат 

та енергетичних ресурсів аспірантів для досягнення мети, рівня напруження і 

культури розумової та фізичної праці при самостійному вивченні матеріалу 

навчальної дисципліни. У процесі самостійної роботи недопустимі як 

недовантаження аспірантів, так і їх перевантаження. 

 

6 .  Т Е М И  С Е М І Н А Р С Ь К И Х  З А Н Я Т Ь  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Комунікація та її види в сучасній музичній культурі 2 

2 Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності 2 

3 
Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку 

музичної культури 2 

4 Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі 2 

5 Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляцій 2 

6 Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам 2 

7 
Готовність комунікаторів до наукової та музично-виконавської 

комунікації 2 

8 Міра емоційного збудження комунікаторів у процесі прилюдного виступу 2 

9 
Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття культурології і 

мистецтвознавства 2 

10 Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура та методика формування 2 

 РАЗОМ 20 
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6 .  1 .  Т е м и  т а  п и т а н н я  д о  с е м і н а р с ь к и х  з а н я т ь  

 

Тема 1 Комунікація та її види в сучасній музичній культурі 

 

1. Соціальні мережі як нова ефективна комунікаційна технологія.  

2. Інформаційно-кодова та семіотична моделі комунікації. 

3. Соціальні мережі для науковців. 

4. Новаторство і стабільність у комунікаційній діяльності науковців. 

5. Консерватизм і мінливість техногенного універсуму українських 

респондентів. 

Основні поняття теми: комунікація, спілкування, монолог, діалог, 

інформаційне суспільство, вербальна та невербальна комунікація, риторика, 

музична культура. 

Рекомендована література:  3, 12, 16, 19, 26, 28,  41, 52. 

 

 

Тема 2. Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності 

1. Методика визначення доцільності застосування певної стратегії 

комунікації в соціокультурних умовах сучасності. 

2. «Я-концепція» у виборі стратегії наукової комунікації на сучасному 

етапі розвитку музичної культури в Україні.  

3. «Я-концепція» у виборі стратегії наукової комунікації з 

реципієнтами зарубіжних країн. 

4. Конфлікт установок в комунікаційній діяльності науковців на 

сучасному етапі розвитку музичної культури. 

Основні поняття теми: музична культура, комунікація, стратегії 

комунікації, конфлікт установок, результат комунікації, «Я-концепція». 

Рекомендована література: 4, 18, 21, 23, 24, 32, 37, 57. 

 

Тема 3. Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку 

музичної культури 

1. Узалежнення і впорядкування як дискурси взаємодії комунікаторів з 

реципієнтами. 

2. Відчуття влади в інтерактивному дискурсі комунікаторів з 

реципієнтами. 

3. Внутрішня свобода комунікатора при застосуванні вербального та 

невербального видів комунікації у соціокультурних умовах сучасності. 

4. Субдискурс і неусвідомлювані прагнення до психологічного 

комфорту й почуття захищеності реципієнтів 
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Основні поняття теми: музична культура, комунікація, дискурс, 

інтерактивний дискурс, субдискурс, діалогічна полісуб’єктність, 

самопрезентація. 

Рекомендована література:  4, 6, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 43, 49, 53. 

 

Тема 4. Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі 

1. Три базових мотиватори реципієнтів. 

2. Вибір тактики маніпуляції у комунікативній діяльності на сучасному 

етапі розвитку музичної культури в Україні. 

3. Визначення сформованого рівня жорстокості маніпулятора як основа 

віднайдення ефективного методу захисту віл маніпуляцій у процесі 

комунікативної діяльності. 

4. Позитивне та негативне «підсилення» «Я-концепції» реципієнтів – 

однин з провідних методів маніпуляцій у комунікативній  діяльності на 

сучасному етапі розвитку музичної культури в Україні. 

Основні поняття теми: маніпуляція, мотиватори, музична культура, 

комунікація, види маніпуляції, прийоми маніпуляцій, прийоми захисту від 

маніпуляцій, «Я-концепція». 

Рекомендована література: 1, 11, 13, 32, 40, 43, 45, 56, 55. 

 

Тема 5. «Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляцій  

1. Зміна ситуативного поля комунікаційній діяльності маніпулятора. 

2. Відхилення від психологічного контакту з маніпулятором. 

3. Приховування «жертвою» маніпуляції дійних емоційних реакцій на 

діяльність маніпулятора. 

4. Прояв «жертвою» маніпуляції поведінки непередбаченої (не 

прорахованої) маніпулятором. 

Основні поняття теми: музична культура, маніпуляція, трикутник 

Карпмана, «жертва», «спасатель», «наслідувач», фази маніпуляції.  

Рекомендована література: 1, 11, 13, 32, 40, 43, 45, 56, 55. 

 

Тема 6. Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам 

1. Формування оригінальної моделі взірців атрибутів контролю уявним 

збільшенням привабливості позитивних відзнак відібраних альтернативних 

варіантів і наданням їм вирішального значення. 

2. Встановлення оптимальної неузгодженості між установками і 

сигналами їх реалізації у процесі наукової та музично-виконавської 

комунікативної діяльності.. 

3. Прийняття рішень щодо необхідності видозмінення атрибутів 

контролю і їх взірців на основі усвідомленого зіставлення сприйнятої 

інформації з ознаками її уявлених образів. 
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4. Видозмінення взірців атрибутів контролю відхиленням негативних 

властивостей, збільшенням або зменшенням привабливості відзнак 

відібраних альтернативних варіантів з наданням їм вирішального значення та 

постійним збагачуванням додатковою інформацією, отриманою в результаті 

їх уявної або реальної реалізації. 

5. Уникнення розбіжності між установками й сигналами про реальні 

результати наукової та музично-виконавської комунікативної діяльності. 

6. Формування здатності до саморегуляції процесу наукової та 

музично-виконавської комунікативної діяльності. 

Основні поняття теми: саморегуляція, самоконтроль, самокорекція, 

самонастройка, атрибути контролю, наукова комунікація, музично-

виконавська комунікація. 

Рекомендована література: :  8, 9, 15, 17, 22, 34, 35, 37, 56, 57. 

 

Тема 7. Готовність комунікаторів до наукової 

та музично-виконавської комунікації 

1. Роль власного творчого потенціалу у досягненні готовності 

комунікаторів до наукової та музично-виконавської комунікації 

2. Активізація реципієнтів у процесі наукової та музично-виконавської 

комунікації. 

3. Максимальне розкриття світоглядних орієнтирів реципієнтів 

наукової та музично-виконавської комунікації.  

4. Стійкість сформованих фахових якостей комунікаторів. 

Основні поняття теми: готовність, наукова комунікація, музично-

виконавська комунікація, цінності, установка. 

Рекомендована література:  10, 15, 30, 37, 39, 47, 49, 52, 56. 

 

Тема 8. Міра емоційного збудження комунікаторів 

у процесі прилюдного виступу 

1. Зменшення привабливості рис знехтуваних відзнак атрибутів 

контролю знеціненням їх позитивних характеристик у процесі прилюдного 

виступу комунікаторів. 

2. Оцінювання нових переваг відібраних варіантів атрибутів контролю 

за рахунок позитивних властивостей, які не фіксувалися раніше у науковій та 

музично-виконавській комунікації. 

3. Доповнення кількості позитивних властивостей відібраних варіантів 

атрибутів контролю новими відшуканими консонантними когнітивними 

елементами у науковій та музично-виконавській комунікації. 

4. Специфіка прийняття рішень комунікатором стосовно доцільності 

надання вагомішого значення саме відібраним властивостям атрибутів 

контролю у науковій та музично-виконавській комунікації. 
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Основні поняття теми: емоційне збудження, емоційний «фон», 

емоційне «згоряння», когнітивний дисонанс, прийняття рішень. 

Рекомендована література: 1, 8, 9, 27, 29, 30, 33, 38, 44, 53. 

 

Тема 9. Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття 

культурології і мистецтвознавства 

1. Відчуття внутрішньої свободи при відтворенні комунікативних та 

регулятивних сценічних рухів. 

2. Природна пластичність, граційна вишуканість, емоційна насиченість 

і виразність комунікативних та регулятивних сценічних рухів. 

3. Інтроверсія, екстраверсія і тип темпераменту як базові его-орієнтири 

індивідуального стилю артистизму комунікаторів. 

4. Емоційно-енергетична складова артистизму комунікаторів і її роль в 

донесенні необхідної інформації до реципієнтів. 

5. Специфіка розвитку артистизму комунікаторів. 

Основні поняття теми: артистизм, квазіартистизм, перевтілення, 

комунікативні і регулятивні рухи, емоційна чутливість, впевненість, 

правдивість та відвертість почуттів. 

Рекомендована література:  5, 7, 10, 14, 31, 37, 48, 51, 55. 

 

Тема 10 Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура 

та методика формування 

1. Уникнення дезорганізуючого впливу стресорів на перебіг 

комунікативної діяльності. 

2. Нівелювання дезорганізуючого впливу стресорів на перебіг 

комунікативної діяльності.  

3. Сенсорно-моторна витримка дії сильних, раптових й тривалих 

подразників у процесі наукової та музично-виконавської комунікації.  

 4. Методи чинення опору сильним, раптовим й тривалим подразникам 

у процесі наукової та музично-виконавської комунікації.  

Основні поняття теми: завадостійкість, стрес, стресори, подразники, 

вектори завадостійкості, емоційний відгук, емпатія. 

Рекомендована література:  1, 7, 15, 24, 29, 36, 37, 39, 42, 44, 55, 57. 
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7 .  М Е Т О Д И  К О Н Т Р О Л Ю  

7 .  1 .  З а г а л ь н а  о р г а н і з а ц і я  о в о л о д і н н я  і н ф о р м а ц і є ю  

н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и  т а  о ц і н ю в а н н я  з н а н ь ,  у м і н ь  

т а  н а в и ч о к  а с п і р а н т і в  

Діяльність викладача Діяльність аспіранта 

Кіль-

кість 

балів 

Термін 

• лекції; 

• консультації до курсу чи окремих 

тем; 

• проведення семінарських занять; 

• підготовка навчально-методичних 

матеріалів; 

• проведення тематичних та 

модульних форм контролю, 

перевірка рівня засвоєння 

аспірантами навчального матеріалу; 

• підсумковий контроль (екзамен). 

• відвідування лекційних та 

семінарських занять; 

• участь у семінарських 

заняттях (вивчення 

теоретичного матеріалу теми, 

добір дидактичного матеріалу, 

обговорення проблемних 

питань, тестування тощо); 

• самостійна робота аспіранта 

(вивчення питань, що 

винесені на самостійне 

опрацювання, підготовка до 

семінарських занять тощо); 

• проміжний та підсумковий 

контроль. 

0-100 
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Загальна кількість балів (максимальна) – 100 

Підсумковий контроль – екзамен 

 

7 .  2 .  С т р у к т у р а  к р е д и т і в  д и с ц и п л і н и  

Кількість модулів та 

змістових модулів 

Кількість годин, відведених на: 

аудиторні 

заняття 

самостійну роботу 

аспірантів 

Модуль І. 40 50 

Змістовий модуль 1.  20 25 

Змістовий модуль 2. 20 25 

Разом  40 50 
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7 .  3 .  Р о з п о д і л  б а л і в  а с п і р а н т і в  

Поточне оцінювання та самостійна робота 
Підсумко-вий 

контр. (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
100 

200 : 2 

=100 
Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Загальна сума балів = Бали за поточне тестування та самостійну 

роботу + бали за підсумковий контроль (екзамен) / 2,  

де «2» – коефіцієнт  

Т.1. Комунікація та її види в сучасній музичній культурі. 

Т.2. Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності. 

Т.3. Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку 

музичної культури. 

Т.4. Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі. 

Т.5. Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляції. 

Т.6. Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам. 

Т.7. Готовність комунікаторів до наукової та музично-виконавської 

комунікації. 

Т.8. Міра емоційного збудження комунікаторів у процесі прилюдного 

виступу. 

Т.9. Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття 

культурології і мистецтвознавства. 

Т.10. Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура та методика 

формування. 

7 .  4 .  К р и т е р і ї  т а  н о р м и  о ц і н ю в а н н я  з н а н ь  а с п і р а н т і в  

 

Оцінка «відмінно»: аспірант володіє глибокими і міцними знаннями з 

технології комунікацій в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»; може здійснити адекватний аналіз 

наукової та музично-виконавської комунікації; спроможний робити 

аргументовані висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі 

комунікації; здатний безпомилково визначати детермінанти застосування 

найефективніших стратегій комунікації в соціокультурних умовах 

сучасності. 

Оцінка «добре»: аспірант допускає погрішності у розкритті змісту 

технологій комунікацій в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»; може здійснити адекватний аналіз 

наукової та музично-виконавської комунікації; спроможний робити 

аргументовані висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі 
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комунікації; здатний безпомилково визначати детермінанти застосування 

найефективніших стратегій комунікації в соціокультурних умовах 

сучасності. 

Оцінка «задовільно»: аспірант допускає погрішності у розкритті змісту 

технологій комунікацій в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»; не спроможний здійснити 

адекватний аналіз наукової та музично-виконавської комунікації; здатний 

зробити аргументовані висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі 

комунікації; спроможний безпомилково визначати детермінанти 

застосування найефективніших стратегій комунікації в соціокультурних 

умовах сучасності. 

Оцінка «незадовільно»: аспірант погано розуміє зміст технологій 

комунікацій в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 026 

«Сценічне мистецтво», не може здійснити адекватний аналіз наукової та 

музично-виконавської комунікації; не спроможний робити аргументовані 

висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі комунікації; не здатний 

безпомилково визначати детермінанти застосування найефективніших 

стратегій комунікації в соціокультурних умовах сучасності. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів  

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90–100 А відмінно 

Зараховано 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

незадовільно 

(з можливістю 

повторного складання) 

не зараховано  

(з можливістю 

повторного складання) 

0–34 F 

незадовільно 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

не зараховано 

(з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни) 

 

8 .  П И Т А Н Н Я  Д О  І С П И Т У  

1. Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційні 

технології в сучасній музичній культурі України». 

2. Поняття «комунікація», «спілкування», «монолог», «діалог», 

«інформаційне суспільство». 

3. Методологічні аспекти аналізу комунікаційних процесів у музичній 

культурі України та світу.  

4. Мистецька освіта як унікальна комунікаційна соціокультурна 

система. Вербальна та невербальна комунікація. 
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5. Риторика як вчення про закономірності ораторського мистецтва.  

6. Феномен української ментальності.  

7. Засоби масової комунікації.  

8. Комунікація та її види в сучасній музичній культурі. 

9. Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності. 

10. Установка комунікаторів на досягнення бажаних результатів 

діяльності реципієнтів в сучасній музичній культурі.  

11. Стратегія протидії: конфлікт інтересів, результат комунікації.  

12. Стратегія співпраці: рівень професіоналізму, результат комунікації. 

13. Установка на домінування бажаних відносин між комунікаторами і 

реципієнтами в сучасній музичній культурі.  

14. Стратегія ухилення: дипломатичні прийоми, результат комунікації. 

15. Стратегія пристосування: пригніченість і гідність, результат 

комунікації. 

16. Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку 

музичної культури. 

17. Релевантні концепції дискурсу в соціокультурних умовах 

сучасності.  

18. Інтеракція як елемент структури комунікації.  

19. Час «життя» дискурсу в сучасних умовах комунікації.  

20. Закономірності використання дискурс-концептів у теорії 

комунікації на сучасному етапі розвитку музичної культури.  

21. Діалогічна полісуб’єктність комунікатора. 

22. Форми вербальної та невербальної комунікації в інтерактивному 

дискурсі. 

23. Вербальна комунікація і гострота сприймання реципієнтом 

властивостей новоствореного змістового образу.  

24. Витонченість самопрезентації комунікатора як компенсаторна 

функція за невербального виду комунікації у сучасній музичній культурі.  

25. Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі. 

26. Маніпуляція як засіб управління реципієнтами.  

27. Технології маніпуляцій у сучасній музичній культурі.  

28. Базові маніпуляційні стратегії науковців на сучасному етапі 

розвитку музичної культури в Україні.  

29. видів маніпуляції.  

30. Прийоми маніпуляцій.  

31. Прийоми захисту від маніпуляцій.  

32. Хибність» доказів як однин з провідних методів маніпуляцій у 

науковій комунікації з реципієнтами.  

33. Усвідомлена мінімізація наукових результатів.  

34. Приховане залякування реципієнтів у процесі маніпуляції.  

35. Симуляція невинності або плутанини як комунікативний саботаж. 

36. Викривлення інформації у процесі комунікації.  

37. Вибіркова подача інформації або її приховування у процесі 

комунікації.  
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38. Неструктурований спосіб подачі інформації у процесі комунікації.  

39. «Порційний» спосіб подачі інформації у процесі комунікації.  

40. «Замовчування інформації» у процесі комунікації. 

41. «Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляцій. 

42. «Жертва», «спасатель» і «наслідувач» – основні дійові особи 

маніпуляційного трикутника Карпмана.  

43. Активність, доброзичливість та вразливість як стартові риси 

«спасателя» у маніпуляційному трикутнику Карпмана.  

44. Занижена самооцінка, пригніченість та розпач як домінуючі риси 

«спасателя», який опинився в куту «жертви».  

45. Активність та хибність як стартові риси «жертви» у 

маніпуляційному трикутнику Карпмана у період пошуку «спасателя» і 

демонстрація сили та жорстокості у процесі зміни позиції.  

46. Роль «наслідувача» у маніпуляційному трикутнику Карпмана та 

його риси.  

47. Фази маніпуляції в трикутнику Карпмана.  

48. Фаза пошуку «жертви» маніпуляції і визначення її «слабких» рис.  

49. Фаза маніпуляцій безпосередньо у процесі комунікативної 

діяльності.  

50. Визначення можливостей інтенсивності чинення опору «жертвою» 

маніпуляції. 

51. Наслідування «жертви» маніпуляції.  

52. Доведення «жертви» маніпуляції до гальмування свідомості або до 

звуження обсягу уваги.  

53. Фаза «розлучення» з «жертвою» маніпуляції. 

54. Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам. 

55. Структура саморегуляції процесу передачі інформації реципієнтам.  

56. Самоконтроль процесу передачі інформації реципієнтам.  

57. Атрибути самоконтролю наукової та музично-виконавської 

комунікативної діяльності і їх уявлені взірці.  

58. Самооцінка процесу передачі інформації реципієнтам.  

59. Неусвідомлене емоційне та усвідомлене логічне оцінювання 

атрибутів контролю і їх уявлених взірців наукової та музично-виконавської 

комунікативної діяльності.  

60. Адекватність оцінки атрибутів контролю і їх уявлених взірців 

наукової та музично-виконавської комунікативної діяльності.  

61. Самокорекція процесу передачі інформації реципієнтам.  

62. Видозмінення ознак атрибутів контролю і їх уявлених взірців як 

основа самокорекції наукової та музично-виконавської комунікативної 

діяльності. 

63.  Самонастройка як складник саморегуляції наукової та музично-

виконавської комунікативної діяльності. 

64. Готовність комунікаторів до наукової та музично-виконавської 

комунікації. 

65. Методологічні підходи до розгляду змісту поняття «готовність».  
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66. Впевненість комунікаторів у власних творчих можливостях. 

67. Досягнення високого рівня особистісних домагань комунікаторів.  

68. Короткострокова та тривала готовність комунікаторів до наукової 

та музично-виконавської комунікації.  

69. Динамічність та внутрішня мобілізація власних ресурсів на 

тимчасове успішне виконання дій у певних умовах комунікаційної 

діяльності.  

70. Міра емоційного збудження комунікаторів у процесі прилюдного 

виступу. 

71. Природа емоційного збудження комунікаторів у процесі 

прилюдного виступу.  

72. Роль емоцій у науковій та музично-виконавській комунікації.  

73. Оцінювальна, ідеомоторна та синтезуюча функції емоцій у науковій 

та музично-виконавській комунікації.  

74. Вегетативне збудження. Емоційне «згоряння».  

75. Емоційна стійкість і стійкість емоцій.  

76. Конфлікт установок і міра емоційного збудження комунікаторів у 

процесі прилюдного виступу. 

75. Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття 

культурології і мистецтвознавства. 

76. Методологічні підходи до дійсності відчуття уявного образу у 

науковій та музично-виконавській комунікації. 

77. Реальність переживання уявного образу і його копіювання без 

власної правдивої проникливої чутливості у науковій та музично-

виконавській комунікації.  

78. Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура та методика 

формування. 

79. Завадостійкість комунікаторів як гарант надійної передачі 

необхідної інформації реципієнтам.  

80. Здатність комунікаторів до уникнення чи нівелювання 

дезорганізуючого впливу стресорів на успішність діяльності. 

81. Мобілізація резервних сил організму для сенсорно-моторної 

витримки або чинення опору діючим стресорам. 

82. Чотирьохвекторна спрямованість завадостійкості комунікаторів у 

процесі музично-виконавської або наукової комунікації..  

83. Адекватність емоційного відгуку на палітру звучання музичного 

матеріалу чи соціальну ситуацію у процесі музично-виконавської або 

наукової комунікації.  

84. Оптимальна емпатія до реципієнтів у процесі музично-виконавської 

або наукової комунікації. 

85. Збереження максимальної стійкості уваги на атрибутах контролю  у 

процесі музично-виконавської або наукової комунікації з реципієнтами. 

86. Артистизм комунікаторів як феномен культурології і 

мистецтвознавства.  
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87. Додаткове підсилення передачі інформації реципієнтам засобами 

перевтілення, комунікативних і регулятивних сценічних рухів.  

88. Компоненти артистизму комунікаторів.  

89. Реальність переживання уявного образу і його копіювання у 

науковій та музично-виконавській комунікації. 

90. Максимальне занурення в уявний образ зі збереженням власного 

«Я» у науковій та музично-виконавській комунікації. 
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