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Маркіна Н.В. 

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ 

МУЗИКОТЕРАПІЇ 

У статті розглядається поняття «музикотерапія» та її позитивний 

вплив на емоційно-почуттєву сферу, інтелектуальні здібності, 

психотерапевтичний і фізіологічний стан людини. 

Ключові слова: музикотерапія, емоції, формування емоційного здоров’я, 

емоційне здоров’я дитини. 

Постановка проблеми. Незважаючи на багатовіковий досвід 

застосування музичних творів у виховних процесах та лікуванні емоційних 

розладів, у сучасних освітніх закладах музикотерапія ще не зайняла належного 

місця. 

Мета статті – визначити поняття «музикотерапія» та її вплив на емоційне 

здоров’я дитини.  

Виклад матеріалу дослідження. Застосування творів музичного 

мистецтва з лікувальною метою є одним з найдавніших методів благотворного 

впливу на людину. Такі великі античні філософи як Піфагор, Платон, 

Аристотель та інші звертали увагу на цілющу силу музики, вважаючи, що вона 

відновлює порушений порядок і втрачену гармонію починаючи з окремої 

людини і закінчуючи всім Всесвітом. Було відмічено, що музика і деякі її 

елементи поєднання і відносини звуків – мелодія, ритм, темп здатні змінювати 

настрій людини, впливати на її емоційний стан [3]. Термін «музикотерапія» 

грецько-латинського походження і в перекладі означає «зцілення музикою». В 

науковій літературі є багато визначень цього поняття. Одні вчені вважають, що 

музикотерапія є допоміжним засобом психотерапії, а інші визначають її як 

системне використання музики в лікуванні дітей; засіб оптимізації творчої та 
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педагогічно-творчої роботи; найновішу психотехніку, що здатна забезпечити 

ефективне функціонування людини в суспільстві, гармонізувати її життя. 

Музикотерапія є позитивним чинником становлення й розвитку 

гармонійної особистості через вплив на: емоційно-почуттєву сферу; 

інтелектуальні здібності; психотерапевтичний і фізіологічний стан тощо [5]. 

Емоції – це переживання людиною свого відношення до навколишнього 

світу. Вони відіграють важливу роль у житті кожної дитини. Емоційне здоров’я 

полягає у можливості людини відчувати себе гармонійно та врівноважено, 

незалежно від зовнішніх обставин. 

 В Давній Греції емоції поділялися на стенічні – сильні емоції, 

підштовхують до вчинків, висловів, збільшують напругу сил (захоплення, 

велика радість, гнів, ненависть) та астенічні емоції – це слабкі емоції які 

характеризуються пасивністю, бездіяльністю (страждання, неспокій, страх, 

відчай).  

З розвитком цивілізації та прискоренням ритму життя емоційний стан 

людей стає все менш стабільним. Різноманітні економічні та соціальні 

проблеми у країні ще більше зменшують цю стабільність. У цей непростий 

період для всіх помилково вважати, що діти нічого не помічають. Діти часто 

віддзеркалюють поведінку батьків, тож вони можуть передавати їм свою 

тривожність, панічні настрої, страх, безвідповідальність. 

Емоційна сфера дитини не може гармонійно сформуватися сама по собі, а 

потребує вмілої та дбайливої допомоги дорослих. Одним із методів, що дасть 

змогу педагогам ефективно корегувати емоційний розвиток дитини та навчати 

її емоційної саморегуляції, є музична терапія. 

Музикотерапія (музична терапія) – це процес міжособистісного 

спілкування, у якому кваліфікований музикотерапевт застосовує музику та всі 

сторони її впливу – фізичну, емоційну, інтелектуальну, соціальну, естетичну і 

духовну – з метою покращення чи збереження здоров'я людини [4]. 

В. Бехтерєв довів, що якщо встановити механізми впливу музики на 

організм, то можна викликати або послабити збудження. 
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Західні вчені, провівши численні спостереження і експерименти, 

прийшли до переконання: деякі мелодії володіють сильним терапевтичним 

ефектом. Духовна, релігійна музика відновлює душевну рівновагу, дарує 

відчуття спокою. Якщо порівнювати музику з ліками, то релігійна музика – 

анальгетик у світі звуків, вона полегшує біль. Спів веселих пісень допомагає 

при серцевих недугах, сприяє довголіттю. Але найбільший ефект на людину 

надають мелодії Моцарта. Цей музичний феномен, до кінця ще не пояснений, 

так і назвали – "ефект Моцарта" [2]. 

Українські вчені О.Жавініна, Л.Зац, Г.Шанських, Т.Яковенко розробили 

методики музикотерапії, які передбачають цілісне і ізольоване використання 

музики в якості основного і провідного чинника впливу (прослуховування 

музичних творів, індивідуальне та групове музикування), доповнення музичним 

супроводом інших корекційних прийомів для посилення їх впливу і підвищення 

ефективності. 

Науковці (Т. Бойченко, С.Страшко, О. Бондаренко, Л. Ващенко, 

Г.Воскобойнікова, М.Гончаренко, В. Горащук) під здоров’язбережувальними 

технологіями пропонують розуміти: позасуб’єктні організаційні форми 

навчально-виховного процесу, засоби формування здоров’язберігаючого 

виховного середовища, методи музикотерапії [1]. 

В освітніх навчальних закладах, де активно відбувається розвиток і 

навчання дітей, музикотерапія має знайти належне місце. Адже впровадження 

нестандартних, творчих засобів впливу на активізацію внутрішніх ресурсів 

організму дитини створює більше шансів для розвитку емоційного здоров’я. 

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Музикотерапія сприяє процесу збереження і зміцнення здоров’я, спрямованого 

на перетворення інтелектуальної й емоційної сфер особистості, підвищення 

ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших. Ефективний вплив 

музикотерапії на організм та психіку дитини може бути успішним лише за 

умови доцільного використання комплексу відповідних методів. 
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Маркова Л.В. 

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У СПІЛКУВАННІ У 

ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ 

У статті аналізуються різні види підходів до формування 

комунікативних намірів у дітей з розладами аутистичного спектру, 

актуальність комплексної стратегії допомоги. 

Ключові слова: комунікативні потреби, комунікативна інтенція, розлади 

аутистичного спектру, комунікативні уміння, стадії емоційного розвитку. 

Постановка проблеми На сьогодні в Україні система допомоги дітям з 

РАС знаходиться в стадії формування. Недостатня кількість кваліфікованих 

фахівців, які б мали системні знання, дозволяли б оцінити рівень сформованості 

комунікативних потреб та побудувати систему їх формування у дітей з 

розладами аутистичного спектру. Більшість спеціалістів володіють лише 
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