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ВИКОРИСТАННЯ «МУЗИКОТЕРАПІЇ» У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 
Однією з характерних рис XXI ст. є бурхливий науково-технічний 

прогрес. На жаль його наслідком є техногенне забруднення навколишнього 

середовища який чинять негативний вплив на здоров’я людини. Виникає 

необхідність по-новому розглянути ключові питання організації медичної 

допомоги, практичної охорони здоров’я та масового оздоровлення 

працездатного населення і суспільства в цілому. У зв’язку з цим особливої 

актуальності набувають заходи щодо вдосконалення існуючих та створенню 

нових ефективних засобів, методів реабілітації та профілактики, що 

підвищують резервні можливості організму людини. Особливий інтерес 

викликає використання в медицині музичного мистецтва, що отримало назву 

музикотерапії. 

Лікувальне застосування музики має багатовікову історію. У 

найдавніших свідченнях і документах, що дійшли до нас музика фігурує як 

лікувальний засіб. У ХIХ ст. французький психіатр Еськироль почав 

використовувати музичну терапію в психіатричних закладах. Подальше 

поширення музикотерапія отримала після першої світової війни. У 1930-х рр. 

досвід військових лікарів використовували німецькі терапевти при лікуванні 

виразки шлунка, швейцарські − при лікуванні легких форм туберкульозу. 

Австрійські акушери за допомогою музики знеболювали пологи. 

Використання музики і звуку як анестезуючого засобу стало застосовуватися 

і в стоматологічній і хірургічній практиці. 

У другій половині XX ст. технічні можливості в дослідженні 

фізіологічних реакцій, що виникають в організмі в процесі музичного 

сприйняття, значно зросли. Було показано, що музика активно впливає на 

функції всіх життєво важливих фізіологічних систем, інтенсивність різних 

фізіологічних процесів, дихання і серцево-судинну систему, кровообіг, 

призводить навіть до певних гормональних і біохімічних змін. 

Музикотерапія – це психотерапевтичний метод, що використовує 

музику як лікувальний засіб. Існує багато визначень поняття 

«музикотерапія». Значна частина вчених вважають музикотерапію 

допоміжним засобом психотерапії, засобом специфічної підготовки пацієнтів 

до використання складних терапевтичних методів. 

Розрізняють три основні форми музикотерапії: рецептивну, активну, 

інтегративну. 

Рецептивна музикотерапія (пасивна) відрізняється тим, що пацієнт в 

процесі музикотерапевтичного сеансу не приймає в ньому активної участі, 

займаючи позицію простого слухача. Йому пропонують прослухати різні 

музичні композиції або вслухатися в різні звучання, які відповідають стану 

його психічного здоров’я та етапу лікування. 



Активні методи музичної терапії засновані на активній роботі з 

музичним матеріалом: інструментальна гра, спів. 

Інтегративна музикотерапія поряд з музикою задіює можливості інших 

видів мистецтва: малювання під музику, музично-рухливі ігри, пантоміма, 

пластична драматизація під музику, створення віршів, малюнків, оповідань 

після прослуховування музики та ін. Творчі форми. 

Різні стилі музики здатні надавати різний вплив на емоційне і фізичне 

здоров’я людини. Фахівці стверджують, що має значення не тільки стиль 

музики, ритм і тональність, а й те, на якому музичному інструменті було 

виконано витвір. Звучання кожного музичного інструменту робить вплив на 

певну систему організму людини. 

Так, гра на фортепіано допомагає гармонізувати психіку, нормалізує 

роботу нирок і сечового міхура, очищає щитовидну залозу. Звуки органу 

стимулюють мозкову діяльність, сприяють нормалізації енергетичних 

потоків в хребті. Струнні інструменти: гітара, арфа, скрипка, віолончель – 

нормалізують роботу серцево-судинної системи. Крім того, звучання цієї 

групи інструментів викликають у людини співчуття, готовність до 

самопожертви. Духові інструменти сприяють роботі дихальної системи, 

очищають легені і бронхи. Благотворно впливають на кровообіг. Ударні 

інструменти, в свою чергу, допомагають відновити ритм серця, лікують 

печінку і кровоносну систему. 

Роблячи висновок хочу додати, що при прослуховуванні, улюбленої 

музики до певних нервових закінченнях надходить більша кількість крові. Це 

стимулює вироблення допаміну − особливої речовини, що створює відчуття 

щастя, радості, насолоди. Він впливає на деякі зони мозку, що відповідають 

за почуття і мотивацію до дій. Іншими словами, допамін − такий собі 

індикатор щастя. Дуже часто прослуховування улюблених композицій 

допомагає відновити душевну рівновагу, відпочити від повсякденної суєти. 

Так що музика - це найкоротший і найдоступніший шлях до щастя і радості. 
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