
Використання «музикотерапії» у 
соціальній роботі



Однією з характерних рис XXI
століття 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
суспільства в цілому. 







• Жан-Этьен Доминик 
Эскироль (1772—1840) —
французский психиатр, 
автор первого научного 
руководства по психиатрии, 
открыл первое официальное 
преподавание психиатрии 
во Франции, реформатор 
психиатрии.



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. 
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Рецептивна музикотерапія відрізняється тим, що 
пацієнт в процесі музикотерапевтичного сеансу 

займає позицію простого слухача. 



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





Звучання кожного музичного 
інструменту робить вплив на певну 

систему організму людини.



Музика - це найкоротший і
найдоступніший шлях до щастя і

радості!
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