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спеціалізованої соціальної мережі, яка об’єднає зусилля фахівців у 
психологічній допомозі та сприянню особистісному розвитку 
користувачів Інтернету. 
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ЗМІНИ СЕНСОРНИХ І СЕНСОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ ПІД 
КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИМ ВПЛИВОМ  

 
У статті розглядаються зміни, які відбуваються в сенсорній і 

сенсомоторній сфері практично здорової молодої людини (студента) під 
квантово-механічним впливом. Електромагнітні випромінювання резонансної 
частоти гігогерцового діапазону "підкріплюють" організм людини, змінюють 
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енергопотенціал і специфічну працездатність. Відкриваються хороші 
перспективи в подальших дослідженнях.  

Ключові слова: сенсорні і сенсомоторні функції,  квантово-механічний 
вплив, операторська діяльність, установка.   

 
В статье рассматриваются изменения, которые происходят в сенсорной и 

сенсомоторной сфере практически здорового молодого человека (студента) 
под квантово-механическим воздействием. Електоромагнитное излучение 
резонансной частоты гигогерцового диапазона «подкрепляет» организм 
человека, изменяют енергопотенциал и специфическую работоспособность. 

Ключевые слова: сенсорные и сенсомоторные функции,  квантово-
механическое влияние, операторская деятельность, установка.   

 
The article deals with shifts that happen in the sensory and sensor-motor spheres 

of a healthy young man, a student under quantum mechanical exposure. 
Electromagnetic radiation of the resonant frequency of gigahertz frequency band 
“invigorates” the human body, changing the action potential and specific working 
efficiency. Further research has good prospects. 

Key words: sensory and sensor-motor functions, quantum mechanical exposure, 
operator activity, system.   

 
  Актуальність. Психомоторний стан людини є основою для 

формування моторних установок  в рухової діяльності молодих людей 
(студентів). При оцінці психомоторного стану людини доцільно 
вивчати такі її прояви, як суб'єктивні відчуття активних м'язових 
зусиль, сприйняття простору, відчуття часу та ін.  

 Сприймання руху - це відображення зміни положення предметів у 
просторі. Сприймання руху залежить вiд того, як сприймається ру-
хомий предмет стосовно іншого нерухомого чи рухомого предмета: у 
першому випадку рух предмета сприймається адекватніше, нiж у 
другому. При сприйманні рухомого предмета вiднoсно іншого пред-
мета, що рухається в одному з ним напрямку або у протилежному на-
прямку, може виникнути iлюзiя вiдсутностi або прискорення руху.  
Якщо в полi зору немає нерухомого предмета, відносно якого 
сприймався рухомий предмет, то рух сприймається у 15-20 разiв 
повiльнiшним. Рух лiтака на тлi безхмарного неба здається 
повiльнiшим.  

 Сприймання часу полягає у вiдображеннi тривалоcтi та поcлiдов-
ноcтi дії подразника на оргaнiзм. Спеціального органу для сприймання 
часових явищ нема. У сприйманні часу беруть участь вci аналізатори, 
віддзеркалюючи тривалість їх дії. Важливу роль у сприйманні часу 
вiдiгpають рiзнi органiчнi змiни, ритмiчнiсть їх дії (дихання, серцебиття 
тощо).  
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 Сприймання пocлiдовностi вiдбуваєтьcя завдяки перервам у 
тривалоcтi дії подразників на аналізатори. Сприймання тривалостi зале-
жить вiд ставлення до змiсту, характеру сприйманого об'єкта. 
Сприймання цiкaвoгo викликає iлюзiю швидкocтi перебiгy часу, а 
сприймання нецікавого, неприємного, вимушене очiкування створюють 
iлюзiю уповільнення тривалоcтi дії.  

Враховуючи те, що всі види рухової діяльності людини грунтуються 
на регулятивних проявах сенсорних і сенсомоторних функцій подальші 
дослідження можливостей їх розвитку представляється актуальним. 

  При визначенні рівня розвитку суб'єктивного відчуття часу 
використовувався достатньо простий і надійний тест [В.А. Щербина,  
М.Т. Гришко,  С.І. Лазуренко, 1996; С.І. Лазуренко, 2009].  

 За еталон був взятий 10-секундний інтервал часу. Перед 
досліджуваними постало завдання: використовуючи електронний 
секундомір, відтворити запропонований часовий еталон. Студенти 
натискали кнопку секундоміра, коли, на їх думку (суб’єктивне 
сприйняття), минало 10 секунд, сами зупиняли секундомір. Відбувалося 
злиття суб’єктивного прояву сенсомоторного акту із заданим еталоном.  

 Для визначення рівня розвитку суб'єктивного почуття активних 
м'язових зусиль була використана кистьова динамометрія. Для оцінки 
точності відтворення м'язових зусиль оцінюється 50-відсотковий 
показник правої і лівої кисті у відношенні до максимального зусилля. 
Всі фази процедури виконувалися в стандартному положенні: стоячи, 
«робоча» рука розташовувалася горизонтально, долонею донизу. 

Процедура така: 
 - динамометр береться спочатку в праву руку, яка вільно спущена 

вниз, потім відвести пряму руку в бік до положення горизонталі. 
Стиснути кисть з максимальною силою та утримувати таке зусилля не 
менше 2 сек. Тест повторно проводиться для лівої руки з невеликим 
інтервалом. Результати реєструються з точністю до 1 кг: 

 - студентам запропоновано стиснути кисть з 50% зусиллям від 
максимально отриманого результату після першої спроби: також 
спочатку правою, а потім лівою рукою. 

Представлений метод ЕМВ міліметрового діапазону хвиль 
нетеплової інтенсивності пояснюється тим, що при проникненні в 
організм ці випромінювання на певних (резонансних) частотах грають 
роль інформаційних сигналів, здійснююче управління і регулювання 
активності біологічних функцій, характерних для кожного конкретного 
організму. 

На сегоняшний день існує більше десятка найважливіший фактів, 
покладених в основу інформаційної теорії резонансних частот, 
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здійснююче управління і регулювання активності біологічних функцій, 
характерних для кожного конкретного організму. Ось в якій 
послідовності вибудовують ці факти  Н.Д. Девятков із співавторами 
[1991, 1998]: 

1. Мінімальна потужність потоку, що опромінює організм, необхідна 
для того, щоб викликати значний біологічний ефект, нікчемно мала в 
порівнянні з тепловою потужністю, що віддається самим організмом в 
зовнішній простір. Квантово-механичний вплив резонансних коливань 
не може викликати яких-небудь порушень в тканинах, оскільки кванти 
його енергії на два порядки менше енергії слабких (водневих) зв'язків. 

В той же час потужність випромінювання, що поступає ззовні, 
цілком достатня для формування сигналів управління, енергія яких в 
будь-яких інформаційних системах на декілька порядків менше енергії 
системи в цілому, визначуваною потужністю виконавських органів або 
пристроїв. 

2. Біологічна дія випромінювання не залежить від його інтенсивності 
в широких межах. Такий характер залежності дії від інтенсивності 
чинника, що діє, закономірний для інформаційних систем і 
визначається специфікою процесу управління. У разі енергетичних дій 
(ефект дії яких визначається енергією) такий характер залежності не 
зустрічається. 

Використання ЕМВ надзвичайне перспективно не тільки у фізіології 
і медицині, де реальна нормалізація функціонування органів і систем 
організму людини безмедикаментозними засобами, але і в розвитку 
психомоторної сфери, про що свідчитимуть описані далі результати 
власних досліджень. 

Метод квантово-механичного впливу (використання 
електромагнітних випромінювань вкрай високої частоти низької 
інтенсивності – ЕМВ ВВЧ НІ) є прикладним аспектом унікального 
феномена резонансного відновлення порушень функціональних станів 
людини при дії через біологічно активні точки (БАТ) 
електромагнітними полями міліметрового діапазону. 
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Об'єкт дослідження – сенсорні і сенсомоторні функції практично 

здорової молодої  людини (студента). 
 
Предмет дослідження – зміни сенсорних і сенсомоторних функцій 

практично здорової молодої людини (студента) під квантово-
механичним впливом. 

 
Мета – Дослідити зміни сенсорних і сенсомоторних функцій 

практично здорової молодої людини (студента) під квантово-
механичним впливом резонансної частоти.  

 
Завдання: 
1. Вивчити можливі зміни у сприйнятті і суб'єктивної оцінці 

просторових признаків та часових інтервалів;  
2. Вивчити можливі зміни у стані нервово-м'язового апарату 

практично здорової молодої людини (студента);  

3. Дослідити зміни процесів стеження, виділення, звірення і 
ухвалення рішення на моделі операторської діяльності.. 

 
Гіпотеза дослідження – передбачалось, що під квантово-

механичним впливом можуть змінюватися сенсорні і сенсомоторні 
функції практично здорової молодої людини (студента): 

а) - сприйняття і суб'єктивна оцінка просторових признаків;  
б) - сприйняття і суб'єктивна оцінка часових інтервалів; 
в) - сприйняття і суб'єктивна оцінка активних м'язових зусиль; 
г) - стан нервово-м'язового апарату в динаміці; 
д) - процеси стеження, виділення, звірення і ухвалення рішення. 
 
Організація досліджень. 
Обстеження проводилися до і після квантово-механічної дії. У даній 

серії експериментальних досліджень взяли участь 38 (тридцять вісім) 
осіб чоловічої статі у віці від 18 до 22 років, практично здорових, 
зайнятих одним видом діяльності (студенти 2-го курсу механічного 
факультету одного з вузів Києва; за станом здоров'я віднесені до 
основної групи, тобто практично здорові). Крім того, в 
експериментальній частині брали участь 10 осіб жіночої статі - також 
однієї вікової групи, практично здорові, студентки того ж вищого 
учбового закладу. Проте попередній аналіз результатів, отриманих з 
даним контингентом указує на їх істотну залежність від особливостей 
протікання і днів оваріально-менструального циклу жіночого організму, 
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що не відповідало завданням як даної серії досліджень, так і всієї 
експериментальної роботи в цілому. Тому вказаний розділ не 
освітлюється. Більш того самостійні і глибші дослідження в цій області, 
на наш погляд, можуть представляти безперечний інтерес не тільки з 
теоретичних позицій, але і мати велике практичне значення. Особливо 
значущими подібні дослідження можуть бути тому, що операторською 
працею зайнятий великий відсоток осіб жіночої статі.  

Дослідження проводилися в один і той же час дня (15ºº - 17ºº), день 
тижня (вівторок), в однакових умовах (приміщення, шумовий фон, 
освітлення і інше). Досліджувалася сенсорна і сенсомоторна сфера 
діяльності людини-оператора, особливості її змін після квантово-
механічного (електромагнітного) впливу через біологічно активну 
точку "хе-гу" на правої кисті [С.І. Лазуренко, 2009]. 

Був складений комплекс сенсорних і сенсомоторних проявів, що 
вивчалися, що більш-менш повно відображає специфіку операторської 
діяльності. До нього увійшли: сприйняття і суб'єктивна оцінка 
просторових признаків (відрізань - прямих ліній певної довжини, 
розташованих в різних варіантах); сприйняття і суб'єктивна оцінка 
часових інтервалів; сприйняття і суб'єктивна оцінка активних м'язових 
зусиль; процеси стеження, виділення, звірення і ухвалення рішення; 
тепінг-тест як стан нервово-м'язового апарату в динаміці. 

 
Методи дослідження. Відповідно до завдань і виділеного комплексу 

сенсорних і сенсомоторних проявів були підібрані методи дослідження. 
Сприйняття і суб'єктивна оцінка просторових признаків (відрізань - 

прямих ліній певної довжини, розташованих в різних варіантах) складає 
один з істотних елементів психічної сфери оператора при взаємодії з 
інформаційною моделлю [В.К. Харченко, 1985]. Обстежуваним 
пропонувалося оцінити довжину п'яти ліній, що зростають в певній 
закономірності. В даному випадку була вибрана пропорція "золотого 
перетину" (числа з ряду Фібоначчі, де кожен подальший член ряду 
складає суму двох попередніх). На першій таблиці лінії розташовані 
горизонтально, на другій таблиці - вертикально і на третій - по діагоналі 
(зліва направо під кутом 45º). Інструкція перед обстеженням задавала 
певну послідовність в зоровому сприйнятті і оцінці просторових 
признаків (ліній) і утрудняла виникнення зорових ілюзій, що 
спотворюють реальні розміри. Умови пред'явлення таблиці були 
стандартними - відстань від очей до таблиці складала близько 60 
сантиметрів. 

Сприйняття і суб'єктивна оцінка часових інтервалів (наявність і 
точність суб'єктивних еталонних значень) є поза сумнівом важливим 
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для будь-якого виду діяльності, зокрема операторської діяльності. Для 
діагностики рівня розвитку своєрідної чутливої зони, якої є здатність 
сприймати і відповідно оцінювати перебіг часу (так зване "відчуття 
часу") як еталонні значення було вибрано 4 часових інтервалу [О.Н. 
Кузнецов, А.Н. Алехин, Т.В. Самохина, Н.І. Мойсеєва, 1985; В.А. 
Щербина, М.Т. Гришко, С.І. Лазуренко, 1996; С.І. Лазуренко, 2009, 
2010]. Три з них складають відносно короткі інтервали (5, 8 і 13 секунд, 
також як і в просторовому сприйнятті числа ряду Фібоначчі), а 
четвертий рівний 1 хвилині, що є загальноприйнятим еталонним 
значенням. Обстежуваним пропонувалося за допомогою електронного 
секундоміра "відмірювати" вказані тимчасові інтервали.  

Однією з самих значущих сенсорних систем (а не тільки 
виконавчою) є м'язова система [І.М. Сеченов, 1952; В.В. Клименко, 
1997, 2007; С.І. Лазуренко, 2010]. Одним з варіантів є обстеження за 
допомогою кистьового динамометра. З положення стоячи, рука з 
динамометром відведена горизонтально; необхідно проявити 
максимальну м'язову напругу правою, а потім лівою кистю. Після цього 
пропонувалося проявити зусилля, рівні 50% від максимального [В.Л. 
Маріщук, Ю.М. Блудов, В.А. Плахтієнко, Л.К. Серова, 1984; В.А. 
Щербина, Н.Т. Грішко, С.І. Лазуренко, 1996; С.І. Лазуренко, 2010]. 

 
Обговорення результатів дослідження. 
Результати тепінг-тесту (рис.1) мало змінилися після одного сеансу 

квантово-механічного впливу; так виділяється тенденція до зниження 
числа одиночних рухів з часом (зв'язана, очевидно, із зміною 
енергозабезпечення м'язовій діяльності), але все таки на більш 
високому рівні. Звертає на себе увагу деяке підвищення числа 
одиночних рухів в останній чверті сенсомоторної дії, тоді як до 
квантово-механічної дії наголошується неухильне зниження (48,76±0,58 
рухів після впливу і 46,37±2,22 рухів до впливу). Загальна кількість 
одиночних рухів в цілому за 32 секунди також зросла: з 200±2,9 до 
205,6±2,22. 
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Рисунок 1. Показники тепінг-тесту 

А - зміни частоти рухів до квантово-механичного впливу 
   Б - зміни частоти рухів після квантово-механичного впливу  

 
Таблиця № 1. Результати тепінг-тесту до і після квантово-механичних 

(електромагнітних) впливів. 
До квантово-механичного 

 впливу 

Після квантово-механичного 

впливу 

8 с 9-16 

с 

 17-24 с 25-32 

с 

В
сь

ог
о 

8 с 9-16 

с 

17-24 

с 

В
сь

ог
о 

55,81 

±1,05 

51,0 

±0,80 

46,81 

±0,71 

 
 

46,37 

±0,79 

200,0 

±2,9 

57,47 

±0,75 

50,92 

±0,68 

48,52 

±0,66 

205,6 

±2,22 

    
 При аналізі змін в сприйнятті і суб'єктивній оцінці просторових 

признаків було виявлено наступне. При оцінці просторових признаків 
(довжини п'яти ліній), розташованих горизонтально і вертикально 
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акцентується зменшення, яка набуває значення суб'єктивного еталону, 
оскільки подальші лінії (що з'ясоване з бесід з обстежуваними, а також 
в результаті спостереження за пошуковими рухами очей під час 
обстеження) оцінюються своєрідним "докладенням" першого 
відрізання.  
 

Таблиця № 2. Результати суб'єктивної оцінки просторових признаків 
(відрізань), розміщених по діагоналі до і після квантово-механичних 

(електромагнітних) впливів. 
 

До квантово-механичного впливу Після квантово-механичного впливу 

3 см 5 см 8 см 13 см 21 см 3 см 5 см 8 см 13 см 21 см 

2,70 

±0,80 

4,83 

±0,19 

7,38 

±0,22 

12,18 

±0,46 

19,70 

±0,58 

2,82 

±0,11 

4,59 

±0,18 

6,77 

±0,22 

11,91 

±0,38 

20,16 

±0,73 

 

Необхідно відзначити, що протяжність першого відрізання 
сприймалася перебільшено в порівнянні з реальним і дещо 
зменшувалася, тобто наближалася до об'єктивної величини в 
суб'єктивній оцінці після квантово-механічної дії.  

 
Таблиця № 3. Результати суб'єктивної оцінки просторових 
признаків (відрізань), розміщених вертикально до і після квантово-
механичних (електромагнітних) впливів. 

До квантово-механичного впливу Після квантово-механичного впливу 

3 см 5 см 8 см 13 см 21 см 3 см 5 см 8 см 13 см 21 см 

3,28 

±0,11 

5,31 

±0,16 

8,12 

±0,24 

12,97 

±0,39 

21,97 

±0,73 

3,24 

±0,11 

5,43 

±0,18 

9,20 

±0,30 

13,69 

±0,41 

22,26 

±0,74 

 
При оцінці решти всіх відрізань наголошується тенденція до 

перебільшення після квантово-механічної дії; яскравіше це виражено 
при оцінці довжини ліній, розташованих вертикально.   

Сприйняття і суб'єктивна оцінка просторових признаків (відрізань), 
що пред'являються в третьому варіанті було утруднено в порівнянні з 
двома першими. Виражалося це в тому, що: а) лінії нанесені на листі 
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паперу по діагоналі під кутом 45º по відношенню до горизонталі; б) 
кожна менша лінія розташовувалася в серединній частині по 
відношенню до більшої; у) декілька зміненою була довжина відрізань 
(від 5 до 34 сантиметрів); г) найбільша трудність полягала в створенні 
дефіциту часу, тобто обстежуваним пропонувалося оцінити довжину 
ліній за мінімально можливий інтервал часу. 

Виявилось, що після квантово-механічного впліву оцінка трьох 
перших (найкоротших) відрізань і без того занижена має тенденцію до 
ще більшого заниження в порівнянні з реальною довжиною. Два ж 
великі відрізання, навпаки, оцінювалися обстежуваними з 
перебільшенням, наближаючись до реальних показників. В середньому 
на 1,77 секунд медленне оцінювали обстежувані відрізки, що 
пред'являлися. 
 
Таблиця № 4. Результати суб'єктивної оцінки просторових признаків 
(відрізань), розміщених по діагоналі до і після квантово-механичних 
(електромагнітних) впливів. 

До квантово-механичного впливу Після квантово-механичного впливу 

3 см 5 см 8 см 13 см 21 см 3 см 5 см 8 см 13 см 21 см 

2,70 

±0,80 

4,83 

±0,19 

7,38 

±0,22 

12,18 

±0,46 

19,70 

±0,58 

2,82 

±0,11 

4,59 

±0,18 

6,77 

±0,22 

11,91 

±0,38 

20,16 

±0,73 

 
Сприйняття і суб'єктивна оцінка часових інтервалів здійснювалася за 

допомогою електронного секундоміра самим обстежуваним. Початок - 
за станом готовності. Пропонувалося відтворити: 5, 8, 13 секунд і 1 
хвилину. Найбільш складним для оцінки зі всіх запропонованих 
інтервалів опинився найкоротший - 5 секунд. Помилка тут склала в 
середньому 1,07 секунд при менших, ніж еталонне, значеннях. 
Недооцінка зафіксована і при оцінці другого і подальших інтервалів: 
відповідно 7,81, 12,60, 59,42 секунд. Після квантово-механічної дії  на 
БАТ "хе-гу" при суб'єктивній оцінці часових інтервалів відмічена 
тенденція до зростання всіх показників, у тому числі і найкоротшого 
(відповідно: 4,77, 8,08, 13,68 і 60,58 секунд). 

Зі всіх сенсорних і сенсомоторних проявів, що вивчаються, в даному 
випадку найбільший інтерес представляють результати, отримані за 
допомогою коректурної проби ( при роботі з таблицею, на якій 
розташовані кільця Ландольта). Цікаві результати ще і тому, що дана 
проба визначає зміни комплексного психічного прояву: процесів 
стеження, виділення, звірення і ухвалення рішення з подальшим 
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достатньо простим моторним актом (у нашому випадку - закреслювати 
коротким рухом виділений як еталон знак). Такий вид діяльності понад 
усе відповідає операторській діяльності [І. К. Валова,  1988;  Л.Ф. 
Бурлачук,  С.М. Морозов, 1989; С.І. Лазуренко, 2009, 2010]. 

Виявилось, що після одного сеансу квантово-механічної дії істотно 
підвищився об'єм переробленої інформації: з 558,37 знаків до 617,03 
знаків (середні показники за 3 хвилини). Зберігається в цілому 
динаміка: зниження об'єму перероблених знаків на другій хвилині і 
підвищення його на третій хвилині. Причому саме на третій хвилині 
після сеансу квантово-механічної дії даний показник досягає абсолютно 
більшого значення - 217,58±8,99. Це може свідчити не тільки про 
збереження рівня специфічної працездатності, але і про його 
підвищення. 

Вельми помітним виявився і інший показник, визначуваний 
коректурним тестом, - число помилкових дій. Цей показник, зберігаючи 
динаміку, виявлену до сеансу квантово-механічної дії, помітно 
знижується, що в цілому складає вельми сприятливу картину: на тлі 
збільшення об'єму (а, отже, і швидкості) переробки інформації 
знижується число помилкових дій. Індекс точності зріс з 23,01 до 31,90. 
Особливий інтерес представляють виявлені признакі тенденції до 
значно великих позитивних змін у тому випадку, коли процедура  
квантово-механічної дії співпадає з початком другого піку добової 
працездатності. Іншими словами, різний функціональний стан 
організму у момент дії може привести до різних результатів. Проте 
висловлене швидше за все гіпотеза, яка вимагає ретельнішої 
експериментальної перевірки. 

 
Висновки 
1. Дослідження сенсорних і сенсомоторних функцій (сприйняття і 

суб'єктивна оцінка просторових признаків, сприйняття і суб'єктивна 
оцінка часових інтервалів, сприйняття і суб'єктивна оцінка активних 
м'язових зусиль, стан нервово-м'язового апарату) практично здорової 
молодої людини (студента) після одного сеансу квантово-механичного 
впливу показали тенденцію до змін.  

2. Найбільший інтерес представляють результати, отримані за 
допомогою коректурної проби (при роботі з таблицею, на якій 
розташовані кільця Ландольта). Виявилось, що після вже одного сеансу 
квантово-механічного впліву істотно підвищився об'єм переробленої 
інформації: з 558,37 знаків до 617,03 знаків. Число помилкових дій 
помітно знижується. Індекс точності зріс з 23,01 до 31,90.  Це може 
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свідчити не тільки про збереження рівня специфічної працездатності, 
але і про його підвищення. 

3. Інтерес представляють виявлені признакі тенденції до значно 
великих позитивних змін у тому випадку, коли процедура  квантово-
механічної дії співпадає з початком другого піку добової 
працездатності. Іншими словами, різний функціональний стан 
організму у момент дії може привести до різних результатів. 
Висловлене може бути гіпотезою, яка вимагає ретельнішої 
експериментальної перевірки. 

 
Перспективи розвитку досліджень 
Використання методики квантово-механічного впліву, на наш 

погляд представляється вельми перспективним. По-перше, можливі 
дослідження при неодноразовому використанні вказаної методики 
(збільшення кількості сеансів). По-друге, квантово-механічній вплів 
можна здійснювати через велику кількість біологічно активних точок. У 
третіх, виконувати процедури своєрідного "підживлення" організму в 
різний час доби, залежно від суб'ктівно оцінюваного рівня 
працездатності (добові ритми працездатності). 
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Литвинчук Л. М.  (Київ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЗИКИ  
В ГЛИБИННІЙ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА СИСТЕМНІЙ 

ПСИХОТЕРАПІЇ 
  
В статті розглядаються питання психологічної корекції особистості 

засобами музики. Використання музичних творів у дослідженні 
деструктивних тенденцій психіки дозволяє об’єктивувати їх психологічні 
джерела.  

Для психологічного пізнання дієвими є такі засадничі принципи взаємодії, 
які спираються на внутрішню детермінованість мимовільної активності 
особистості.  

Ключові слова: музичне сприймання, музотерапія, біоритм.  
 
В статье рассматриваются вопросы психологической коррекции личности 

средствами музыки. Использование музыкальных произведений в исследовании 
деструктивных тенденций психики позволяет объективировать их 
психологическте источники. 

Для психологического познания действенными являются такие 
основополагающие принципы взаимодействия, которые опираются на 
внутреннюю детерминированость непроизвольной  активности личности. 

Ключевые слова: музыкальное восприятие, музотерапия, биоритм. 
 
In the article the questions are examined of psychological correction of 

personality by means of music. The use of pieces of music in research on destructive 
tendencies in psychic enables us to objectify their psychological sources.  

For psychological cognition, effective are such basic principles of  interaction, 
which rely on the internal determination of involuntary activity of personality.  


