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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.  
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Постановка проблеми 
Наш стрімкий і бурхливий час, сповнений стресів і хвилюючих 

негараздів, активізує пошуки вченими різних галузей наук способів 
зміцнення здоров'я людини. 

Незважаючи на значну кількість наукових розробок, питання впливу 
музики на людину і розуміння сутності музичного сприймання і 
сьогодні лишаються недостатньо вивченими.   

Різнобічний вплив музики на психіку людини обумовив 
музикотерапію одним із перспективних сучасних методів лікування 
хворих із порушенням нервової системи. Використання музичних 
творів у дослідженні деструктивних тенденцій психіки дозволяє 
об’єктивувати їх психологічні джерела.  

 
Результати теоретичного аналізу проблеми 

Ознайомлення з історією наукової думки показало існування різних 
підходів до дослідження сприймання музики, різних теоретичних 
концепцій. Різні напрямки сучасної психології створюють широку 
теоретичну базу для вивчення цього феномена. Таким підґрунтям є: 
положення про соціальну природу психіки людини (О.М. Леонтьєв); 
системність аналізаторів (О.М. Леонтьєв, Ю.Б. Гіппенрейтер, 
О.В. Овчиннікова); рефлекторна теорія сприймання (І.М. Сєченов, 
І.П. Павлов); теорія інтеріоризації (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, 
П.Я. Гальперін); теорія психологічного настановлення (Д.Н. Узнадзе, 
П.К. Анохін, Н.А. Бернштейн, Ф.В. Бассін); теорія випереджаючого 
відображення (П.К.Анохін, Н.А. Бернштейн, Є.Н. Соколов, 
І.Фейгенберг); психологія впізнавання (М.Шехтер, Д.А. Ошанін, 
В. Мілмaн); теорія інформації (А.Моль); теорія вищої нервової 
діяльності     (І.П. Павлов, А. Мутлі, М.П. Блінова); загальнобіологічна 
лінія у вивченні музичного сприймання (В.Леві, І. Догель). До того в 
музикознавстві психологічний ракурс розглядали Л. Мазель, 
Г.А. Орлов, Б.В. Асафьєв та інші дослідники.  

Специфіка сприймання музики досліджувалась як з 
психофізіологічного, акустичного боку (тонпсихологія, атомізм, 
асоціативізм, гештальтпсихологія тощо), з естетико-психологічного, 
соціально-психологічного боку в зіставленні з виконавською, 
композиторською, педагогічною та іншими типами музичної діяльності.  

Є.В. Назайкінський дає ґрунтовну характеристику науково-
історичного аспекту дослідження категорії музичного сприймання [3].  

Зокрема, сприймання музики стало об'єктом психологічного 
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дослідження приблизно з середини ХІХ сторіччя. Саме в цей час було 
здійснено численні дослідження, присвячені кількісним показникам 
слуху, вимірюванню діапазонів і граничних характеристик його 
чутливості, які давали допоміжний матеріал для з'ясування зв'язку 
сприймання музики з біофізіологічними властивостями слухового 
органа. Ці дослідження  стали підґрунтям для виокремлення музичної 
психології в специфічну наукову дисципліну, структура якої зумовлена 
розвитком загальної психології, проблематикою теорії музики та 
науково технічною експериментальною базою.  

Відомо, що одним з основних методів діагностики є функціональне 
корегування організму, його фізіологічних реакцій на різні 
функціональні потреби. Така корекція характеризує функціональну 
зв'язність різних органів і систем організму і дозволяє оцінити 
динамічний діапазони його стійкості. На сьогодні функціональна 
корекція розвивається як на основі традиційних методів, так і 
неінвазивного радіофізичного моніторингу, заснованого на 
динамічному корегуванні власних полів і випромінювань організму. 
Функціональне корегування дозволяє виявити найперші передвісники 
патології на виході з динамічного діапазону стійкості організму. При 
ранній діагностиці основним методом відновлення стійкості є 
стимуляція власних ресурсів організму через механізми неспецифічних 
адаптивних реакцій [4]. 

Музикотерапія активно використовується в корекції емоційних 
відхилень, страхів. Шведська школа, яка орієнтована на глибинну 
психологію, вважає, що в корекційній роботі музикотерапії повинна 
відводитися центральна роль, оскільки музика в змозі проникнути в 
глибинні шари особистості.  

В. Альтшулер виявила фізіологічні зміни у пацієнтів, адекватні 
певним типам музичної дії і обґрунтувала терапевтичний підхід, що 
називається ізо-принципом музикотерапії. Згідно з ним, при утрудненні 
словесного контакту з хворим, музика сприяє його встановленню, якщо 
вона відповідає емоційному стану пацієнта. Тобто, при депресії 
рекомендована музика тиха, спокійна, при збудженні – гучна, швидкого 
темпу.  

Фізіологічна дія музики на людину заснована на тому, що нервова 
система, а з нею і мускулатура мають певну здатність засвоєння ритму. 
Музика як ритмічний подразник, стимулює фізіологічні процеси 
організму, що походять ритмічно як в руховій, так і вегетативній сфері. 
Ритми окремих органів людини завжди відповідні. Між ритмом руху і 
ритмом внутрішніх органів існує певний зв'язок. Ритмічні рухи є 
єдиною функціональною системою, руховим стереотипом. 
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Використовуючи музику як ритмічний подразник, можна досягти 
підвищення ритмічних процесів організму зважаючи на  компактність і 
економічність енергетичних витрат.  

Відомо, що ритм маршу, розрахований на супровід загонів військ в 
тривалих походах, трохи повільніше за ритм спокійної роботи 
людського серця. При такому ритмі музики можна йти дуже довго, не 
відчуваючи сильної втоми. У той же час марші, які лунають під час 
парадних ходів, енергійніші. Це дещо підвищує нормальний ритм 
людського серця в спокійному стані. Тому такі марші надають людині 
бадьорість, мобілізують дії.  

В якості психологічних механізмів корекційної дії музикотерапії 
вказують:  
 катарсис – емоційну розрядку, регулювання емоційного 

стану; 
 полегшення усвідомлення власних переживань; 
 конфронтацію з життєвими проблемами; 
 освоєння  нових засобів емоційної експресії. 
Діапазон частот ритмічних подразників, що діють на людину, 

колосальний, але лише частоти від 5 - 10 до 700 - 900 коливань в 
хвилину можуть безпосередньо сприйматися як ритмічні. Тільки тут діє  
«ритмічне відчуття» [4]. Збіг музичних ритмів і темпів з частотами, 
властивими дихальним, мовним для артикуляції рухам, ходьбі, бігу, 
трудовим діям, вже сам по собі свідчить про внутрішній їх зв'язок з 
конкретними сферами життєвого досвіду - з руховою і мовною 
пам'яттю. 

Акустичне обмеження стислості звуків витікає з простого факту. 
„Для того, щоб виникло враження певної висоти, потрібно щоб тіло, що 
звучить, зробило не менше трьох-чотирьох коливань. Час, необхідний 
для цього, і буде акустичним мінімумом тривалості музичного звуку” 
[5]. 

В більшості випадків акустичні «межі стислості» звуку для багатьох 
інструментів лежать досить близько один до одного, тому дані 
обмеження з запасом забезпечують вимоги музичної ритміки в 
найшвидших темпах. 

Основою оцінки темпу при сприйманні музики є ті спеціальні 
ритмічні рухові відчуття, які утворюються в процесі музичного 
сприйняття, в процесі оволодіння музичним досвідом - досвідом 
виконання, слухання і т.д. Відомо, що при прослуховуванні музики у 
людини виникають м'язові пульсації в різних частинах тіла: у м'язах 
рук, ніг, голови, тулуба, в області гортані. При розвинених навиках 
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сприйняття вони інтеріоризуються, змінюються руховими уявленнями 
[5].  

Музичні темпи збігаються за своїми кількісними характеристиками 
не тільки з темпами людських дій. Різноманітні  ритмічні явища 
природи - мірне дихання вітру, шелестіння листя, ритми пурхання 
метеликів - все це може бути втілено в музичних ритмах і темпах. Та 
все ж навіть найочевидніший безпосередній зв'язок з тим або тим видом 
ритму природи ще не характеризує сутності світу, що відбивається в 
музиці. Цей світ - світ людський, світ думок, емоцій, образів. Всі ритми 
природи сприймаються крізь призму людського індивідуального і 
соціального досвіду і „забарвлюються” людською динамікою і 
інтонацією. 

Сприймання музичного ритму у всій його складності засноване на 
функціонуванні спеціального акустико-моторного аналізатора, який в 
свою чергу пов’язаний з розгалуженою мережею м'язових, рухових 
закінчень, здатних налаштовуватися на ті або інші ритмічні частоти. 

В основі сприймання цілісних мелодійних або мовних структур 
(мелодій, слів, фраз) лежать деякі загальні принципи розпізнавання 
слухових образів. Г.Л. Гельмгольц, який вважається засновником 
музичної психології, в 1859 році у своїй праці "Вчення про слухові 
відчуття як фізіологічна основа теорії музики" аналізує механізми 
звуковисотного, динамічного і тембрового слуху з позиції зору 
фізичних властивостей звуків та особливостей їх перетворення.  

Коливання від 4 до 7 Гц сприяють посиленню інтуїції, від 8 до 10 -
сенсорному збудженню, а нижчі від 4 Гц - глибокій релаксації.  

Відкритим залишається питання сприймання естетичного чи 
антиестетичного. Антиестетика - це система естетичних цінностей, 
неприйнятна з позиції субкультурно та особистісно зумовлених 
обмежень сприймання певного індивіда. До чого може призводити 
абсолютизація опосередкованого естетичного сприймання, добре 
відомо нам з історії тоталітарних режимів тієї ж Німеччини, Китаю, 
тощо - створення такого собі  "офіційного мистецтва" і категорична 
заборона того, що знаходиться поза нею. Навіть якщо виключити 
крайні випадки, будь-яка праця з естетики - це дослідження з позиції 
певної субкультури і особистості як такої, що має свій певний 
психологічний тип. За А. Молем [1], "партитура являє собою лише 
операційну схему і не має суттєвого естетичного значення. Вона сама 
по собі не розкриває основних структур музичного повідомлення". За 
висловом Л.С. Термена [1, с.58], "відрив від людяності з її емоційним, 
інтуїтивним, чуттєвим змістом не зможе сприяти композиторській 
творчості, крім допомоги чисто підсобного характеру, відносно 
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розрахунків, довідок та автоматичного пошуку варіантів". А от за 
висловом Оскара Уальда, якого важко звинуватити у відсутності смаку, 
"обраними є ті, для кого прекрасні речі означають тільки прекрасне" [2, 
с. 132].  

В такому випадку йдеться лише про певний зворотній вплив, що 
його спричиняють функції судження, і який не є вирішальним у процесі 
сприймання.  

Важливо використовувати цілющі впливи музики для зміцнення 
психічного здоров'я людини на ранніх етапах її життя. Адже музика 
здатна допомагати молодій людині зрозуміти навколишню дійсність, 
красу природи, довершеність поезії, живопису, театру, історії свого 
народу, виступаючи специфічним генератором ціннісного ставлення до 
світу, оскільки справжні естетичні враження, насолоду від зустрічі з 
медичним мистецтвом дістає лише той, хто вміє уважно слухати, 
переживати, розмірковувати над почутим. Отож необхідно змалку 
привчати дітей до роботи розуму і душі, збагачувати їхній досвід 
спілкування з музичними творами. 

Музика активізує розумові здібності, а також працездатність та 
зосередженість, здатна розвивати та підвищувати інтелект людини. 
Звукові вібрації стимулюють кровообіг, емоційний тонус. Під дією 
ритму активізується дихання, збільшується вентиляція легенів. 
Дослідження підтверджують фізіологічну гіпотезу музикотерапії 
поєднання ритму музики з біоритмікою людини. 

Крім того, під час слухання музики регулюються фізіологічні 
процеси в організмі, стимулюється м'язова активність, підвищується 
загальний тонус організму, покращується мовленнєва та рухова 
активність. Впливає музичне мистецтво і на психіку, соматику, 
душевний стан людини, що стало основою виникнення музикотерапії.  

Крім універсальних якостей музичне мистецтво має специфічні 
унікальні можливості цілеспрямованого впливу в бажаному напрямі. 

Такі корегуючі профілактичні особливості музики базуються не 
лише на вербальному, багатоплановому за формою емоційному впливі 
на особу, а й впливають конкретно з її першоелементів - ритму, 
гармонії, які проникають у глибини психіки. 

Сприйняття музики - це складний психічний процес. Психологи та 
музиканти визначають, що загалом він вписується між двома 
полюсами. З одного боку, це елементарне акустичне сприймання 
звукових сигналів як щось таке, що ми чуємо і що діє на органи слуху. 
А з іншого — це процес пізнання уявленого художнього змісту в 
музичній матерії [ 3 ].  
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Сприймаючи музику, людина виражає своє емоційне "я". В 
свідомості відтворюються переживання, образи та думки, втілені 
композитором у музичному творі. Музичний твір — це сукупність 
естетичної інформації, яку надає композитор. 

Музика часто передає такі відтінки почуттів і переживань, які важко 
висловити словами. О. Серов справедливо замітив: "Якби все, що 
відбувається в душі людини, можна було передати словами, на світі не 
було б музики". В свою чергу мова музики зрозуміла кожній людині. 

Керування, яке б відповідало процесу і рівню сприймання художніх 
творів, пов’язане з багатьма труднощами: 
· значна частина причин і чинників, які впливають на процес 

сприймання, не підлягають ефективному контролю або просто 
залишаються невідомими; 

· художній образ не завжди має чітко виверчену форму і залежність від 
образів, які сприймались в минулому; 

· індивідуальність сприйнятого об’єкту створює інтегративну модель на 
яку впливає низка другорядних якостей; 

 інформація, яку можливо отримати про емоційно-естетичний відгук 
особистості, настільки суперечлива й різноманітна, що вона не в змозі 
використати її в певному обсязі, для подальших впливів,  

· схожість між елементарною діяльністю чуттєвого сприймання та 
більш високою діяльністю логічного мислення; 

· ускладнений інформаційний обмін між слухачем і композитором. 
· слухова та візуальна модель має динамічну природу. 

Художньо-графічні аспекти сприймання містять також систему 
інформаційних одиниць: контур, спів розмірність і пропорція. Завдяки 
кількісним методам здійснюються пошуки адекватної співрозмірності і 
пропорції, як основних видів вимірювання, коли еталон не 
передбачається (сам об’єкт стає еталоном). Пропорція у зв’язку з цим є 
поняттям рівної однакової зміни, або однакової різниці. Золотий 
перетин постає окремим випадком пропорціонування, у якому 
закладено однаковість відношень цілого до більшої частини об’єкту і 
більшої частини до меншої. 

Таким чином кількісні інформаційні одиниці впливають на прояв 
стійкових структур художнього образу.  

Великого значення набувають методи отримання адекватної 
інформації. Метод аналізу музичного твору дає можливість отримати 
знання історико-культурного контексту створення музичного твору, 
забезпечує свідому об’єктивацію суб’єктивного музичного образу.  

Метод адекватної інформації у художньо-графічному навчанні 
розкриває характер асоціацій, які виникають у сприйнятті художнього 
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твору і показують хід розумового процесу. Використовуючи в 
конкретно-чуттєвій формі, асоціації «прокладають шлях» від чуттєвого 
сприймання образу до його осмислення.  

Поряд з такими методами як спостереження і бесіда, важливу роль 
можуть відігравати методи моделювання сприймання.  

З метою психологічної корекції особистості засобом музичного 
твору необхідно підібрати і розподілити музичний матеріал для 
прослуховування з урахуванням  «індукції» – наведення уваги слухача 
на те, що йому бажано, саме на ті елементи музики, які є на даний 
момент об’єктом спостереження. 

Методом інтерпретації музичної образності дають можливість 
співвідносити зміст музичного твору з ціннісними орієнтаціями 
особистості, її індивідуального досвіду, що сприяє пізнанню 
глибинного смислу змістовної структури. 

Метод розповіді про музичні враження показує рівень музичного 
сприймання. Таку інформацію відбиває поведінка слухача, його 
емоційний стан. Чим частіше будуть проведені розповіді про враження 
музичних творів, тим ефективніше буде керування сприйманням. 

Отже сприймання художніх творів включає в себе рішення багатьох 
аспектів, серед яких  визначне місце має адекватність побудови 
художнього образу та організація цілісно гармонійної структури твору. 
А це в свою чергу потребує різноманітних методів керування 
сприйманням художніх творів. 

 
ВИСНОВКИ 

Сприйняття музики, як і інших творів мистецтва, майже завжди несе 
в собі певний елемент суб'єктивізму, адже кожна конкретна людина має 
свою індивідуальність, свій власний життєвий досвід, свої 
індивідуальні особливості розвитку психічних функцій пізнавальної та 
емоційної сфер. Світ музики може стати або не стати надбанням 
особистості. Лишень духовно-практична діяльність особистості - це 
початковий етап життєвої спіралі для музично-естетичного буття 
суб'єкту.  

Психологічна корекція з використанням музичних засобів сприяє 
розширенню самоусвідомлюваності суб’єктом психологічного змісту 
власної поведінки шляхом об’єктивування її неусвідомлюваних 
детермінант.   
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ІСТОРІЇ 
ПСИХОЛОГІЇ НА КОНКРЕТНО-НАУКОВОМУ РІВНІ 

 
У статті порушується питання щодо важливості і необхідності вивчення 

історії психології. Розкривається зміст основних завдань та функцій 
історико-психологічного дослідження. Констатується, що на сьогодні не 
проводилось глибокого історичного осмислення психічних явищ, а також  
залишаються маловивченими найкращі ідеї минулого. Робиться висновок про 
відсутність у вітчизняній психологічній науці обліку зроблених у ній 
відкриттів. 

Ключові слова: методологія, історія психології, історичний аналіз, 
теоретичні побудови,  функції, завдання, психічні явища.  

 
В статье поднимается вопрос о важности и необходимости изучения 

истории психологии. Раскрывается содержание основных задач и функций 
историко-психологического исследования. Констатируется, что на сегодня не 
проводилось глубокого исторического осмысления психических явлений, а 
также остаются малоизученными лучшие идеи прошлого. Делается вывод об 
отсутствии в отечественной психологической науке учета сделанных в ней 
открытий.  

Ключевые слова: методология, история психологии, исторический анализ, 
теоретические построения, функции, задачи, психические явления. 

 
In the article, the question has been risen regarding importance of and need for 
study of the history of psychology. The content of the main tasks and functions of 
psychological research is elucidated. The fact is stated that for now, the deep 
historical comprehension of psychical phenomena is lacking, and the best ideas of  


