
ОСОБЛИВОСТІ  ВПЛИВУ МУЗИКИ НА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ  ПОТРЕБАМИ 
Бекетова Ю.В. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 
 
Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з впливом музики на дітей з особливими потребами. 
Розкрити психологічний (зв'язок основних елементів музики з основними сферами життєдіяльності людини) 
і фізіологічний (фізичний вплив музики на органи людини) аспекти впливу музики на звичайну дитину. 
Визначена специфіка музичного сприйняття дітей з порушеннями розвитку (фізичного, психічного, 
розумового), розглянуті особливості впливу музиці на них. Запропоновані основні шляхи використання 
музики у роботі з дітьми з особливими потребами з терапевтичною метою. 
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Аннотация. Бекетова Ю.В. Особенности влияния музыки на детей с особыми нуждами. В статье 
рассматриваются вопросы, связанные с влиянием музыки на детей с особыми потребностями. Раскрыты 
психологический (связь основных элементов музыки с основными сферами человека) и физиологический 
(физическое влияние музыки на органы человека) аспекты влияния музыки на обычного ребёнка. Выявлена 
специфика музыкального восприятия детей с нарушениями развития (физического, психического, 
умственного), рассмотрены особенности влияния музыки на них. Предложены основные пути 
использования музыки в работе с детьми с особыми потребностями в терапевтических целях. 
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Annotation. Beketova Y.V. Features of effect of music on children with the special needs. In the article the 
problems of music influence on disabled children are examined. The psychological (the connection of the main 
music elements with the principal human spheres) and the physiological (the physical music influence on human 
organs) aspects of music influence on an ordinary child are revealed. The music perception specificity of children 
with development abnormalities (physical, psychological and mental) is brought out; the peculiarities of music 
influence on them are contemplated. The main ways of using of music while working with disabled children for 
therapeutic purposes have been brought forward. 
Key words: disabled children (with physical, psychological and mental development abnormalities); music 
perception specificity; music therapy. 

  
Вступ. 

В час, коли в Україні, як власно і в усьому світі, зростає кількість дітей з певними порушеннями 
розвитку, що потребують спеціальної допомоги з боку педагогів як спеціальних закладів, так і 
загальноосвітніх шкіл, питання пошуку нових форм, методів і засобів навчання та виховання таких дітей 
стають життєво необхідними. І в цьому процесі значне місце належить мистецтву взагалі, та музиці 
особисто. 

Багато видатних музичних педагогів світу привертали увагу до тієї важливішої ролі, яку музика грає у 
вихованні дітей і людини взагалі. Питаннями музично-естетичного виховання людини, та дітей особисто, 
займались видатні педагоги та освічені діячі України та Росії ХХ століття Б.Асаф’єв, Н.Гродзенська, 
В.Шацька, В.Сухомлинський, Д.Кабалевський, Б.Яворський, М.Леонтович, М.Лисенко, О.Рудницька та 
багато інших. Зі світової практики відомі педагоги, які щільно займались теоретичними питаннями, 
пов’язаними з формуванням людини за допомогою музики й, що особливо важливо, практично 
реалізовували їх у загальноосвітніх школах Європи (З. Кодай, Г. Піхт, В. Вебер, Ф. Мессершмидт, В. Вюнш 
та ін.). До розвитку системи методів музикотерапії на основі наукових досліджень впливу музики на 
організм людини вагомий внесок було зроблено К. Швабе, Х. Бонні, А. Понтвіком, Руудом, Мансом, 
Шмейстерсом, Тіммерманном та ін. Доцільним вивченням особливостей дітей з порушеннями розвитку з 
точки зору людинознавства займались видатні лікувальні педагоги світу О.Нікольська, Б.Лівехуд, К. Кьоніг, 
В.Хольцапфель, А.Соесман, Р. Штайнер та ін. Але, питанням, пов’язаним з використанням музики під час 
роботи з дітьми з вадами розвитку та специфікою музичного сприйняття у вітчизняній психолого-
педагогічній та методичній літературі практично не приділяється уваги. 

 Безумовно основною метою музики є і залишиться, насамперед, її вплив на естетичне виховання 
людини та залучення її до світової культури. Але сьогодні ми розглянемо питання, пов’язані з впливом 
музики на дітей з особливими потребами і визначимо специфіку музичного сприйняття таких дітей. 

Робота виконана за планом НДР Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди. 

Мета, завдання роботи. 
Метою статті є визначення особливостей впливу музики на дітей з порушеннями розвитку 

(фізичного, психічного, розумового) з урахуванням специфіки музичного сприйняття таких дітей 
(фізіологічний та психологічний аспекти). 

Результати досліджень. 

 Бекетова Ю.В., 2009 
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Поняття “діти з особливими потребами” або “діти з порушеннями розвитку” об’єднують у собі 

категорії дітей від тих, що мають незначні відхилення у поведінці, до тих, які мають значні складні 
порушення фізичного, психічного та розумового розвитку. Загальним для всіх цих дітей є те, що певні 
порушення розвитку деформують особистість («Я») дитини, пов’язану з його емоційною сферою, 
мовленням та індивідуальністю, що призводить до проблем соціалізації дитини, порушенню процесів 
сприйняття навколишнього світу та будування відносин з ним, зниженню діяльності, що в свою чергу, з 
часом, частково або зовсім вилучає людину із соціального життя.  

Тому наше завдання перш за все розглянути музику, як засіб, що впливає на всі основні сфери 
людини (фізичну, психічну та розумову) і допомагає в роботі з дитиною з порушеннями розвитку: 
• встановити контакт з навколишнім світом, побудувати вірні взаємовідносини з ним та іншими людьми;  
• закласти уяви про правила та життя суспільства (чоловік та жінка, сім’я, суспільство взагалі), не діючи в 

пряму на його «Я»; 
• активізувати важливі фізичні та психічні функції дитини (рух, мовлення, мислення); 
• залучити дитину до процесів діяльності, до життя суспільства в цілому.  

Детальний аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що існує два аспекти впливу музики на 
дитину й людину взагалі: психологічний та фізіологічний.  

Розглянемо психологічний аспект. Значний вплив музики на людину обумовлюється глибоким 
взаємозв’язком елементів музики (ритму, такту, гармонії, мелодії, ладу тощо) з усіма важливими сферами 
людини – фізичною (вольовою) діяльністю, емоційною (чуттєвою) або психічною та розумовою діяльністю. 

Музичний ритм й такт, як членування музики, під час якого вона активно входить в сутність 
людини, глибоко пов’язані з діяльністю, яка діє у вольовій сфері, а саме - ритм і такт активізують процеси, 
пов’язані з фізичним тілом та вольовою діяльністю людини. Гармонія, як одночасне звучання музичних 
тонів, що створюється за використання інтервалів й акордів, пов’язана з емоційною, чуттєвою сферою 
людини. Саме звучання певних інтервалів викликає у людини душевний рух (усередину та у зовні), а 
поєднання тонів в акорді викликає народження різних почуттів та емоцій (від симпатії до антипатії, від 
любові до ненависті). Мелодія, як лінія руху музики, звертається до сфери сприйняття людини, до 
розумової діяльності. Чистота звучання тону та його чіткий рух за певним шляхом відображає процес ясного 
та чіткого руху думки людини. [3; 10; 14] 

Таким чином, виходячи з глибинних взаємозв’язків музики та людини можна зрозуміти, яку роль у 
будуванні взаємовідносин дитини з навколишнім світом відіграє музика. Процеси виникнення та 
метаморфози ставлення до навколишнього світу співвідносяться з процесами, що виникають в результаті 
впливу музики на дитину (В. Вюнш, З.Кодай).  

Маленька дитина (до 7-9 років) спостерігаючи за тим, що відбувається навкруги, за рухами дорослих, 
не тільки сприймає те, що вони відбивають душевно, але й переживає їх внутрішнє аж до самої м’язової 
системи у вигляді якогось жесту. Пізніше це переживання знаходить своє відображення у грі через 
наслідування, через багаторазове відтворення рухів. Пізніше, у середньому шкільному віці, зовнішній рух 
згортається усередину і поступово перетворюється на внутрішній душевний рух. Дитина починає виявляти 
своє ставлення до світу в першу чергу виходячи з власних почуттів – симпатій та антипатій. А вже доросла 
людина нібито протистоїть світові, спостерігає, зіставляє, виходячи з певного досвіду, що дає змогу їй 
охопити цей світ за допомогою суджень та понять – завдяки розуму. [3; 5] 

Виходячи з цього, можна зробити певний висновок, що сприйняття світу у дитини відбувається через 
метаморфози рухів – від фізичних (вольових) до емоційних (чуттєвих), та в результаті – до розумових. 
Таким чином, елемент руху набуває особливої значущості у встановленні взаємозв’язку дитини з 
навколишнім світом. 

Саме в музиці особливо враховується елемент руху. Мова йде про ритмічний рух (швидко, повільно), 
мелодичний рух (угору, униз), а також безпосереднє (зовнішнє) відображення руху через музику – танок, 
супровід музики жестами, що передають образ (рух річки, птиці, метелика й т.д.) у різному темпі.  

Елемент руху та зв’язування дитини з навколишнім світом є присутнім також і в процесі чуттєвого 
сприйняття музики, коли рух розглядається як душевний жест. Під час активного сприйняття музики, 
певних музичних інтервалів, дитина знаходиться то у переживанні свого внутрішнього душевного світу, то у 
переживанні зовнішнього світу – як «вдох-видих» - своєрідне дихання в «музиці». Мелодійне переживання 
музики також пов’язане з рухом почуттів дитини – рух мелодії вгору викликає душевний вихід у зовні (у 
світ), а рух мелодії вниз – душевне повернення до себе. [3;10]  

 Таким чином, саме музика стає каталізатором душевного (емоційного) життя дитини. Тут дитина у 
повній мірі переживає драматизм сприймання світу – поняття добра та лиха, світла та тьми, любові та 
ненависті (мажор й мінор; класика, романтизм та ін.). Саме завдяки музиці діти більш дорослого віку мають 
можливість виразити свій внутрішній світ, своє розуміння навколишнього світу, своє «Я» (авторська пісня, 
джаз та ін.). 

Важливішою функцією музики є активізація розумової діяльності дитини, а саме - образного 
сприйняття та мислення, підвищення пізнавальної активності, активізація самоконтролю та осмислення 
свого «Я» (В.Шацька, В. Сухомлинський, Л.Виготський, З.Кодай, , В.Вюнш та ін.) Це підтверджує 
експеримент, який було проведено у середині ХХ століття в загальноосвітніх школах Європи з щоденного 
введення музики до розкладу занять. Було доказано «здатність інтенсивного музичного навчання суттєво 
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підвищувати успішність з усіх предметів» (Ф.Мессершмідт) [3, с.5 ] Щоденна музична діяльність, 
спрямована на активізацію мислення (дітей, які потребують пробудження) або на заспокоєння (дітей, які 
занадто збуджені), готує розум дитини до сприйняття навчального матеріалу та до пізнавальної діяльності. 

Дитина з порушеннями розвитку не може у повній мірі таким чином сприймати музику і належним 
чином самовиразитися через неї. Однак, вплив музики все одно зберігається та торкається емоційно-
вольової (фізичної та душевної) та розумової сфер дитини. Це підтверджується й тим фактом, що багато 
дітей з особливими потребами обдаровані в музичному плані. Тому можна стверджувати, що цей вид 
мистецтва є своєрідними «воротами» для емоцій і почуттів (душі) та індивідуальності («Я») такої дитини, 
крізь які вона може відкрити свій внутрішній світ, та набути можливості встановити справжні стосунки з 
навколишнім світом. Таким чином, коли мова йдеться про дітей з порушеннями розвитку (фізичного, 
психічного, розумового), особливо аутичних дітей, важливо розуміти, що для таких дітей музика є 
важливим засобом взаємодії з навколишнім світом, підгрунттям для будування взаємовідносин з ним. [6; 11] 

Розглянемо фізіологічний аспект впливу музики на людину. Виходячи з наукових досліджень 
фахівців у галузі музичного сприйняття (В.Сухомлинський, В.Хольцапфель, К.Кьоніг, В.Вюнш та ін.) було 
виявлено, що завдяки музиці рухи людини стають більш повільними, що пов’язане з будовою слухового 
апарату. Кістки, які знаходяться у порожнині вуха між барабанною перетинкою та «равликом» (Сochlea) 
(молоток, ковадло й стремено) побудовані таким чином, що на них не діє сила ваги. Таким чином, процес 
слухового сприйняття є чистим, незалежним від гравітації рухом, який спонукається з зовні, тому що у вусі 
відсутня система м’язів, яка б могла активізувати цей процес. [3, с.16] 

Це дає підставу стверджувати, що слухове сприйняття музики пов’язане з «легким, повільним 
рухом», який відтворюється внаслідок проникнення звуку з зовні. Тобто, ненав’язане, спокійне звучання 
музики легко «входить» у дитину, не викликаючи відторгнення, та активізує рухливість дитини через вухо. 
Й тоді дитина піддається вільному руху, та прямує за ритмом, мелодією, залучаючись до руху всім тілом. Це 
створює основу для включення дитини до наступної діяльності. Однак для дітей з вадами розвитку тут 
необхідно враховувати аспект часу – спочатку активізується внутрішній рух на рівні слуху, і тільки згодом 
він переходить у зовнішній рух.  

Ще одна функція, що є значно важливою для багатьох дітей з порушеннями розвитку – це зв'язок з 
мовленням. Йдеться про те, що безпосередньо під час слухового сприйняття активізується ще одна частина 
людського тіла – гортань. Гортань певним тонким чином відтворює слово або музику, яка до неї дійшла. Це 
теж у свою чергу активізує «людину руху» в дитині, яка відзивається музиці. Завдяки, знову ж таки, 
ненав’язливій дії музики на даний орган при неодноразовому повторенні (що природно є можливим у пісні), 
у дитини також з часом активізується мовлення. [3; 6; 9] 

 Розглянуті особливості музичного впливу на людину з будь якими порушеннями розвитку стали 
основою у такому важливому напрямі, як музикотерапія. Цілеспрямоване застосування музики та музичних 
елементів для досягнення терапевтичних цілей, а саме, відбудові, підтримці й сприянню психічного та 
фізичного здоров’я – і є суть музичної терапії, до реалізації якої залучені кваліфіковані фахівці 
(музикотерапевти, лікувальні педагоги тощо). [12] 

Однак, на наш погляд, існує багато шляхів використання музики з метою розвитку дитини з 
особливими потребами як в спеціальних закладах, так і в загальноосвітніх школах (для дітей з незначними 
порушеннями, проблемами у поведінці, педагогічно запущених, з труднощами у навчанні, з девіантною 
поведінкою тощо). Серед них: 
• щоденне використання музики, як предмету, в розкладі занять; 
• введення спільного співу або будь-якої спільної музичної діяльності перед заняттями або на початку дня 

(загальношкільне або класне), в ритмічній частині уроку; 
• використання елементів музики на уроці з будь-якого предмету (письма, читання, математики, 

трудового навчання, образотворчого мистецтва тощо), особливо у початковій школі; 
• індивідуальні або групові заняття з музичної терапії. 

Безумовно, у виборі форм, методів і засобів роботи педагог повинен враховувати специфіку 
порушення кожної дитини, що потребує від нього певних спеціальних знань та вмінь. Й сьогодні, коли все 
більш дітей з порушеннями розвитку потрапляють до дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл, 
дитячим закладам необхідні фахівці, які додатково до основного фаху володіють основами знань у галузі 
суміжних наук та гідно орієнтуються у питаннях спеціальної (корекційної) педагогіки, психології, логопедії 
та соціології.  

Висновки.  
На основі аналізу психолого-педагогічної, спеціальної психолого-педагогічної літератури та 

практичного досвіду з проблеми було розглянуто особливості впливу музики (психічний та фізіологічний 
аспекти) на людину та розкрито специфіку музичного сприйняття дитини з порушеннями розвитку. Це дає 
підстави стверджувати, що музика суттєво впливає на розвиток всіх сфер дитини (фізичної, психічної та 
розумової) та активізує рух, мовлення, мислення дитини; має здатність терапевтично (цілюще, різнобічно, 
розвиваючи) впливати на дитину з особливими потребами. Це, в свою чергу, соціалізує дитину з 
порушеннями розвитку і надає їй можливість найбільш гармонійно жити у суспільстві. 
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Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем впливу музики 

на дітей з особливими потребами. 
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