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ВСТУП 

 

Актуальність теми.  Музика – феноменальне явище. ЇЇ взаємодії з 

людиною надзвичайні. Мелодичні звуки творять чудо – в людині прокидається 

і перетворюється душа, змінюється стан, настрій. Музика панує над кожними 

емоціями, а емоції перемагають навіть фізичну біль. Наш стрімкий і бурхливий 

час, сповнений стресів і хвилюючих негараздів, активізує пошуки вченими 

різних галузей наук (медицини, валеології, психології, соціології, педагогіки 

та ін.) способів зміцнення здоров'я людини, що визначається як неоцінений 

феномен буття. 

Різнобічний вплив музики на психіку людини обумовив музикотерапію 

одним із перспективних сучасних методів лікування хворих із порушенням 

нервової системи. Доведено, що музика, завдяки своїй властивості впливати 

на внутрішній світ людини, допомагає хворим звільнитися від душевного 

дискомфорту, конфлікту, тривалості; коректує емоційний стан; може 

відновити душевний спокій, тобто позитивно впливати на психічне здоров'я 

особистості. 

Цілющий вплив музики на організм людини був помічений ще на зорі 

цивілізації. Містичними легендами пояснювалось покращення самопочуття та 

настрою, зменшення болісних відчуттів, страху, повернення людині 

бадьорості, енергії під дією зачаровуючих звуків музики. 

Музика впливає на організм людини різнобічне. За даними науковців 

медичного центру "Ленц" (м. Москва) та Дитячого Центру лікування в 

результаті численних досліджень виявлено, що під впливом музики, яка 

відповідає функціональному станові організму, такі психічні процеси, як 

пам'ять та орієнтація, покращуються на 45-50%, а увага - на 25-30%. 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. 

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. 

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. Музикотерапія складається з творчої та рецептивної діяльності. 

Яка пов'язана зі сферою емоційних, етичних і естетичних відчуттів, пізнанням 

та спрямованістю інтересів особистості. Тому необхідно детальніше вивчати 

вплив музики на організм людини. 

Метою даної роботи є вивчення реакції серцево – судинної системи 

людей на вплив класичної та рок музику. Для цього вирішували наступні 

завдання. 

1. Проаналізувати міжнародний дослід лікарів по визначення впливу 

музики на організм людини. 

2. Провести експериментальний аналіз гендерних особливостей 

людини при сприйнятті різної музики. 

3.  Провести експериментальний аналіз особистісних рис людини при 

сприйнятті різної музики. 

Об’єктом дослідження є процеси реакції серцево – судинної системи на 

звукове навантаження у вигляді музикального супроводження. 



 

 

Предметом дослідження є параметри серцево – судинної системи. 

Методи дослідження: опитувальник Г. Айзенка, вимірювання за 

допомогою тонометра та перерахунки з використанням формул. 

Наукова новизна. Аналіз та трактовка результатів вимірів. 

Практична значимість отриманих результатів. Використання 

результатів в практичній діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


