
 
   Безклинська 
   Ольга  
   Зотівна 

керівник гуртка “Музикотерапія”    

КЗ КОР “Центр творчості дітей  

та юнацтва Київщини” 



 

 





Проекти 
 

 Соціально-орієнтований проект  
     “Кроки до успіху” 
 

“До гармонії в житті засобами мистецтва”  
      за підтримки Посольства Королівства    
      Норвегії в Україні.  
      Консультант – М. Казінік 
 

   



 
 
 
 
 
 

Гармонійний розвиток 
дітей з особливими 

потребами засобами 
музикотерапії 

 
 
 



Поміркуємо!!! 
 

 Яку роль відіграє музика у житті 
людини? 

 

Для чого ми вчимося слухати музику? 
 

 Як розуміти мову музики? 
 
 

 Які можливості музики?  
 
 
 
 

 Як спілкуватися з музикою?  
 



Прогнозований  
результат 

Оптимістичний погляд на життя 

Усвідомлення потреби виховання в собі   
    позитивних якостей як основи здоров`я та успіху  

Оволодіння практичними навичками гри на   
музичних інструментах, слухання музичних творів 

Розвиток емоційного інтелекту та естетичного смаку 

Використання музики для психоемоційного   
самоконтролю, розвитку  

    інтелектуально-творчих здібностей 



Кожне навчальне заняття – це 

Радість спілкування! 
  Здоров’я! 

  Гармонійний розвиток! 



Радіємо !!! 
У нас музикотерапія! 



Гармонізуючий тренінг 



Гармонізуючий тренінг 



Музика єднає наші серця 



попередження емоційно-стресових станів 
 

стимулювання інтересу до навчально-
пізнавальної       та інтелектуально-творчої 
діяльності 

 

розвиток сенсомоторної сфери: слухового 
сприйняття, слухомоторної координації, темпо-
ритмічних структур 

Пріоритети  
навчально-корекційної діяльності  



Форми  
реалізації програмних завдань 

Активна форма  (інструментальна   
                                        гра, спів) 
Рецептивна          (слухання музики) 
 

Інтегративна     (використання інших         
                                        видів мистецтва) 

 

 



Гра на музичних інструментах 
Розвиток рухливості пальчиків сприяє більш 
активному мовленнєвому розвитку  дитини з 
особливими потребами. 
 

 
Вправа “Пальчики – до, ре, мі, фа, соль, ля, сі" 



Вокалотерапія 

•Спів 

•Тонування 

•Звуконаслідування 



Спів з плесканням  
у долоні 

 

Розвиток когнітивних та моторних  навичок. 

Запобігання дислекції, дисграфії 



Тонування звуків 

Вправа “Звук “ш-ш-ш…” заспокоює”  

Використання методу сприяє урівноваженню,  
поглибленню дихання, насичує організм киснем. 



Музикомалювання 



Ми дуже 

полюбляємо 

танцювати! 





Рухи під музику 
покращують координацію  



Релаксуємо  під музику 



Музика дарує радість 
спілкування 



Приємно слухати музику і 
відчувати тепло людської душі 



Гармонійна музика дарує 
серцю спокій і мир 



 

 Музикотерапевтичний 

ефект музичних стилів 



 

 

Музика стилю бароко 
 
Композитори: Монтеверді, Перселл,  
Д. Сарлатті, Люллі, Рамо,  
Фрескобальді, Кореллі, Тартіні,  
Вівальді, Гендель, І.С.Бах, Альбіноні 



 

 

Музика стилю рококо 
 
Композитори:  
Куперен, Рамо, Дакен, Берт, Булл 



 

 

Музика стилю класицизм 
 
Композитори: Гайдн, Моцарт,  
Бетховен,  Перголезі, Глюк 



 

 

Музика стилю імпресіонізм 
 
Композитори: Дебюссі , Равель,  
Лядов, Чюрльоніс. 



 

 

Фольклор насичує душу і тіло 
життєдайними вібраціями рідної землі, 
повертає  до першоджерел, допомагає  
прорости в серці зернам любові,  
поваги до свого народу,  
його культурної спадщини. 



 

 
 
Грегоріанський хорал. Індійські раги 

 

 
Музичний стиль романтизм 
Композитори: Шуберт, Мендельсон,  
Шуман, Гріг, Брамс, І. Штраус, Ліст,  
Сен-Санс, Верді, Чайковський,  
Рахманінов, Лисенко, Шопен 



 

 




