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У статті розглядаються питання, пов’язані з впливом музики на організм 

дитини, на її формування в пренатальний період. Визначена специфіка музичного 

сприйняття, досліджено питання впливу різних стилів музики на організм малюка 

під час вагітності.  
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ВПЛИВ МУЗИКИ НА ДИТИНУ В ПРЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД 

 

Ще здавна  значущість періоду вагітності була абсолютно непорушною 

істиною. Єгиптяни, індійці, кельти, африканці та багато інших народів розробили 

ряд законів для матерів, подружніх пар і суспільства в цілому, які забезпечували 

дитині найкращі умови для життя і розвитку. Більше тисячі років тому в Китаї 

існували пренатальні клініки, де майбутні матері проводили період вагітності, 

оточені спокоєм і красою.  

Помічено, що найбільш розвинені діти народжуються в сім'ях, де матері 

присвячують місяці вагітності розкриттю власного потенціалу, займаючись 

музикою, художньою творчістю, співом. При цьому і дитина відчуває позитивні 

емоції. Ніщо так не стимулює здібності та інтелект дитини, як задоволення від 

творчої діяльності, яке її мати отримує на останніх термінах вагітності [1, с.154].   

На сьогоднішній день вченими вже досить добре вивчена здатність плоду до 

слухового сприйняття, диференціювання звуків.  Помічено, що плід «воліє» 

слухати класичну музику, народні пісні і погано сприймає гучні звуки рок-музики. 



Вже на 32-33-му тижні розвитку спостерігається вибіркова реакція на 

пропоновану музику. Твори Баха і Бетховена діють збуджуючи, викликають 

рухову активність плоду, мелодії Моцарта, Вівальді, Чайковського, навпаки, 

заспокоюють дитину. Зміна емоційного стану матері під час прослуховування 

будь - якої музики викликає зміну частоти серцевих скорочень, ритму дихання, 

відповідні зміни гормонального фону. Плід запам'ятовує реакцію маминого 

організму на той чи інший звуковий подразник, і після народження він може 

реагувати на цей самий звук з урахуванням внутрішньоутробного досвіду[3, с.10].  

Правильний підбір музики та її прослуховування під 

час вагітності благотворно впливає на розвиток інтелекту майбутньої дитини, 

оскільки зачіпає обидві півкулі головного мозку плоду. 

Дослідження американських учених показали, що десятихвилинне 

прослуховування фортепіанної музики Вольфганга Амадея  Моцарта підвищує так 

званий коефіцієнт інтелекту в середньому на 8-9 одиниць [2, с.15]. Психологи    

кажуть,  що кращий вплив на майбутню маму і її малюка має мелодійна структу-

рована музика.  

Вже на п'ятому місяці вагітності малюк чує і розрізняє звуки. Він може 

реагувати на гучність і ритм мелодії. Вона може йому подобатися чи ні. Через 

нейроендокринну систему музика впливає практично на всі системи та органи 

дитини: змінюється частота дихання, тонус м'язів, моторика шлунка і кишечника.             

Доведено, що немовлята впізнають, активніше реагують і віддають перевагу 

тій музиці, яку вони "чули" до народження, будучи в утробі матері. Вагітність – це 

не тільки формування дитини, а й неймовірний шанс вплинути на інтелект, творчі 

та музичні здібності малюка, простимулювати його пізнавальний та 

емоційний розвиток.  
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