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Арт-терапія – лікування 

мистецтвом
 Ще в стародавньому Китаї для боротьби з нервовими 

потрясіннями практикували змальовування ієрогліфів. Нині 
дослідники виявили, що пишучи, малюючи чи ліплячи із 
пластиліну, людина повністю розслабляється, частота її 
пульсу суттєво знижується і це дозволяє їй бодай на 
короткий час опинитися у стані гармонії. Гармонії з собою. 



Музикотерапія

 Музикотерапія – як один із засобів корекції емоційних 
відхилень, страхів, рухових та мозкових розладів, 
відхилень в поведінці. Музика є невід'ємною частиною у 
профілактиці та корекції негативних наслідків стресу. 



Кольоротерапія
 Ми червоніємо від гніву, відчуваємо «зелену» тугу або дивимося на світ крізь 

рожеві окуляри. Кожен колір випромінює свою енергію і безпосередньо 
впливає на наш розумовий, душевний і фізичний стан. Не випадково 
кольоротерапія відноситься до найбільш популярних напрямів 
альтернативної медицини.



Танцювальна терапія
 Танці корисні для нашого фізичного здоров'я, адже під час ритмічних рухів 

танцю скорочується кровообіг, поліпшується обмін речовин. Танці сприяють 
зменшенню ваги тіла — так, за одне заняття, наприклад латиноамериканськими 
танцями, ви можете втратити кілограми ваги. Заняття танцями компенсують усі 
проблеми, отримані нами в спадок від малорухомого стилю життя. Танці 
особливо корисні тим, хто довго затримується за робочим столом і скаржиться 
на неприємні відчуття чи навіть болі у ділянці хребта. 



Лікування тваринами
 Про анімотерапію (лікування тваринами) 

вперше заговорив нью-йоркський лікар 
Левинсон. Цей метод він відкрив зовсім 
випадково. У нього був улюблений пес 
Джинглс, якому лікар забороняв 
залишатися у кабінеті під час прийому 
пацієнтів. Але одного дня собаку не 
встигли вивести, а на прийом до лікаря 
прийшли мама з маленьким хлопчиком. 
Дитина одразу почала гратися з 
твариною. Цілу годину лікар спостерігав 
за цією грою. А після закінчення сеансу 
малюк запитав, чи не міг би він прийти 
погратися з новим другом ще. Декілька 
наступних сеансів показали, що під час 
такої гри хлопець зовсім ні на кого не 
звертає уваги. З часом він став 
відкритим і лікар зумів з ним поговорити, 
скласти враження про хворобу і почати 
потрібне лікування. Потім Левинсон взяв 
собі у помічники ще й кішку, а згодом й 
акваріумних рибок. 



Мінералотерапія

 Лікування гарячим 
чи холодним 
камінням,яке 
викладають на 
тіло,для лікування 
і оздоровчої дії на 
організм вцілому.

 Часто 
застосовується 
при лікуванні 
головного болю.



Талассотерапія

 Талассотерапія -це лікування морем,оздоровчі 
процедури на морі. 

 «Море змиває всі хвороби» 



Ландшафтна терапія

 Ландшафтна 
терапія 
укріплюють 
організм, 
вирівнюють 
емоційний фон, 
сприяють 
кращій дії 
медикаментозн
их препаратів і 
психотерапії . 



Фітотерапія

 Фітотерапія – це 
лікування, засноване на 
використанні лікарських 
рослин у вигляді настоїв, 
чаїв та відварів.

 У лікуванні захворювань 
шлунково-кишкового 
тракту крім дієтотерапії 
медикаментозного 
лікування. Дуже часто 
використовують 
фітотерапію у вигляді 
приймання фіточаїв.



Аромотерапія

 Аромотерапія представляє 
собою сучасну версію древнього 
методу. Рослинні олії можуть 
відновлювати фізичне та 
емоційне здоров'я людини.
Аромотерапія є одною з форм 
нетрадиційної медицини, в якій 
для лікування хвороб 
використовують рослинні олії. 
Подібно іншим видам 
альтернативної терапії, таким як 
гомеотерапія, або акупунктура, 
вона є цілісним методом, в якому 
тіло і душа розглядається як 
єдине ціле. Тому, вибираючи олії 
для конкретної людини, 
аромотерапевт бере до уваги 
його емоційний стан, а також інші 
фізичні симптоми. 



Лікування архітектурою і 

скульптурою
 Як різновид арт-

терапії лікування 

архітектурою і 

скульптурою є 

ефективним 

методом у 

боротьбі зі 

стресом.



 Виконала проект -Кривченко Оксана


