


ПЛАН

1.Актуальність.

2.Переваги нетрадиційної медицини:

а) визначення;

б) історичний аспект;

3.Функції  і  форми.

4.Структура.

5.Практичне застосування наших наробок. 

6.Проведені дослідження.



Арт-терапія – метод лікування 

пацієнтів за допомогою різних 

напямків мистецтва та 

залучення людини до творчості.



Форми арт-терапії:
1.  Індивідуальна застосовується, як правило, для 

осіб, із якими важко проводити вербальну 
психотерапію, які мають невимовні 
переживання та пост травматичні розлади.

2. Групові форми арт-терапії використовуються 
в системі охорони здоров'я, освіті та 
соціальній сфері. Вони розвивають цінні 
соціальні навички, пов'язані з наданням 
взаємної підтримки, й дозволяють вирішувати 
спільні проблеми, освоювати нові ролі, 
спостерігати вплив своїх нових моделей 
поведінки на оточуючих, підвищувати 
самооцінку та зміцнювати особисту 
ідентичність.



Функції арт-терапії:

1.ДІАГНОСТИЧНА

2.ТЕРАПЕВТЧНА



Арт-терапія використовується:
в психіатричних клініках лікувальна робота з 
психіатричними хворими;

в лікувально-реабілітаційній допомозі пацієнтам у 
соматичних стаціонарах, реабілітаційних центрах;

у роботі з хворими, що страждають онкологічними та 
іншими захворюваннями з високою ймовірністю летального 
результату (наприклад,хворими на СНІД);

у психосоматичних відділеннях;

у геріатрії і психогеріатрії з пацієнтами похилого віку з 
соматичною або психіатричною патологією;

в реабілітації та адаптації інвалідів;

у роботі з хімічними залежностями;

в роботі з дітьми та підлітками;

в сімейній психотерапії;

у соціальній сфері арт-терапія використовується для 
допомоги населенню в умовах військових дій, у роботі з 
правопорушниками, безробітними та іншими соціально 
незахищеними шарами населення, вагітними та їхніми 
сім'ями.



Методи нетрадиційного лікування

Мінералотерапія

Лікування тваринами

Бібліотерапія

Музикотерапія

Драматерапія і театр

Кольоротерапія

Танцювальна терапія

Арт-терапія

Лікуваня архітектурою і скульптурою



Музикотерапія

Музикотерапія активно використовується в 
корекції емоційних відхилень, страхів, рухових і 
мовних розладів, психосоматичних захворювань, 
відхилень у поводженні, при комунікативних 
утрудненнях та ін.
Правильнийвибір музичної програми - ключовий 
фактор музикотерапії.

“Музичний твір, по своєму стану співпадаючи з 
настроєм слухаючого, створює сильне враження. Твір, що 
дисгармоніює з настроєм, може не тільки не подобатися, 

але й дратувати”.

В.М.Бєхтєрєв



Вплив музики на людину:
 Дев'ять симфоній Бетховена - найважливіша музика під 

час вагітності.

 Вальс виліковує серце від недуг. 

 Народна музика-повертає душі людей до своєї культури, 
до природних почуттів.

 Від дратівливості та неврозів допомагає музика 
Чайковського.

 Від мігрені - "Весняна пісня" Мендельсона, "Гуморески" 
Дворжака, "Американець в Парижі" Гершвіна.

 Головну біль знімає "Полонез" Огінського.

 Нормалізує сон - сюїта "Пер Гюнт" Гріга. 

 Кров'яний тиск і серцеву діяльність нормалізує 
"Весільний марш" Мендельсона.

 Піднімає настрій і позбавляє від депресії - джаз, блюз, 
соул, каліпсо, реччі.



Арт-терапія

Цей напрямок поєднує використання в 

терапевтичній практиці візуальних 

мистецтв: малюнка, живопису, мозаїк, 

колажів, гриму, боді-арту, масок, 

ліплення, ляльок, маріонеток, 

фотографій тощо. Арт-терапія 

найбільш розроблений напрямок із 

величезною кількістю технік, прийомів, 

методик.



Малювання — творчий акт, що дозволяє 

людині відчути й зрозуміти самого себе, виразити 

вільно свої думки й почуття, звільнитися від 

конфліктів і сильних переживань, розвити 

емпатію, бути самим собою, вільно виражати 

мрії й надії.





















































































Лікування тваринами:

 Каністерапія

 Іпотерапія

 Фелінотерапія

 Дельфінотерапія 































Лікувальний вплив

архітектури



















Мінералотерапія



Драмтерапія і танцювальна терапія



Щорічний конкурс КВК 

“Кращий в кардіології”



Щорічний конкурс КВК 

“Кращий в кардіології”



Застосування методів арт-терапії

Конкурс “Алло, ми шукаємо таланти!”



“Виставка квітів присвячена осені”.



“Виховай 

антистресову 

культуру”

Психологічний 

клуб “Віч-на-віч”



Дякую за увагу!

Бажаю творчої наснаги!


