
ДОРОГА ДОБРА: МЕДИЦИНА. МИСТЕЦТВО. БЛАГОДІЙНІСТЬ.

Спілкування з мистецтвом, його використання в лікувально-

профілактичній роботі медиків, їх безпосередня художня творчість грали і грають

важливу роль не тільки у духовному розвитку особистості лікаря, але позитивно

впливають і на стан хворих. До вашої уваги пропонуємо ознайомитися з

творчістю наших викладачів та випускників, які лікують не тільки тіло, а і душу.



Арттерапія - лікування мистецтвом, являє собою методику

лікування за допомогою художньої творчості і будь-якій людині дає

можливість виразити свій внутрішній світ через творчість.

Арттерапія сприяє підвищенню самооцінки; вчить розслаблятися і

позбуватися від негативних емоцій і думок. При груповій роботі вона

розвиває в людині важливі соціальні навички. Заняття арттерапією дає

людині можливість зміцнити свою пам'ять, розвинути увагу, мислення і

навички прийняття рішень.

Сучасна арттерапія включає в себе тільки візуальні види творчості,

такі, як: живопис, графіку, фотографію, малювання та ліплення,

бібліотерапію, маскотерапію, казкотерапію, орігамі, драматерапію,

музикотерапію, кольоротерапію, відеотерапію, пісочну терапію,

ігротерапію і т.д.



Музика супроводжує нас усе життя. Вона здатна надихати і підбадьорювати,

заспокоювати і зцілювати. Великий Піфагор стверджував, що музика підкоряється

вищому закону (математиці) і тому відновлює в нас гармонію небесних сфер. Це

перше наукове пояснення цілющого ефекту музики.

Музикотерапія – один з найдавніших методів лікування. Музикою

можна регулювати свій душевний стан, а можна зцілювати і фізичні недуги. Сама

людина є унікальною системою коливання, тобто вібрацій. Будь-якому органу і системі

нашого організму в здоровому стані притаманне особливе поєднання гармонійних

коливань, простіше кажучи – нот. З цієї точки зору кожен з нас – складний музичний

твір. Коли людина хворіє, в мелодії її тіла звучать фальшиві ноти. Особливий вплив

має музика на психічний стан. Зберіть колекцію улюблених творів, які діють

заспокійливо або збуджуючи, і включіть їх прослуховування в розпорядок дня як

арттерапію. Такі емоційні розвантаження сприятимуть релаксації, відновленню сил,

гарному настрою і самопочуттю, розвитку уяви.

У музичній ―аптечці‖ обов’язково повинні бути Моцарт, Бетховен, Бах,

Шуберт, Шуман, Чайковський. Класична музика діє розслабляючи, знімає втому,

заспокоює, покращує настрій і сон, підвищує здатність до інтелектуальної діяльності і

навіть зміцнює імунний захист організму. Записи природних звуків (дзюрчання

потічка, шелест листя, шум дощу, стрекотіння цвіркунів) у поєднанні з класичною,

гітарною, мелодійною ї інструментальною музикою добре заспокоюють, знімають

біль, тривогу.



Учені встановили, що пташиний спів допомагає заспокоїтися,

розслабитися, протистояти стресу і багатьом нервовим розладам, нормалізує всі

біологічні процеси в організмі

Найбільший лікувальний ефект для серця відзначається при

прослуховуванні ударних і струнних інструментів – скрипки, віолончелі, альта,

гітари, арфи.

Орган гармонізує енергетичний потік в хребті, приводить в порядок

думки.

Найбільше позитивний вплив на легені і бронхи надає флейта. Корисно

слухати трубу, тромбон та інші мідно-духові інструменти.

Лікувальну дію на печінку і жовчний міхур надають барабан, цимбали,

ксилофон, дерев’яно-духові інструменти (кларнет, гобой, ріжок, флейта).

Фортепіано, віолончель впливають на нирки і сечовий міхур (фортепіано

впливає ще й на щитовидну залозу); барабан, кларнет – на кровоносну систему;

саксофон – на сечостатеву систему; металофон і дзвіночки – на кишечник.

Скрипка зцілює душу. Фортепіано гармонізує психіку.

Ніщо так ефективно не знімає біль, як органна музика Баха …

Людський голос – найкращий інструмент для створення цілющих

звуків, тільки треба вміти ним користуватися.



Лікар-терапевт, випускниця

ІФНМУ, поетеса-пісняр.

Заслужена артистка України. 

Лауреат Всеукраїнських та Міжнародних

конкурсів і фестивалів естрадної пісні та

літературно-мистецької премії ім.Марка

Черемшини.

Автор збірки поезій: «Через відстані до любові», магнітоальбому «Я — мов

Лебідка», компакт-дисків «Я тебе покличу», «Ніжна пісня»,  музичних альбомів

«Звуки», «Нехай квітує Україна». Її знають в Сполучених Штатах 

Америки, Італії, Польші, Канаді, Франції, Чехії, Угорщині.



Талановиті авторські пісні

виконані на  музичних інструментах: 

скрипці, фортепіані, гітарі, сопілці, окарині

(крихітна глиняна свисткова флейта) 

зачаровують слухачів. 

А на  фотовиставках цікаві і

оригінальні фотографії вражають та 

змушують затамовувати подих.

Лікар, випускниця ІФНМУ 

фотограф, аматор – виконавець, 

композитор. Лауреат літературних 

премій  ім. М.Підгірянки та Б. Лепкого.

У творчому доробку Йордани уже понад 30 композицій. Пісню вважає

арттерапією.

Йордана Дранчук



Лауреат IХ фестивалю-конкурсу 

мистецтв студентів-медиків та працівників

лікувальних установ України «Ліра

Гіппократа».

Лауреат Міжнародних конкурсів в 

країнах Європи.

Провізор-інтерн, випусниця

фармацевтичного факультету ІФНМУ, 

студентка НМАУ ім. П.Чайковського, 

сопрано.

Інна Калугіна

Репертуар: оперні та камерні твори композиторів різних епох.

Виконує партії Флори, Катерини, Еврідіки…, пісні «Ой нагнувся дуб високий», 

«Зозуленька кукат», «Ой співаночки мої», « Ave Maria »… 



Нагороди: почесна грамота Президії Українського фонду культури

(2013 р.) за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку

національної культури.

Організатор 7 благодійних концертів (2015-2016р.р.).

Переможець конкурсу «Благодійне Прикарпаття-2015» у 

номінації «Благодійна акція» та номінації «Волонтер: фізична особа».



Благодійний концерт «Музика крізь століття»,

(на ремонт єдиного органу в костелі Царя Христа м.Івано-Франківська).



Лікар-фоніатр, викладач кафедри

оториноларингології, офтальмології з курсом 

хірургії голови та шиї.

Поет, бардист. Соліст хору 

«Галицькі передзвони» та Івано-

Франківської обласної філармонії. Співак

камерно-романсового жанру, ліричний тенор. 

Олександр Семчук

Дивовижний світ музики О.Семчука: « Мій Івано-Франківськ », « Хліб 

ангельський », « Пісня про рушник », « Ніч яка місячна », « Скажи, що любиш » 

напоює душу живильною магією, зігріває духовним теплом народної мудрості.

Співака знають в 

Канаді, країнах 

Європи…



Асистент кафедри загальної практики 

(сімейної медицини), фізичної реабілітації та 

спортивної медицини ІФНМУ, ліричне

сопрано.

Автор  20 наукових праць.

"Є чимало досліджень, які доводять, що класичні мелодії покращують

частоту серцевих скорочень, нормалізують артеріальний тиск. 

Медик лікує тіло, а музикант – душу, – каже співачка". 

Переможець національного відбору конкурсу ім. доктора Бареса (праця

ввійшла до сімки кращих наукових досліджень на європейському відборі), багатьох

Міжнародних (Америка, країни Європи…) та Всеукраїнських музичних фестивалів.



Галина Баранкевич

Студентка ІФНМУ, співачка, актриса 

Івано-Франківського облмуздрамтеатру ім. І. 

Франка. Заслужена артистка України.

Нагороджена обласною премією в галузі

театрального мистецтва ім. В.Смоляка за роль 

Марусі Чурай у виставі Є. Курамана «Маруся Чурай» 

за однойменним історичним романом у віршах Ліни

Костенко

Співачку і актрису знають в США,Канаді,та

країнах Європи.

Зіграла ролі у виставах: 

«Лісова пісня», «Солодка Даруся», 

«Маруся Чурай», «Ніч перед Різдвом», 

«Нація»…



Тарас Гроссберг

Реаніматолог Івано-Франківської міської

клінічної дитячої лікарні , випусник ІФНМУ.

Співає технікою бельканто,  тенор.

Володар Гран-прі Всеукраїнського фестивалю 

аматорського мистецтва «Мелодії душі», першого місця

на Всеукраїнському фестивалі мистецтв серед медичних

працівників та студентів медичних навчальних закладів

України «Ліра Гіппократа».

Репертуар: « Luna Tu», « Остання 

серенада», « Музика», « Серенада» Ф.Шуберта, 

« Ой ти, дівчино, з горіха зерня», « O sole, 'o sole 

mio» …



Терапія мистецтвом (малювання) - одна з

основних технік арттерапії.

Малювати може кожен. Малювати можна чим завгодно.

Нервовій людині краще використовувати крейду, тому що акварель, яка

розтікається, може спровокувати тривогу.

Якщо людина закомплексована, то краще малювати аквареллю -

це допоможе їй відчути себе розкутою. Під час роботи людина відходить

від пережитого і починає переосмислювати його.

Не варто переживати за те, що ви не володієте якимись певними

талантами - арттерапія не націлена на створення досконалого. Тут

важливий не результат, а процес. Ви просто творите своє світовідчуття -

малюєте щастя, розфарбовуєте сімейні негаразди, замальовуєте проблеми

з коханими.

Завдяки заняттям арттерапією, люди починають відчувати

гармонію з собою та з навколишнім світом, усвідомлюють свій життєвий

шлях, починають дивитися на події, що відбулися, з іншого боку.



Галина Григорук

Асистент кафедри загальної практики 

(сімейної медицини), фізичної реабілітації та 

спортивної медицини .

Автор 5 наукових праць і персональної 

виставки.
Художня колекція нараховує понад

30 картин.

Захоплення живописом, ідея створення 

картин – це втілення в клініці програми з

арттерапії.





Фототерапія – лікування за допомогою творчого самовираження.

Фототерапія - це одна з психотерапевтичних методик, що входять до складу

арттерапії. Ця методика передбачає використання фотографій для психокорекції

шляхом творчого самовираження.

Показаннями для проведення фототерапії є неврози, емоційна нестійкість,

стреси, залежність від алкоголю, наркотиків та азартних ігор. Фототерапія дозволяє

хворим позбутися негативних емоцій, розвинути творчі здібності і підвищити

самооцінку, сконцентрувати свою увагу на нових відчуттях і почуттях.

Феномен бібліотерапії - це особливість рекомендації книжок,

це лікування людини словом, книгою. Вона займається вивченням особливостей

читацького сприйняття під час хвороби і розробкою способів психологічної корекції

за допомогою спеціально підібраної літератури.

На сьогодні бібліотерапія, як допоміжний засіб лікування, розвинута у

багатьох країнах світу. Бібліотерапевти – це люди, які точно знають, що вам варто

читати в конкретному місці й часі.



Ганна-Анастасія Мельничук

Член Української

бібліотечної асоціації, фасилітатор

програми «Активні Громадяни» 

від Британської Ради в Україні.

Автор проекту 

“Бібліоаптека” та фотопроекту

“Тримай книгу”.

Книга – скарбниця знань. Книга – сховище великого 

людства. Книга – невичерпне джерело високої естетичної

насолоди, глибоких роздумів.



Бібліоаптечка

Проект розрахований для дітей, які перебувають у лікарні, а також для лікарів 

та студентів, які повинні орієнтуватися в художній літературі та професійно 

застосовувати методи та принципи бібліотерапії. У такій бібліоаптечці малюки і їхні

батьки завжди можуть взяти почитати запропоновані їм видання. 



Фотопроект

“Тримай книгу”

Керівник проекту, автор ідеї Ганна-Анастасія Мельничук. 

Фотограф Денис Квасов.

Людина, яка читає, несе в собі певну естетичну красу і викликає

позитивні емоції.



Благодійність – це не тільки допомога сиротам чи пожертви

на операцію, це також вклад в майбутнє країни: її здоров’я, культуру чи

освіту. Це фактично інвестиція в інтелектуально-духовний потенціал

країни.

Україна має багату історію благодійної діяльності. Звернення до

славного досвіду нашого минулого та його врахування дозволить, щоб

благодійність стала невід’ємним атрибутом суспільства, складовою

частиною суспільної свідомості, моральним обов’язком чи не кожної

людини. Наші працівники, випускники та студенти також беруть

активну участь.

Благодійність і благодійна діяльність ІФНМУ:

• допомога дітям-сиротам;

• концерти;

• виставки;

• бали;

• майстер-класи;

• збір коштів для воїнів АТО та їхніх родин.



Надвірнянський будинок дитини



Благодійна акція – «Майстер-клас від Пряничної феї»



Лікарський благодійний бал



Благодійний концерт духовної

музики «Скорботна мати»

присвячений матерям учасників

АТО.

Благодійний концерт 

«Допоможи герою”»

на підтримку пораненого бійця з

Донецького аеропорту, калушанина

Стаса Стовбана.



Благодійний концерт 

« Зціли серце любов'ю»

(зібрані кошти передані на потреби 

виїзного/консультативного відділу

Івано-Франківського хоспісу).

Благодійний концерт 

« Подаруй дитині мрію»

( збір коштів на облаштування

ігрового майданчика для дітей з

особливими потребами).



Такі заходи вкотре доводять, що наш університет активно

розвивається не лише в культурному, науковому і матеріально-

технічному напрямках, але й у соціальному.

Містечко милосердя

святого Миколая (Крихівці)



Роксолана Деніна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 

та медсестринства.

Автор більше 60 наукових робіт. 

Захоплення - виготовлення іграшок. Створюючи 

іграшки власними руками, майстриня вкладає в 

роботу частинку своєї душі.

Іграшки та матеріали повинні сприяти вирішенню таких основних

завдань: встановленню терапевтичних відносин, вираженню широкого спектру

почуттів, опрацюванні реального досвіду дитини, перевірці кордонів, розвитку

позитивної "Я-концепції", самоконтролю та саморегуляції.



Ви несете розраду і тепло

Коли хвороби знищують до тла

І тіло, й душу, і життя безцінне, –

Ви спішите на подиху крила,

В серця несете вічне і безцінне.

Коли остання мрія догора

І тоне, наче човник без весельця,

Ви несете розради і добра

У келихах любові свого серця.

Нелегко в світі зла і суєти

Буть лікарем із щирою душею.

Та світ, як пацієнт, жде доброти,

І щирості, що напува пустелю.

Хай Бог дає Вам сили і щедрот,

І перемог на цій стежині болю,

І пацієнтів гарних, й нагород,

Ще вищих і освячених любов’ю.
Марія ЛАЗАРОВИЧ.


