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МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЧУДОТВОРНИХ ІКОН

В.І. Ігнатьєва, А.В. Чернишов
Резюме
Стаття розкриває медико-психологічний аспект чудотворних ікон. Багато дослідників підкреслюють, що людська психіка потре-

бує задоволення такої базової потреби, як потреба в трансцендуванні, у духовності, в містичному, божественному. При цьому не-

обхідно враховувати унікальні можливості самої психіки до зцілення, розвитку, вдосконалення, набуття цілісності та гармонійності. 

Виховання людини в дусі православного християнства є основою гігієни психічного і соматичного здоров’я більшості слов’янських 

народів. Ікони є необхідним атрибутом у православ’ї. До них людина звертається за допомогою в справах, у важкі хвилини життя 

і при захворюваннях. У роботі підкреслюється, що споконвіку ікона розглядалася як своєрідний спосіб передачі богословського 

тексту через образ за допомогою живопису. У статті розглянуті можливості корекції психосоматичних або соматопсихічних роз-

ладів на підставі принципів православ’я, дано визначення «колективного несвідомого» і «колективної свідомості», поняттям архе-

типу і Першообразу з точки зору психології і православ’я. Наведені приклади впливу чудотворних ікон і молитви на психоемоцій-

ний стан і здоров’я людини, розглянуті механізми корекції когнітивних станів і комплексний підхід до лікування психосоматичних 

або соматопсихічних розладів.

Ключові слова: чудотворна ікона, здоров’я, хвороба, психологія, медицина, православ’я.
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MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MIRACULOUS ICONS

V.I. Ignatieva, A.V. Chernyshov
Abstract
The article reveals the medical and psychological aspects of the icons. Many researchers emphasize that the human mind tries to meet its own ba-

sic needs, such as the need for transcendence, spirituality, mystical, divine. It is necessary to take into account the unique features of the psyche for 

healing, development, improvement, acquisition of integrity and harmony. Human education in the spirit of Orthodox Christianity is the basis of most 

deep background of the health of the Slavic peoples mental and physical health. Icons are a necessary attributes in Orthodoxy. The people ask for help 

in cases when life is difficult, and in diseases. The paper emphasizes that for many centuries the icons were considered as a kind of theological method 

of transmitting the text through the image with the help of art. The article discusses the possibility of treatment of psychosomatic and somatopsychic 

disorders basing on the principles of Orthodoxy, gives the definition of «collective unconscious» and «collective consciousness,» the concepts of ar-

chetypes and the Prototype from the point of view of psychology and Orthodoxy. Article gives examples of the impact of miracle-working icons and 

prayer on the psycho-emotional state and health of the person, considering correction mechanisms of cognitive states and a comprehensive approach 

to the treatment of psychosomatic and somatopsychic disorders.
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