
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Арт-терапія в освіті 
 

Галузі знань                  0101 «Педагогічна освіта» 

Спеціальність               6.010106 «Соціальна педагогіка»  

Факультету   педагогічної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



 2 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кафедра спеціальної освіти та соціальної 

роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Олеся Цимбала– асистент кафедри спеціальної 

освіти та соціальної роботи 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження кафедрою спеціальної освіти та 

соціальної роботи 

 

Протокол від  “____”______2019 р. № ___ 

 

Завідувач кафедри ____________________ проф. Островська К. О. 

 

 

 

 

 

 

Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти 

 

Протокол від  “__”____201_ р. №__ 

 

 

Голова Вченої ради ____________________ доц. Герцюк Д. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цимбала О.М., 2019 р. 
 

 



ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапія в освіті», 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

6.010106 «Соціальна педагогіка». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є  основні поняття, 

принципи теорій особистості, основні постулати відносно природи людини. 

Міждисциплінарні звʼязки: дисципліни фахового спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Введення в теорію арт-терапії. Форми і методи арт-

терапії 
Змістовий модуль 2. Арт-терапевтична робота з різними категоріями 

населення 
Мета навчальної дисципліни полягає в теоретико-практичному ознайомлені 

студентів з арт-терапевтичним підходом у роботі соціального педагога.  

Завдання дисципліни: 

 Надати уявлення про арт-терапевтичний підхід; 

 Ознайомити з процесуальними особливостями використання арт-

терапії. 

 Практично продемонструвати дію арт-терапевтичних методик (арт-

терапія у вузькому значені, бібліотерапія, казкотерпія, ігротерапія, 

піскова терапія, фототерапія, музикотерапія та ін.). 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати: 

- суть, види, сфери застосування і межі ефективності арт-психотерапії; 

- принципи застосування, процедурні особливості і психотехнічні прийоми арт-

терапії; 

- сфери застосування і компетентності даного терапевтичного методу. 

 

вміти:  

- орієнтуватися в різноманітті арт-терапевтичних підходів; 

- аналізувати та інтерпретувати арт-терапевтичний матеріал; 

- підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних методів для діагностики 

та ефективного розвитку, корекції та терапії; 

- розробляти арт-терапевтичні тренінги. 

 

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS. 



1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Введення в теорію арт-терапії. Форми і методи арт-

терапії 
Тема 1. Теоретичні аспекти арт-терапії 

Підходи до розуміння поняття «арт-терапії».  Види арт-терапії (арт-

терапія у вузькому значенні, драма терапія, танцювально-рухова терапія, 

бібліотерапія). Функції арт-терапії.   

 

Тема 2. Історія становлення арт-терапії 

Використання мистецтва як засобу лікування в древні часи. Застосування 

різних видів мистецтва у Стародавній Греції, в Китаї, Індії. Початки 

становлення арт-терапії як самостійного психотерапевтичного методу. Сучасні 

тенденції розвитку арт-терапії. Особливості становлення та розвитку арт-терапії 

в Україні. 

 

Тема 3. Основні форми роботи в арт-терапії 

Індивідуальна форма арт-терапевтичного консультування та його етапи.  

Основні підходи індивідуальної арт-терапії (гуманістична, гештальт-

орієнтована, психодинамічна, трансперсональна). Групова форма арт-терапії. 

Етапи групової арт-терапії. Сімейна арт-терапія.  

Насипна мандала як метод групової форми арт-терапії. 

 

Тема 4. Простір арт-терапевтичного процесу 

Особливості арт-терапевтичного процесу (тріадність). Вимоги до арт-

терапевтичного кабінету. Арт-терапевтичні матеріали. Арт-терапевтичні 

відносини. Перенос, контр перенос у терапевтичних відносинах. Функції і 

завдання арт-терапевта 

 

Тема 5. Діагностичні можливості арт-терапії 

Порівняльна характеристика проективного малюнку та арт-терапії. Арт-

терапія та навчання малюванню: порівняльна характеристика. Межі арт-

терапевтичної діагностики. Діагностичні параметри у арт-терапії. Символіка 

кольору в арт-терапії.  Діагностичний потенціал і можливості арт-

терапевтичних технік. Основні фактори психотерапевтичного впливу в арт-

терапії при роботі з різними художніми матеріалами. Показання та 

протипоказання для арт-терапевтичних технік. 

Методика «Малювання настрою». «Метафоричний автопортрет», 

особливості застосування в арт-терапевтичній роботі. Створення колажу за 

допомогою предметів різного забарвлення та текстури 

 

Тема 6. Види арт-терапії та застосування їх в психологічній корекції 

Арт-терапія у вузькому значенні (образотворча терапія). Мандала як метод арт-

терапії Лялькотерапія. Особливості застовування лялькотерапії. Методика 

«Жила була лялька». Фототерапія. Загальні уявлення про фототерапію. 

Психологічні функції фотографії. Використання МАК у арт-терапевтичній 
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роботі. Бібліотерапія. Казкотерапія. Функції казок. Принципи та  схема 

психологічного аналізу казок. Основні етапи психологічного аналізу казок. 

Фактори ефективності казкотерапії. Можливості роботи з казками. Кінотерапія. 

Тілесно-орієнтована терапія. Основні поняття та особливості використання 

тілесно-орієнтованої терапії.  

 

Змістовий модуль 2. Арт-терапевтична робота з різними категоріями 

населення 

Тема 7. Арт-терапевтична робота з дітьми дошкільного віку 

Показання проведення дитячої арт-терапії. Основні принципи заняття 

арт-терапії з дітьми. Умови підбору технік і прийомів створення зображень. 

Структура арт-терапевтичного заняття з дітьми. Арт-терапевтична робота з 

дитячими страхами.  

 

Тема 8. Арт-терапія в роботі з молодшими школярами та підлітками 

Показання проведення арт-терапії з молодшими школярами та підлітками. 

Формування позитивної адаптації до навчання в школі засобами арт-терапії. 

Методика «Сузір’я». Арт-терапевтична робота з Я-образом підлітка.  

 

Тема 9.Сімейна арт-терапія 

Арт-терапевтичні підходи у роботі з сім’єю. Завдання сімейної арт-

терапії. Арт-терапевтичні методи у роботі з подружжям. «Спільний малюнок 

сім’ї», «Скульптура сім’ї» та ін. 

 

Тема 10. Застосування арт-терапії з різними групами населення в 

соціальній сфері 

Арт-терапевтична робота з батьками. Особливості застосування 
арт-терапевтичних методів у роботі з педагогами. Особливості 

застосування арт-терапії з літніми людьми. Арт-терапія з переселенцями та 

воїнами АТО. 
 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога : 

Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л. Мова.- К. : 

Шкільний світ, 2007.- 120 с. 

2. Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, 

О. М. Скнар, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, О. О. Деркач., Л. В. Мова та ін.; 

[за заг.наук.ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. К.: Видавець ФОП 

Назаренко Т.В., 1017.- 312 с. 

3. Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний цент «Візаві», 2013. – 150 с. 
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4. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система за-

нятий \ Л. Д. Лебедева. - СПб.: Речь, 2003. - 256 с. Серия – 

психологический практикум. 

5. Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс / Уклад. 

І. В.Бабій.- Умань, Алмі – 2014. 

 
Допоміжна 

1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

2. Вознесенська О. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії / О. 

Вознесенська // Простір арт-терапії: Зб. на-ук. ст. / ЦІППО АПН України, 

ГО „Арт-терапевтична асоціація”; Редкол.: Семиченко В.А., Чуприков А.П. 

та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – С. 5-19. 

3. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / Под ред.. А.И. Копытина. - 

СПб.: Речь, 2002. 

4. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб.: Питер, 2000. 

– 448 с. 

5. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / Под ред. А.И. 

Копытина. – М.: «Когито-Центр», 2008. – 288 с. 

6. Скнар  О. Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал / 

О. Скнар, К. Реброва // Простір арт-терапії: Спадок десятиліття : [Зб.  наук. 

статей]. – К., 2012. – С. 125-137. 

7. Цимбала О. Застосування арт-терапевтичних технік в сучасних умовах 

навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.Цимбала // Простір 

арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2016, ВГО «Арт-терапевтична 

асоціація», 2016; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті 

ворота, 2016. – Вип. 2 (20). – С. 100-107. 

8. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / 

К. Шамлян, М. Кліманська.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 466 с. 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових 

опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових контрольних робіт, 

підготовка та проведення арт-терапевтичних занять. Підсумковий контроль – 

залік. 

 


