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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3,5 

 

годин – 105 

 

змістових модулів –2 

 

поточне оцінювання, 

модульний контроль 

(1) 

 

 

 
   

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

053 Психологія 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 
 

Другий (магістерський) 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

75 год.  год. 

 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни: полягає в ознайомленні студентів з інноваційними 

діагностичними методами арт-терапії для підвищення ефективності діяльності 

в області психологічної корекції й розвитку особистості. Основна увага при 

вивченні курсу приділяється застосуванню діагностичних можливостей 

проективних арт-терапевтичних методів для вирішення широкого кола 

психолого-соціальних завдань, які пов'язані зі збереженням і відновленням 

психічного здоров'я населення, розвитком інтелектуального і емоційно-

морального потенціалу людей, профілактикою та вирішенням конфліктних 

ситуацій.  

Завдання дисципліни:  

- ознайомити студентів з діагностичним потенціалом арт-терапії, як  з 

інструментом прогресивної психологічної допомоги.  

- вчити студентів самостійно проводити арт-терапевтичну діагностику 

та грамотно інтерпретувати дані з урахуванням існуючої 

багатопланової інтерпретації отриманих результатів.   

- формувати у майбутніх психологів здатність до критичного аналізу 

отриманих результатів  та їхньої оцінки; 

-  формувати уміння застосовувати отриманні знання у практичній 

роботі  в різних галузях психологічної практики. 

  

Дисципліна спрямована на формування наступних компетенцій: 

- КСО.04 - здатність до критичного аналізу, оцінки й синтезу нових та 

складних ідей; 

- КЗП.08 поглиблене знайомство з науковими психологічними теоріями та 

концепціями, що визначають спрямованість сучасних  психологічних шкіл;  

- КЗП.15– здатність до виявлення актуальних потреб потенційних клієнтів, 

співробітників, керівників. 

- КСП.10 - спроможність здійснювати підтримуючу, коригувальну або 

розвиваючу діяльність в процесі роботи з особистістю і / або групою 

постраждалих у кризовій і / або екстремальної ситуації 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен: 

Згідно КСО.04 - Системно мислити, застосовувати знання, розуміння та 

творчі здібності до формування принципово нових ідей та концепцій у сфері 

психологічної практики. 

Згідно КЗП.08 - Вміти використовувати отримані фундаментальні знання 

історії психологічних шкіл на всіх етапах виконання науково-дослідної 

роботи. 

Згідно КЗП.15 - Володіти принципами ефективної мотивації себе та 

клієнтів, співробітників, керівників та принципами ефективної комунікації на 

усіх етапах взаємодії з потенційними клієнтами, співробітниками.  



Згідно КСП.10 - Володіти технологіями надання психологічної допомоги 

в кризових ситуаціях та мати наявність сформованої професійної позиції 

фахівця, до надання професійної психологічної допомоги. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Психодіагностичний підхід до аналізу малюнка в 

арт-терапії. 

Тема 1. Психодіагностичний потенціал малюнка в арт-терапії. 

Тема 2. Типологія завдань для тестів-малюнків. 

Тема 3. Формування завдань психологічної роботи та логіка розстановки 

пріоритетів у вирішенні проблем. 

Змістовий модуль  2.Символічні образи як  матеріал для інтерпретації 

в арт-терапії. 

Тема 4. Геометричні форми як знаки позасвідомої сфери психіки, як 

першоелемент і найбільш елементарний прояв архетипу. 

Тема 5. Фігура людини як базовий архетип індивідуального й колективного 

самопізнання. 

Тема 6. Поняття про мандалу та її роль в культурно-історичному просторі 

людства. Аналіз малюнків з використанням критеріїв архетипових стадій 

великого кола мандали. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Психодіагностичний підхід до аналізу малюнка 

в арт-терапії. 

Тема 1. 

Психодіагност

ичний 

потенціал 

малюнка в арт-

терапії. 

15  2 1  12 3 0,

5 

0,5   

Тема 2. 

Типологія 

завдань для 

тестів-

малюнків. 

15  2 1  12 2  1 0,5   

Тема 3. 

Формування 

17  3 2  12 5 1,

5 

0,5   



завдань 

психологічної 

роботи та 

логіка 

розстановки 

пріоритетів у 

вирішенні 

проблем. 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

47  7 4  36   1,5   

Змістовий модуль 2. Символічні образи як  матеріал для 

інтерпретації в арт-терапії. 

Тема 4. 

Геометричні 

форми як 

знаки 

позасвідомої 

сфери психіки, 

як 

першоелемент 

і найбільш 

елементарний 

прояв 

архетипу.    

19  4 2  13 5 1,

5 

0,5   

Тема  5. Фігура 

людини як 

базовий 

архетип 

індивідуальног

о й 

колективного 

самопізнання.   

19  4 2  13 5 1,

5 

1   

Тема 6. 

Поняття про 

мандалу та її 

роль в 

культурно-

історичному 

просторі 

людства. 

Аналіз 

малюнків з 

використанням 

критеріїв 

20  5 2  13 5 2 1   



архетипових 

стадій 

великого кола 

мандали. 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 58   13 6  39 14 5 2,5   

Усього годин  105 20 10  75 25 8 4   

* – за наявності 

5.  Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання питань тем 1 та 2 2 

2 Опрацювання питань теми «Формування завдань 

психологічної роботи та логіка розстановки пріоритетів у 

вирішенні проблем. 

2 

3 Опрацювання питань теми «Геометричні форми як знаки 

позасвідомої сфери психіки, як першоелемент і найбільш 

елементарний прояв архетипу». 

2 

4 Опрацювання питань теми «Фігура людини як базовий 

архетип індивідуального й колективного самопізнання».   

2 

5 Опрацювання питань теми «Поняття про мандалу та її 

роль в культурно-історичному просторі людства. Аналіз 

малюнків з використанням критеріїв архетипових стадій 

великого кола мандали». 

2 

                                                                                                              

6. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 підготовка до лекцій та практичних  занять  25 

2 спостерігання психічних станів у динаміці за допомогою 

малюнків 

50 

 Разом  75 

  

 

7. Методи навчання - лекції, практичні заняття, консультації 

                                                                                                    

8. Методи контролю – іспит. 

 

9. Питання для підсумкового контролю 
 

1. Психодіагностичний потенціал малюнка в арт-терапії. Три підходи до 

інтерпретації малюнка (клінічний, дослідний, психологічний), контекст 

застосування та результат. 



2. Особливості та проблеми клінічного підходу в інтерпретації малюнків. 

3. Психологічний підхід до аналізу малюнків. 

4. Правило адекватності та його суть. 

5. Основна помилка, яка призводить психолога до втрати цілісного образу 

«світу клієнта». 

6. Типологія завдань для тестів-малюнків. 

7. Істотна гідність психодіагностики за допомогою малюнків. 

8. Вільні інструкції. Їх суть. Приклади. 

9. Тематичні інструкції. Їх суть. Приклади. 

10. Традиційні інструкції (особистісні та сімейні). Їх суть. Приклади. 

11. Нетрадиційні інструкції (символічні й ті, що моделюють). Їх суть. 

Приклади. 

12. Схема показників і критеріїв для аналізу малюнків. 

13. Формування завдань психологічної роботи. 

14. Логіка розстановки пріоритетів у вирішенні проблем. 

15. Психографія, як метод дослідження психічних процесів і особистості. 

16. Фігура людини як базовий архетип індивідуального й колективного 

самопізнання. 

17. Геометричні форми як знаки позасвідомої сфери психіки, як 

першоелемент і найбільш елементарний прояв архетипу. 

18. Експериментальне дослідження архетипів Карла Юнга. 

19. Сучасні дослідження універсальних патернів: архетипи й гештальт. 

20. Феномен психосемантичного ізоморфізму. 

21. Аналіз типологічних особливостей на основі переваги геометричних 

форм. 

22. Діагностичне й психотерапевтичне використання мандал 

(циркулярних зображень). 

23. Поняття про мандалу та її роль в культурно-історичному просторі 

людства. Ритуальне використання мандал. Коротка історія. 

24. Принципи інтерпретації образотворчої продукції, з урахуванням 

символічного характеру образів. 

25. Створення мандал в арт-терапії. Сфера застосування. Підходи до 

аналізу. Загальний алгоритм інтерпретації мандал: поняття центру; поняття 

зовнішніх кордонів; взаємодія центру і зовнішніх кордонів; хаотичність 

впорядкованість, симетрія - асиметрія; рух в малюнку; колірний вибір (по 

палітрі); числові елементи в мандалі. 

26. Аналіз малюнків з використанням критеріїв архетипових стадій 

великого кола мандали. 

                                                            

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
   

Поточний контроль Модульний 

контроль 
Сума балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1    Т2    Т3  Т4 Т5   Т6    

50 

 

100 



5 5  10  10 10 10    

 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 
1. Опорні конспекти лекцій та презентації 

2. Навчальні посібники 

3. Робоча навчальна програма 

4.Збірка тестових завдань для модульного оцінювання навчальних досягнень 

студентів. 

 

15. Рекомендована література 
 

Основна 

1. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала». Под редакцией А.И. 

Копытина. -СПб.: Речь, 2005.- 141с. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Кудзилов Д. Б. Психодиагностика через 

рисунок в сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2004. — 144 с. 

3. Либин А. В. Психографический тест: конструктивный рисунок человека 

из геометрических форм / А. В. Либин, А. В. Либина, В. В. Либин. — М.: 

Эксмо, 2008. — 368 с. — (Психологическое образование). 

4.  Тресиддер, Джек Словарь символов. - Москва : Изд.-торг. дом "Гранд" 

: Фаир-пресс, 2001. - 444 с. 

5. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: «Локид-Миф», 1999. – 

576с. 

 

Додаткова 
1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М.: 

Академия/Смысл, 1999.- 349с. 



2. Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: введение в 

понимание детей через кинетические рисунки. М.: Смысл, 2000. С. 20 – 

21.  

3. Вартег Э. Уровневая диагностика. Пер. с нем. М.: Смысл, 2004.-239с. 

4. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических 

процессов/Под ред. А.В. Либина. М.: Смысл, 1998.-685с. 

5. Вегнер А.Л. Методы рисуночной диагностики. М.: Педагогика-Пресс, 

2005.-160с. 

6. Либин А.В. Диагностика индивидуальных различий между людьми с 

целью оптимизации процесса расстановки кадров. В сб.: Подготовка и 

использование кадров в науке. Москва: Московский Дом научно-технической 

пропаганды, 1989, с. 134—138. 

7. Либин А.В. Единая концепция стиля человека: метафора или 

реальность. В сб.: Стиль человека: психологический анализ. Под ред. А.В. 

Либина. Грант Российского фонда фундаментальных исследований 97-06-

87106. Москва: Смысл, 1998, с. 109-124. 

8. Либин А.В. Применение графической психодиагностической методики 

в профконсультационной работе. В сб.: Диагностика способностей и 

личностных черт учащихся. Саратовский гос. ун-т, 1989, с. 69-82. 

9. Либин А.В. Стилевые характеристики поведения человека в процессе 

познания окружающей действительности. В сб.: Конструктивная психология 

— новое направление развития психологической науки и практики. 

Красноярский гос. ун-т, 1989, с. 179—183. 

10. Либин А.В.У Либин В.В. Психологические особенности предпочтения 

человеком геометрических форм. В сб.: Графические знаки: проблемы, 

исследования, разработки, стандарты. Киев, 1988, с. 32—36. 
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