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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 – 4 

 

годин – 120 

 

змістових модулів –  

4 

 

ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 

23 – Соціальна робота  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 

 

Рівень вищої освіти: 
 

Другий 

вибіркова 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

20 год.  год. 

Практичні, семінарські 

20 год.  год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

80  год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

* – за наявності 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання курсу «Арт-технології у соціальній роботі» 

полягає в ознайомленні студентів із найбезпечнішим видом практичної 

діяльності працівників соціальної сфери – АРТ-технологіями, які в свою 

чергу дозволять опанувати методики терапії, корекції, профілактики, 

реабілітації та діагностики через призму мистецтва, з метою формування 

готовності використовувати арт-терапевтичні методики з різними 

категоріями клієнтів. 

Завдання: 

• Ознайомити з основними положеннями арт-технологічного 

підходу в соціальній роботі;  

• Ознайомити студентів з основними теоретичними проблемами 

арт-технологій в соціальній роботі; 

• Ознайомити студентів з основними дослідженнями нових 

напрямків  арт-терапії; 

• Сформувати уміння застосовувати теоретичні знання у 

практичній роботі зрізними категоріями клієнтів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КСО.05 – креативність, здатність до системного аналітичного 

мислення; 

КЗП.01 – здатність організовувати практичну діяльність відповідно до 

сучасних напрямів соціальної роботи та відповідно до суб’єкту і складності 

випадку; 

КСП.08 – здатність використовувати професійно-профільовані знання 

в реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів; 

КСП.09 – здатність вивчати вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і 

практики, що належать до сфери професійної діяльності соціального 

працівника, з метою збагачення та використання  



 

 

передового професійного досвіду; 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

• Систематизувати отримані знання, результати досліджень, 

професійну інформацію, мислити широко та глобально; 

• Вирішувати нестандартні та складні професійні завдання з 

використанням творчого підходу; 

• Аналізувати причини виникнення соціальних проблем,  тенденції 

розвитку суспільства; 

• Систематизувати отримані знання, результати досліджень, 

професійну інформацію, мислити широко та глобально; 

• Визначати цільові групи, на які спрямована програма, процес та 

необхідні заходи із втручання; 

• Використовувати професійно-профільовані знання в реалізації 

програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп клієнтів; 

• Вивчати та використовувати досвід  вітчизняних та зарубіжних 

досягнень науки і практики, що належать до сфери професійної діяльності 

соціального працівника; 

3. Зміст навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Тема 1. Основні поняття, принципи, особливості та функції арт-

технологій. 

Основні поняття арт-терапії. Категорії креативність, метафоричність, 

ресурсність та мистецтво. Арт-терапія як: засіб самовираження, засіб 

внутрішньо особістісної комунікації, творчість, задоволення, навчання, гра, 

зцілення. Функції арт-технологій.  Засоби реєстрації оцінки стану клієнта та 

ведення документації. 

Тема 2. Базові напрямки використання арт-технологій. 

Діагностичний, корекційний, реабілітаційний та терапевтичний 

потенціал арт-технологій. Індивідуальний та груповий метод використання 



 

 

арт-технологій. Види арт-терапевтичних напрямків.  

Тема 3. Загальний огляд сучасних напрямків арт-терапії. 

Пісочна арт-терапія, глинотерапія, казко-терапія, ізо-терапія, мандало-

терапія, бібліо-терапія, аква-терапія, кіно-терапія, фототерапія, колаж, 

маскотерапія, МАК, кукло-терапія, танцювальна терапія, ігрова терапія. 

Тема 4. Арт-терапевтичні техніки, методи та матеріали. 

Особливості використання технік у роботі з різними категоріями 

клієнтів. Особливості використання матеріалів відповідно до категорій 

клієнтів. Використання елементів фольклоро-терапії у навчально-виховному 

процесі початкової школи. Арт-терапія та соціальне мистецтво: гуманістична 

парадигма групової роботи. Безпредметне мистецтво: джерело нових 

підходів в арт-терапевтичній роботі. Діагностичні і терапевтичні методики. 

Тема 5. Групова арт-терапія. 

Форми групової арт-терапії (студійна, динамічна, тематична). Етапи 

розвитку психотерапевтичної групи. Стратегія формування групи. Динаміка 

процесів у групі. Особливості психотерапевичного процесу у групі. Сучасні 

підходи та актуальні розробки в сфері групової психотерапії.  

МОДУЛЬ 2. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНІКИ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ РІЗНИМ 

КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ 

Тема 6. Використання арт-технологій в роботі з людьми похилого 

віку. 

Особливості соціально-психологічної роботи з літніми людьми. 

Індивідуальний та груповий підходи. Арт-методики в роботі з людьми 

похилого віку. 

Тема 7. Використання арт-технологій в роботі з жертвами насилля 

Соціально-психологічні особливості категорії «жертва насилля». 

Технології роботи з дітьми, які постраждали від сімейного насилля. 

Індивідуальна та групова форма роботи з жертвами насилля. 



 

 

Тема 8. Арт-технології в роботі з дітьми. 

Методи занять корекційного напрямку. Методики роботи які 

спрямованні на формування командної роботи. Арт-технології в роботі з 

дітьми «групи-ризику». 

Тема 9. Арт-терапевтичні техніки в роботі з наркозалежними.  

Процес групової інтерактивної арт-терапії з наркозалежними. 

Особливості учасників групи. Вплив групової роботи на особистісні 

характеристики наркозалежних. 

Тема 10. Арт-технології в роботі з наслідками травматичного 

стресу. 

Особливості психологічної травми та після стресових станів. Методи 

арт-терапевтичної допомоги які використовують при психологічній травмі та 

після стресових станів. Техніки у роботі з емоційними станами, подоланням 

почуття страху та станом стресу та ін. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 
У

сь
о
го

 у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/

с 

ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Тема 1. Основні поняття, 

принципи, особливості та 

функції арт-технологій 

12 2 2  8      

Тема 2. Базові напрямки 

використання арт-технологій 
12 2 2  8      

Тема 3. Загальний огляд 

сучасних напрямків арт-терапії. 
12 2 2  8      

Тема 4. Арт-терапевтичні 

техніки, методи та матеріали. 
12 2 2  8      

Тема 5. Групова арт-терапія. 12 2 2  8      

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10  40      

Змістовий модуль 2. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНІКИ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ РІЗНИМ 

КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ 



 

 

Тема 6. Використання арт-

технологій в роботі з людьми 

похилого віку. 

12 2 2  8 

     

Тема 7. Використання арт-

технологій в роботі з жертвами 

насилля 

12 2 2  8 

     

Тема 8. Атр-технології в роботі з 

дітьми. 
12 2 2  8 

     

Тема 9. Арт-терапевтичні техніки 

в роботі з наркозалежними.  
12 2 2  8 

     

Тема 10. Арт-технології в роботі 

з наслідками травматичного 

стресу. 

12 2 2  8 

     

Разом за змістовим модулем 2 60 10 10  40      

ІНДЗ*           

Усього годин 120 20 20  80      

* – за наявності 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основні поняття, принципи, особливості та 

функції арт-технологій 
2 

2 Тема 2. Базові напрямки використання арт-технологій 2 

3 Тема 3. Загальний огляд сучасних напрямків арт-терапії. 2 

4 Тема 4. Арт-терапевтичні техніки, методи та матеріали. 2 

5 Тема 5. Групова арт-терапія. 2 

6 Тема 6. Використання арт-технологій в роботі з людьми 

похилого віку. 
2 

7 Тема 7. Використання арт-технологій в роботі з 

жертвами насилля 
2 

8 Тема 8. Атр-технології в роботі з дітьми. 2 

9 Тема 9. Арт-терапевтичні техніки в роботі з 

наркозалежними.  
2 

10 Тема 10. Арт-технології в роботі з наслідками 

травматичного стресу. 
2 

 Разом 20 

 



 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

... Разом  

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми/види завдань 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Основні поняття, принципи, особливості та 

функції арт-технологій 
8 

2 Тема 2. Базові напрямки використання арт-технологій 8 

3 Тема 3. Загальний огляд сучасних напрямків арт-терапії. 8 

4 Тема 4. Арт-терапевтичні техніки, методи та матеріали. 8 

5 Тема 5. Групова арт-терапія. 8 

6 
Тема 6. Використання арт-технологій в роботі з людьми 

похилого віку. 
8 

7 
Тема 7. Використання арт-технологій в роботі з 

жертвами насилля 
8 

8 Тема 8. Арт-технології в роботі з дітьми. 8 

9 
Тема 9. Арт-терапевтичні техніки в роботі з 

наркозалежними.  
8 

10 
Тема 10. Арт-технології в роботі з наслідками 

травматичного стресу. 
8 

 Разом 80 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 

занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція, семінари, пояснення, розповідь, бесіда, 

дискусія. 

• Наочні: спостереження, презентація, демонстрація. 

• Практичні: вправи, вирішення кейсів. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 



 

 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів з навчальною літературою; 

виконання індивідуальних навчальних завдань. 

11. Методи контролю 

Поточний контроль складається з: 

1. Оцінювання роботи студента впродовж аудиторних/онлайн-

занять занять (систематична підготовка до практичних занять, відповіді на 

запитання викладача, активна участь у дискусіях за темою заняття); 

2. Оцінки за виступ в аудиторії із самостійно підготовленою 

доповіддю за темою заняття (структурованість доповіді, обґрунтованість 

матеріалу, що викладається, зацікавленість слухачів); 

До поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у 

науково- дослідницькій, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях за 

даною дисципліною. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку; допуск до заліку 

передбачує мінімум 50 балів, які накопичуються у поточнім контролі. 

Підвищення оцінки здійснюється у формі усного опитування або у 

вигляді письмової роботи за всіма темами курсу. 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Арт терапевтичний процес та його системний опис. 

2. Арт-методики в роботі з людьми похилого віку. 

3. Арт-терапевтичний простір. 

4. Арт-терапія в роботі з дітьми та підлітками. Пісочна терапія. 

5. Арт-терапія в роботі з цілями. 

6. Арт-терапія у спеціалізованих навчальних закладах та лікувальних 

установах. 

7. Вплив групової роботи на особистісні характеристики 



 

 

наркозалежних. 

8. Вплив окремих теоретичних напрямів на формування теорії і 

практики арт-терапії. 

9. Границі арт-терапевтичної діагностики. 

10. Групова інтерактивна арт-терапія. 

11. Діагностичні можливості арт-терапії. 

12. Етапи арт-терапевтичного процесу. 

13. Ефективний метод роботи з психосоматикой і прийняттям себе 

методом глино-терапії. 

14. Засоби комунікації в арт-терапії.  

15. Засоби створення позитивного емоційного настрою в групі. 

16. Ізотерапія. Психологія кольору. 

17. Індивідуальна форма арт-терапевтичного консультування та його 

етапи. 

18. Історія становлення арт-терапії як самостійного 

психотерапевтичного напрямку. 

19. Казкотерапія, як сильний психотерапевтичний інструмент. 

20. Кінотерапія, як універсальний спосіб роботи в арт-терапії. 

21. Лялькотерапія в роботі з темами прийняття себе, гармонізації 

емоційного стану. 

22. Мандалотерапія. Глибинне проживання образу «Я». 

23. Маскотерапія в роботі з глибинними комплексами і проблемами 

клієнта. 

24. Межі арт-терапевтичної діяльності. 

25. Метафори та проекції в арт-терапії. 

26. Метафоричні асоціативні картинки (МАК), з різними запитами в 

психології; 

27. Методи арт-терапевтичної допомоги які використовують при 

психологічній травмі та після стресових станів. 

28. Методологія групової арт терапії. 



 

 

29. Механізми арт-терапевтичної взаємодії з клієнтом. 

30. Музична терапія в роботі зі зниженням психоемоційного 

напруження. 

31. Мультикультурний підхід в арт терапії.  

32. Напрямки діяльності арт технологій. 

33. Обмеження у застосуванні арт-терапії і окремих технік.  

34. Основні завдання ігрової терапії. 

35. Основні положення і термінологія арт-терапії.  

36. Особливості роботи з різними матеріалами в арт-терапії.  

37. Переваги арт терапевтичного напрямку. 

38. Побічні продукти в арт-терапії. 

39. Показання та протипоказання для використання арт-технологій. 

40. Поняття арт-терапія. Техніки і методики в арт-терапії. 

41. Практичні вправи арт-терапії в роботі з партнерськими 

відносинами. 

42. Принципи арт терапевтичної діяльності.  

43. Розвиток самооцінки методом фототерапії. 

44. Роль і місце арт-терапії в ієрархії терапевтичних напрямків 

психології та соціальної роботи. 

45. Символізм продукту творчості клієнта. 

46. Сучасні теорії розвитку арт-терапії. 

47. Техніки арт-терапії в груповій роботі. 

48. Форми групової арт-терапії. 

49. Форми та методи арт-терапії. 

50. Функції та завдання арт терапевта.  

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 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. Навчальна та робоча навчальна програми. 

2. Конспект лекцій. 

3. Перелік питань до заліку. 

15. Рекомендована література 

Основна 

1. Вознесенська О.Л., Лазоренко Б.П., Пилипеико О.І., та інш. Групи 

взаємодопомоги: соціалізація через розвиток творчого потенціалу. 

Методичний посібник для фахівців, які працюють у групах 

взаємодопомоги, створених при Консультативних пунктах «Довіра» 

центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Частина 2. — К.: 

Видавничий дім «Каліта», 2005. — 168 с. 

2. Вознесенька О., Мова Л. Арт-терапія в роботі практичного психолога: 

використання арт-технологій в освіті.-  К.: Шкільний світ, 2007. -120 с.  

3. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной 

работе.- СПб.: Речь, 2007. - 336 с  



 

 

4. Кокоренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов 

помогающих профессий. — СПб.: Речь, 2005 ,— 101 с. 

5. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии / А.И. Копытин – 

СПб: Речь, 2003. – 319 с. 

6. Маноха І.П. Психологія потаємного «Я» / И.П.Маноха – К.: Поліграф 

книга, 2001 – 448с. 

7. Мова Людмила// Простір арт-терапії: Разом з вами: 

[зб.наук.статей]/ЦИППО, 2006, ГО «Арт-терапевтична асоціація»,2006 – 

К.:КИТ, 2006 

8. Профессиональная социальная работа: личностно-ориентированный 

подход / Бочарова В. В. — М.: Альфа-книга, 1999. — 202 с. 

9. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку / 

Вачков И.Г. — М.: Ось—89, 2003. — 144 с. 

10. Тарарина Е. Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера. Научно-

методическое пособие. Луганск: Элтон-2, 2013. 160 с.  

11. Хрестоматия Арт-терапия. // Под ред. А.И. Копытина. — СПб.: Питер, 

2001. — 320с. 

16. Електронні інформаційні ресурси 

1. Арт-терапевтична асоціація http://art-therapy.org.ua/ 

2. Простір арт-терапії http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-prostir-art-

terapiji 

3. Українська асоціація арт-терапевтів https://uaat.org.ua/ 

http://art-therapy.org.ua/
http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-prostir-art-terapiji
http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-prostir-art-terapiji
https://uaat.org.ua/

