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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Арт-технології у соціальній роботі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 231 соціальна робота. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є знання арт-технологій 

та опанування методиками терапії, корекції, профілактики, реабілітації та 

діагностики через призму мистецтва, з метою формування готовності 

використовувати арт-терапевтичні методики з різними категоріями клієнтів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Теоретичні аспекти арт-технологій 

2.Арт-терапевтичні техніки надання соціально-психологічної допомоги 

різним категоріям населення 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання курсу «Арт-технології у соціальній роботі»  

полягає в ознайомленні студентів з найбільш популярним засобом роботи з 

різними категоріями населення та широким спектром соціальних проблем 

особистості та причин її дезадаптації – АРТ-технологіями. Отримані знання 

дозволять студенту опанувати методи діагностики, корекції, профілактики, 

терапії, реабілітації через призму творчої діяльності особистості. 

 

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. 

• визначення домінант та пріоритетів використання арт-технологій у 

практичній діяльності 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 06. Здатність виявляти ініціативу, підприємливість та творчий 

підхід у вирішенні складних завдань. 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, 

саморозвитку, професійної самореалізації. 
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СК 17. Володіти педагогічною технікою і майстерністю; доцільно 

застосовувати інноваційні технології навчання; знаходити оптимальні засоби 

реалізації принципу творчої співпраці між всіма суб’єктами освітнього 

процесу 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

ПРН 02. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні 

джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та 

рекомендації щодо їх впровадження. 

ПРН 04. Показувати глибинне знання та системне розуміння 

теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 

соціогуманітарних наук. 

ПРН 06. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості, підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

ПРН 09. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання, застосовувати рефлексивні технології при 

вирішенні навчальних, виховних та професійних завдань. 

ПРН 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання як стандартних так і незвичайних 

завдань професійної діяльності у стандартних та непередбачуваних умовах. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

 

2. Змістнавчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

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

технологій. 

 

Основні поняття арт-терапії. Сприйняття. Закономірності прийняття. 

Ілюзії прийняття. Категорії креативність, метафоричність, ресурсність та 

мистецтво. Арт-терапія як: засіб самовираження, засіб 

внутрішньоособістісної комунікації, творчість, задоволення, навчання, гра, 

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

ведення документації. 

 

Тема 2. Базові напрямки використання арт-технологій. 
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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. Інди-

відуальний 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. Атр-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.  
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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. 

 

3. Рекомендована література 
 

Основна 

1. Бреусенко-Кузнецов І. и др. Використання арт-технологій на уроках 

української літератури як розвиток емоційної складової характеру учня 

//вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України (протокол № 1 від 20 січня 2020 р.) Неперервна 

педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних 

педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. ОП Рудницької/[наук. ред.: 

ГІ Сотська, МП Вовк].–Вип. 3 (15).–К.: Талком, 2020.–282 с. – 2020. – С. 

129. 

2. Вознесенська О. Медиа-арт-терапия: современное искусство–ответ на 

вызовы современности //Studia Universitatis Moldaviae-Științe ale Educației. 

– 2021. – №. 11. 

3. Практикум з арт-терапії: шкатулка майстра: науково-методичний 

посібник / О.Тараріна – К. : АСТРАМІР-В, 2018.- 224 с. 

4. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, 

соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с. 

5. Степанова А.В., Жданова С.Н. Арт-технологии в социализации 

учащихся // В сборнике: Современные проблемы и перспективы развития 

педагогики и психологии сборник материалов 9-ой Международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 95-98. 

6. Тарарина Е. Практикум по арт-терапии. Шкатулка мастера. – К.: 

Астамір-В, 2016, 224 с. 

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

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

8. Тарарина Е. Практикум по консультированию. Арт-решения.  – К. 

2019. 80 с. 

9. Тараріна О. Практикум з арт-терапії в роботі з дітьми. Астамір-В, 

2019. 256 с. 
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Додаткова 

1. Арт-терапія: методичні вказівки до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» / укладач 

Березовська Л.І., Ямчук Т.Ю. – Мукачево: МДУ, 2018. - 32 с. 

2. Афанасьева А.Б. Арт-технологии в диагностике и развитии 

креативности ребенка во внеурочной деятельности // В сборнике: 

Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации 

материалы всероссийской научно-практической конференции (заочной) с 

международным участием. ответственный редактор А.Ю. Нагорнова. 2016. 

С. 94-98. 

3. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. Психотерапия: [учебник] 

/ Л. Ф. Бурлачук, А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. – 2 изд. – СПб. : Питер, 2006.– 

370 с.  

4. Вознесенська, О. Шляхом арт-терапії у пошуках натхнення. Психолог. 

2011. № 17. С. 3–5. 

5. Волошина, М. Арт-терапія у роботі зі студентами в період адаптації 

до навчання. Психолог. Шкільний світ. 2013. № 13/14. С. 107–112. 

6. Копытин А.И. Арт-терапия – новые горизонты. Москва: Когито-

центр, 2016. 236 с. 

7. Копытин А.И. Методы арт-терапии в преодолении последствий 

травматического стресса. Москва: Когито-центр, 2016. 203 с. 

8. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии / А.И. Копытин 

– СПб: Речь, 2003. – 319 с. 

9. Лелявина К.И., Клименко Г.А.Арт-технологии в образовательном 

процессе средней школы // В сборнике: Перспективы развития науки и 

образования:III международная научно-практическая конференция. 2016. С. 

87-90. 

10. Лелявина К.И., Клименко Г.А.Арт-технологии в образовательном 

процессе средней школы // В сборнике: Перспективы развития науки и 

образования:III международная научно-практическая конференция. 2016. С. 

87-90. 

11. Простір арттерапії: мистецтво стосунків у танці життя: матеріали 

ХVІІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. 

Київ, 18–19 червня 2021 р.) / [за наук. ред. Л.А. Найдьонової, 

О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – Київ : ФОП Назаренко Т.В., 2021. – 108 с. 

12. Степанова А.В., Жданова С.Н. Арт-технологии в социализации 

учащихся // В сборнике: Современные проблемы и перспективы развития 

педагогики и психологии сборник материалов 9-ой Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 95-98. 

13. Таран, Є. О. Використання арт-терапевтичних технологій в процесі 

розвитку соціальної активності молодших школярів зі зниженим слухом 

[Текст] / Є. О. Таран // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих 
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науковців : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

2021. – Вип. 9, т. 2. – С. 280–284. 

14. Чемоніна Л., Лесик А. Арт-педагогічні технології як засіб формування 

творчого самовираження учнів початкової школи у процесі позашкільної 

освіти Молодь і ринок No1 (187), 2021 С. 114-118 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Арт-технології: п’ять кейсів колаборацій брендів з мистецтвом  

https://bazilik.media/art-tekhnolohii-p-iat-kejsiv-kolaboratsij-brendiv-z-

mystetstvom/ 

2. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) 

https://aqce.com.ua/vipusk-n3-2012/sadova-ii-art-terapija-jak-suchasnij-metod-u-

sistemi-socialnoi-roboti.html 

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

4. Електрона бібліотека ОНУ імені І.І.Мечникова 

http://lib.onu.edu.ua/ru/elektronnaya-biblioteka/  

5. Концепція розвитку позашкільної освіти.URL: 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-

proyekt-koncepciyi-rozvitku-pozashkilnoyi-osviti (дата звернення 19.01.2021). 

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

art-terapiji 

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

8. Титаренко О. І. Використання арт-терапії в психолого-педагогічному 

супроводі освітнього процесу // Електронний збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el 

_gurnal/pages/vyp6/tytarenko.pdf.  

9.  
 

Психологічні журнали та періодичні видання 

 

1. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту 

психології ім. Г.С.Костюка.  

2. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова 

3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія «Психологія».  

4. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні 

науки.  

5. Вісник Харківського національного університету Серія: Психологія.  

6. Збірник наукових праць Національної академії Державної 

прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки.  

https://bazilik.media/art-tekhnolohii-p-iat-kejsiv-kolaboratsij-brendiv-z-mystetstvom/
https://bazilik.media/art-tekhnolohii-p-iat-kejsiv-kolaboratsij-brendiv-z-mystetstvom/
https://aqce.com.ua/vipusk-n3-2012/sadova-ii-art-terapija-jak-suchasnij-metod-u-sistemi-socialnoi-roboti.html
https://aqce.com.ua/vipusk-n3-2012/sadova-ii-art-terapija-jak-suchasnij-metod-u-sistemi-socialnoi-roboti.html
http://art-therapy.org.ua/
http://lib.onu.edu.ua/ru/elektronnaya-biblioteka/
http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-prostir-art-terapiji
http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-prostir-art-terapiji
https://uaat.org.ua/
http://virtkafedra.ucoz.ua/el%20_gurnal/pages/vyp6/tytarenko.pdf
http://virtkafedra.ucoz.ua/el%20_gurnal/pages/vyp6/tytarenko.pdf
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7. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ (Серія психологічна).  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

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 темоюзаняття); 

2) оцінки за виступ в аудиторії із самостійно підготовленою доповіддю 

за темою заняття (структурованість доповіді,обґрунтованість матеріалу, що 

викладається, зацікавленістьслухачів); 

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. 
 


