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Опис дисципліни 
Дисципліна «Арт-терапевтичні технології в соціокультурній сфері» 

спрямована на оволодіння студентами знань щодо теоретичних і практичних 
аспектів арт-терапії та формування умінь і навичок застосовувати арт-
терапевтичних технологій у професійній діяльності менеджера 
соціокультурної сфери. Особлива увага зосереджена на арт-терапевтичних 
вправах і техніках. 

Структура курсу 
 

Години 
(лекц./ 
сем.) 

Тема  Результати навчання Завдання  

2/2 Арт-терапія як 
вид 
психотерапії 

Розкрити зміст вихідних арт-
терапевтичних понять. 
Обґрунтувати переваги арт-
терапії. Проаналізувати форми 
арт-терапевтичної роботи. 
Розкрити характерні 
особливості арт-терапевтичної 
діяльності. Визначити умови 
проведення відкритих сесій. 
Описати арт-терапевтичний 
кабінет і його оснащення. 
Проаналізувати способи 

Усна відповідь, 
практичні 

завдання, есе 
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оцінки й реєстрації арт-
терапевтичної діяльності 

 Історичний 
аспект арт-
терапії 

Дослідити особливості 
використання мистецтва в 
Стародавній Греції та 
Стародавньому Китаї. 
Проаналізувати становлення 
арт-терапії. Дослідити арт-
терапію як емпіричний метод, 
як самостійний напрям. 
Охарактеризувати напрями 
використання мистецтва в 
корекційній роботі 

Усна відповідь, 
інформаційне 
повідомлення 

2/2 Арт-терапія в 
роботі з дітьми і 
підлітками 

Розкрити потенціал арт-терапії 
у роботі з дітьми і підлітками. 
Представити поетапну 
структуру проведення арт-
терапевтичного заняття з 
дітьми. Проаналізувати 
методику обговорення 
дитячих малюнків 
В. Оклендер. Дослідити 
можливості арт-терапії при 
корекції дитячих страхів 

Усна відповідь, 
практичні 
завдання 

 Арт-терапія з 
різними 
групами 
клієнтів 

Охарактеризувати арт-
терапевтичну роботу з людьми 
літнього віку. Представити 
методи роботи з людьми 
літнього віку. Розкрити 
особливості арт-терапевтичної 
роботи з правопорушниками. 
Дослідити потенціал арт-
терапії в роботі з бездомними 

Усна відповідь, 
практичні 
завдання 

2/2 Види арт-
терапевтичних 
технологій 

Дослідити галузі 
використання танцтерапії. 
Охарактеризувати ігрову 
терапію, характерні 
особливості гри. Описати 
гуманістичну ігрову терапію. 
Проаналізувати особливості 
роботи з дітьми. Дослідити 
процедуру групової 
психодрами. Розкрити 

Усна відповідь, 
практичні 
завдання 



характерні особливості 
фототерапії. Визначити 
функції фотографії. Дослідити 
потенціал музикотерапії та 
механізми впливу музики на 
людину 

2/2 Проективні 
графічні 
методики 

Охарактеризувати малюнок у 
психологічній діагностиці. 
Проаналізувати сфери тем для 
малювання. Розкрити 
особливості проективного 
малювання в арт-терапії. 
Представити класифікацію 
проективних графічних тестів. 
Визначити принципи 
інтерпретації проективних 
ознак в малюнках 

Усна відповідь, 
практичні 
завдання 

/2 Казкотерапія як 
форма терапії 
творчістю 

Розкрити сутність поняття 
«казкотерапія». Дослідити 
функціональні особливості 
казок. Проаналізувати 
методичні особливості 
психологічної роботи з 
казками. Охарактеризувати  
методичні прийоми, що 
полегшують використання 
казок в психотерапевтичній 
роботі. Дослідити прийоми 
роботи з 
психотерапевтичними казками 
(для аналізу, для знайомства з 
текстом). Проаналізувати 
потенціал казок для 
індивідуального 
консультування. Представити 
модель психотерапевтичної  
казки 

Усна відповідь, 
практичні 
завдання 

2/ Техніки арт-
терапії 

Робота з технікою 
медитативного малюнка – 
мандала. Робота з технікою 
спрямованої візуалізації. 

Усна відповідь, 
практичні 
завдання 



Аналіз етапів проведення 
спрямованої візуалізації 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 
оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 
поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 
час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

Види оцінювання  % від остаточної 
оцінки 

Модулі І–ІІ (теми 1, 3, 5, 6, 7, 8)– усне і письмове 
опитування, обговорення 

70 

Екзамен  30 
 

 


