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ВСТУП 

Арт-техніки впевнено завойовують прихильників не лише у дальньому 

і ближньому зарубіжжі, а й в Україні. Вони набувають статусу самостійного 

психокорекційного та психотерапевтичного напрямку завдяки простоті і 

доступності використання, а також через очевидні переваги над вербальними 

формами роботи. Завдяки тому, що арт-техніки є засобом переважно 

невербального спілкування, вони є особливо цінними в роботі з тими 

клієнтами, які мають труднощі в словесному описі своїх переживань. Поряд з 

цим, образотворча діяльність є хорошим засобом зближення людей, 

своєрідним “мостом” між спеціалістом і клієнтом.  

Робота з арт-техніками в більшості випадків викликає в людей 

позитивні емоції, допомагає подолати апатію і безініціативність, сформувати 

біль активну життєву позицію. 

Арт-техніки базуються на мобілізації творчого потенціалу людини, 

внутрішніх механізмів саморегуляції і зцілення. Вона відповідає 

фундаментальній потребі в само актуалізації – розкритті широкого спектру 

можливостей людини і утвердження нею свого індивідуально-неповторного 

способу буття-в-світі. 

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із 

психокорекційною роботою з використанням арт-технік, яка в більшості 

випадків викликає в людей позитивні емоції, допомагає подолати апатію і 

безініціативність, сформувати більш активну життєву позицію. 

Завдання: оволодіти базовими поняттями психокорекції за допомогою 

арт-технік, освоїти різні психотехнічні прийми, що базуються на творчому 

самовияві, мобілізації творчого потенціалу людини, внутрішніх механізмів 

саморегуляції і зцілення. 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати:  

 основні психологічні терміни, що стосуються арт-технік;  

 стан розвитку арт-технік в Україні та за кордоном;  

 орієнтуватися в етапах основних арт-технічних прийомах і методах;  

 орієнтуватися у етапах проведення психокорекційної роботи із 

використанням арт-технік; 

 розрізняти специфіку індивідуальної та групової роботи із арт-

техніками;  

 орієнтуватися в методах оцінки психокорекційного впливу арт-технік; 

 розуміти принципи використання психомалюнків в арт-терапії; 

 розрізняти специфіку використання арт-технік в роботі з різними 

категоріями клієнтів. 
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Студенти повинні вміти:  

 аналізувати символіку в арт-техніках; 

 проводити арт-технічні вправи з використанням різних образотворчих 

матеріалів; 

 застосовувати арт-техніки у формуванні практичних навичок у пізнанні 

оточуючого світу; 

 застосовувати арт-техніки у пізнанні життєвої перспективи особистості; 

 застосовувати арт-техніки у психокорекційній роботі з конфліктами; 

 застосовувати арт-техніки у психокорекційній роботі з емоційною 

сферою особистості; 

 поєднувати арт-терапевтичну образотворчу роботу з іншими формами 

творчого самовияву. 

Програма містить загальні теми для ознайомлення зі специфікою 

застосування арт-технік. Спеціальні теми програми розкривають методи 

використання різноманітних матеріалів, які в арт-корекційній роботі 

відіграють роль виражальних засобів. Наступне коло спеціальних тем 

стосується використання арт-технік в роботі з особистісними, мотиваційними 

та соціальними проблемами клієнтів. І завершують тематичний перелік 

питання щодо поєднання образотворчої роботи з іншими формами творчого 

самовияву. 
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СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

теми 
Тема заняття 

Кількість годин Кількість годин 

лекції практичні 

самос-

тійна 
робота 

лекції практичні 

самос-

тійна 
робота 

МОДУЛЬ І 

Розділ 1. Загальні основи арт-терапії 

1.  
Арт-техніки: вихідні 

поняття 
1  7 1  7 

2.  

Основні фактори 

психокорекційного 

впливу при 

використанні арт-

технік 

1  7 1  7 

3.  

Арт-техніки: 

особливості 

психокорекційного 

процесу 

1  7 1  7 

Розділ 2. Індивідуальна та групова арт-терапія 

4.  
Індивідуальні арт-

техніки 
1 2 7 1 2 7 

5.  Групові арт-техніки 1  7 1  7 

МОДУДЬ ІІ 

Розділ 3. Дитяча та юнацька арт-терапія 

6.  

Використання арт-

технік в роботі з дітьми 

та підлітками 

1  7 1  7 

7.  
Психомалюнок в арт-

техніках 
1 2 13 1 2 13 

Розділ 4. Арт-терапія з використанням природних  
та синтетичних матеріалів 

8.  
Арт-техніки роботи з 

піском 
1  7 1  7 

9.  
Арт-техніки роботи з 

глиною 
1  7 1  7 

10.  

Арт-техніки роботи з 

природними та 

синтетичними 

матеріалами 

1  7 1  7 

Усього: 10 4 76 10 4 76 
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

РОЗДІЛ 1. Загальні основи арт-терапії 

  

Тема 1 
Арт-техніки: вихідні поняття 

Мета.  Дати характеристику арт-технік в якості самостійного 

психокорекційного напрямку, що органічно пов’язаний  

з соціальними, культурними, політичними і інституційним 

контекстами. 

1. Поняття арт-технік в психологічній науці. Розуміння арт-терапії  

у різних психотерапевтичних напрямках. Використання образотворчого 

мистецтва з психодіагностичною, психокорекційною та психотерапевтичною 

метою. 

2. Історія розвитку арт-технік. Етапи виникнення і формування арт-

терапії. Розвиток теоретичної бази арт-терапії через синтез різних 

психотерапевтичних течій. 

3. Переваги арт-технік в порівнянні з вербальними формами 

психокорекційної роботи. Відсутність обмежень у використанні арт-технік. 

Застосування мови символів. Мобілізація творчого потенціалу людини. 

4. Класифікація форм і методів арт-терапії. Особливості 

комплектування групи. Структура арт-терапевтичних занять. Тематичні 

особливості занять. Склад групи і тип клієнтів. Форма роботи залежно від 

кількості осіб. Комбінація арт-терапії з іншими психотерапевтичними 

техніками. Матеріали, які використовуються в арт-терапії.  Образотворчі арт-

терапевтичні методи. 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 151–153, 154–156. 

2. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 5–21. 

3. Медведева Е. А. Краткий исторический обзор применения разных видов 

искусства в лечении и коррекции / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко,  

Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская // Арт-педагогика и арт-терапия  

в специальном образовании. – М. : Academia, 2001. – С. 7–18. 

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

2000. – С. 7–19, 65–98, 423–425. 
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5. Психогимнастика в тренинге / Под ред Н. Ю. Хрящевой. – СПб. : Речь, 

2000. – С. 121. 

6. Речицкая Е. Г. Развитие творческого воображения младших школьников 

в условиях нормального и нарушенного слуха / Е. Г. Речицкая,  

Е. А. Сошина. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 107. 

7. Теслюк П. В. Проблеми символічної репрезентації психіки суб’єкта /  

П. В.  Теслюк // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. 

– С. 17–20. 

8. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Г. М. Ферс. – СПб. : Европейский дом, 

2000. – С. 121–123 (інтерпретація кольорів), 134–136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

9. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 66–78 (спонтанне малювання). 

10. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 160–162 (аналіз квадрантів: розташування на 

листку). 

  

Тема 2 
Основні фактори психокорекційного впливу при 

використанні арт-технік 

Мета.  Проаналізувати різноманітні корекційні фактори арт-технік. 

Показати їх вплив на психокорекційну роботу з клієнтом. 

1. Фактор художньої експресії. Етапи змін у експресивній поведінці 

клієнта. Психотерапевтичний вплив художньої експресії у світлі різних 

психотерапевтичних підходів. Теорія об’єктних стосунків. 

2. Фактор психотерапевтичних стосунків. Функції арт-терапевта. 

Фактори, що впливають на психотерапевтичні стосунки. Поняття переносу  

і контрпереносу при застосуванні арт-технік. Етичні питання. 

3. Фактор інтерпретації і вербального зворотного зв’язку. 
Психоаналіз і аналітична психологія в інтерпретації символіки арт-технік. 

Постановка запитань при обговоренні творів. Можливі помилки при 

обговоренні та інтерпретації. 

Література: 

1. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 22–54. 

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

2000. – С. 7–19. 
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Тема 3 
Арт-техніки: особливості психокорекційного процесу 

Мета.  Опис арт-терапевтичного процесу як ряду стадій, що закономірно 

змінюють одна одну, кожна з яких відображає динаміку художньої 

експресії, поведінки клієнта і його відносин з психологом. 

1. Підготовчий етап в роботі з арт-техніками. Структура 

підготовчого етапу. Покази застосування арт-технік. Психотерапевтичний 

контракт. 

2. Етап формування системи психокорекційних стосунків і початку 

творчої діяльності. Визначення необхідного рівня директивності  

та емоційної підтримки. Способи залучення клієнта до арт-терапевтичної 

роботи у випадку труднощів. Прийоми обмеження клієнта. 

3. Етап зміцнення і розвитку психокорекційних відносин  

і продуктивної творчої діяльності. Прийоми роботи: обговорення, 

спрямовані на смислоутворення інтервенції, супровід. Основні зміни у стані  

і поведінці клієнта на цьому етапі. 

4. Завершальний етап (термінація) в роботі з арт-техніками. 
Запланована і вимушена термінація. Види ставлення клієнтів до своїх робіт. 

Випадки деструктивних проявів зі спробами клієнта знищити роботи. 

Література: 

1. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – С. 65–72 (Глава 

„Пространство арт-терапевтического процесса”), 73–104 (Глава 

„Модель арт-терапевтической сессии (занятия)”). 

2. Копытин А. И. Многообразие форм арт-терапевтической работы /  

А. И. Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – 

СПб. : Питер, 2000. – С. 21–27. 

3. Копытин А. И. Психодинамический подход и арт-терапия /  

А. И. Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – 

СПб. : Питер, 2000. – С. 65–98.  

4. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 11–92. 
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РОЗДІЛ 2. Індивідуальна та групова  

арт-терапія 

  

Тема 4 
Індивідуальні арт-техніки 

Мета.  Опис арт-терапевтичного процесу як ряду стадій, що закономірно 

змінюють одна одну, кожна з яких відображає динаміку художньої 

експресії, поведінки клієнта і його відносин з психологом. 

1. Покази арт-технік для індивідуальної роботи з різними групами 

клієнтів. Неглибока психічна патологія. Труднощі у вербалізації своїх 

почуттів і думок. Клієнти, які не підлягають вербальній психотерапії. Арт-

терапія із клієнтами, що мають психічні розлади. 

2. Обговорення з клієнтами цілей, характеру і умов роботи із 

застосуванням арт-технік. Психотерапевтичний контракт. Способи 

залучення клієнта до арт-терапевтичної роботи у випадку труднощів. 

Прийоми обмеження клієнта. 

3. Протікання індивідуального арт-терапевтичного процесу. Темп 

роботи в ході арт-терапії. Методи, що сприяють осмисленню творів. 

Особливості поведінки арт-терапевта в ході роботи з клієнтом. 

„Неконструктивна” поведінка клієнта в ході арт-терапевтичного процесу. 

4. Види індивідуальної психокорекційної роботи. Прийоми роботи: 

обговорення, спрямовані на смислоутворення інтервенції, 

психотерапевтичний супровід. 

Література: 

1. Копытин А. И. Многообразие форм арт-терапевтической работы /  

А. И. Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – 

СПб. : Питер, 2000. – С. 21–27. 

2. Копытин А. И. Психодинамический подход и арт-терапия /  

А. И. Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – 

СПб. : Питер, 2000. – С. 65–98.  

3. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 11–92. 
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Тема 5 
Групові арт-техніки 

Мета.  Дати характеристику особливостей застосування арт-технік  

в груповій психокорекційній роботі. 

1. Особливості групових арт-технік. Переваги групової арт-терапії. 

Основні відмінності групової арт-терапії від індивідуальної арт-терапії. 

2. Внутрішньогрупові комунікативні процеси і стосунки в групі, яка 

працює з арт-техніками. Підходи до ролі міжособистісних стосунків: 

внутрішньоособистісний, міжособистісний, інтегративний. Рівні стосунків  

у групі. Робоча системна модель для оцінки внутрішньогрупових 

комунікативних процесів і стосунків в арт-терапевтичному процесі. 

3. Етапи групової роботи із застосуванням арт-технік: вступ  

і „розігрів”, образотворча робота, обговорення і завершення сесії. Вибір теми 

та її подальша розробка за допомогою образотворчих прийомів. Спеціальні 

техніки обговорення: вільні групові асоціації, „вільно плаваюче 

обговорення”, вільний художній опис. Ефекти, пов’язані з груповим 

обговоренням. 

4. Форми групової роботи із застосуванням арт-технік: студійна 

відкрита група, динамічна (аналітична) закрита група, тематична група. 

Особливості і покази. Інтервенції для утримання поведінки клієнта в межах 

психотерапевтичного простору. 

Література: 

1. Копытин А. И. Многообразие форм арт-терапевтической работы /  

А. И. Копытин // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – 

СПб. : Питер, 2000. – С. 28–46. 

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

СПб. : Речь, 2003. – С. 39–86, 201–252. 

3. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 

2001. – С. 98–178. 

4. Пролкс Л. Групповая арт-терапия с маленькими детьми и их родителями / 

Л. Пролкс // Арт-терапия : новые горизонты / Под. ред. А. И. Копытина. – 

М. : Когито-Центр, 2006. – С. 87–104. 

5. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції / Т. С. Яценко. 

– К. : Либідь, 1996. – С. 61–82. 
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РОЗДІЛ 4. Дитяча та юнацька арт-терапія 

  
Тема 6 

Використання арт-технік в роботі з дітьми та підлітками 

Мета.  Ознайомити із особливостями застосування арт-технік в роботі  

з дітьми, з основними формами педагогічної арт-корекційної роботи. 

1. Педагогічний напрямок в арт-терапії. Специфіка використання 

арт-технік в роботі з дітьми. Особливості інтерпретації дитячих творів. 

Специфіка психокорекційних стосунків. Особливості використання різних 

матеріалів в арт-терапевтичній роботі з дітьми. 

2. Арт-техніки в роботі з дітьми, що мають порушення поведінки 

та емоційні розлади. Діагностичні критерії: відсутність, роз’єднання частин 

тіла, надмірне штрихування, малюнки без людей. 

3. Арт-техніки в роботі з дітьми, що відстають у розвитку та 

нездатні до навчання. Ознаки перцептивно-моторних порушень. Стадії 

розвитку дитячого малюнка. Віковий розвиток зображення людини. 

4. Арт-техніки в роботі з дітьми, що мають фізичні вади. 
Специфіка роботи з дітьми, що мають порушення слуху, порушення зору, 

органічні ураження мозку. 

5. Арт-техніки в формуванні ідентичності підлітка. Мета арт-

терапії з підлітками. Робота над образом „Я”. Робота із придушеними 

почуттями. Формування життєвої перспективи. Очікувані позитивні наслідки 

арт-терапії для підлітків.  

Література: 

1. Аллан Д. Ландшафт детской души. Психоаналитическое 

консультирование в школах и клиниках / Д. Аллан ; под общ. ред.  

В. В. Зеленского. – СПб. – Мн. : ЗАО „Диалог” – ИП „Лотаць”, 1997. –  

256 с. 

2. Гудман Р. Обсуждение и создание детских рисунков / Р. Гудман // 

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

2000. – С. 136–157. 

3. Дилео Д. Детский рисунок : диагностика и интерпретация / Д. Дилео. –  

М. : Апрель Пресс; Эксмо-Пресс, 2001. – С. 87–115, 155–251. 

4. Игумнов С. А. Клиническая психотерапия детей и подростков : 

Справочное  пособие / С. А. Игумнов ; под ред. В. Т. Кондрашенко. –  

Мн. : Беларуская навука, 1999. – 189 с.  

5. Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-

терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 2010. – 250 с. 

6. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – С. 45–52 (Глава 
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„Изобразительное творчество детей”), 241–255 (Приложение 3 

„Интерпретация детского рисунка”) 

7. Мауро М. Использование арт-терапии в формировании идентичности 

подростка / М. Мауро // Практикум по арт-терапии / Под ред.  

А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2000. – С. 175–196. 

8. Мэрфи Д. Арт-терапевтическая группа для импульсивных детей /  

Д. Мэрфи, Д. Пейсли, Л. Пардоу // Арт-терапия : новые горизонты / Под. 

ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2006. – С. 160–182. 

9. Мерфи Д. Арт-терапия в работе с детьми и подростками, перенесшими 

сексуальное насилие / Д. Мерфи // Практикум по арт-терапии / Под ред. 

А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2000. – С. 158–174. 

10. Постальчук О. Психотерапевтическая роль манипуляций с 

изобразительными материалами при работе с детьми, имеющими 

нарушения в развитии / О. Постальчук // Арт-терапия : новые горизонты / 

Под. ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2006. – С. 142–159. 

11. Речицкая Е. Г. Развитие творческого воображения младших школьников 

в условиях нормального и нарушенного слуха / Е. Г. Речицкая,  

Е. А. Сошина. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 107. 

12. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии /  

Е. С. Романова. – СПб. : Речь, 2001. – С. 42–52 (Глава „Развитие 

детского рисунка : психологический взгляд”), 361–389 (Глава 

„Особенности детских рисунков и их психологическая интерпретация”). 

13. Сильвер Р. Самоидентификация и оценка образа „Я” в рисунках 

делинквентных подростков / Р. Сильвер, Д. Эллисон // Арт-терапия : 

новые горизонты / Под. ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2006. – 

С. 105–124. 

14. Шванцара Л. Развитие детских графических проявлений / Л. Шванцара, 

Й. Шванцара // Альманах психологических тестов. Рисуночные тесты. – 

М. : КСП, 1997. – С. 272–287. 

  

Тема 7 
Психомалюнок в арт-техніках 

Мета.  Ознайомлення із принципами роботи з психомалюнком; 

використання психомалюнка в індивідуальній та груповій роботі для 

психодіагностики і психокорекції. 

1. Загальні принципи використання психомалюнків. Функції 

психомалюнків в арт-терапевтичній роботі. Принципи застосування малюнка 

у психодіагностиці.  

2. Способи інтерпретації психомалюнків в психодіагностиці. 
Класичні діагностичні засоби. Види малюнків (за Г. Рідом). Кольорова карта 

для арт-терапії (за Л. Штейнхард). Інтерпретація ліній (за Л. Штейнхард). 

Принципи інтерпретації малюнка (за Г. М. Ферсом). Розташування 
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зображення на листку, теорія поділу поля (за І. Жолле). 

3. Індивідуальні та групові форми використання психомалюнків  

у психокорекції. 

4. Специфіка використання психомалюнків в роботі з дітьми. Ігрові 

форми роботи. Використання малюнку для визначення розумового розвитку 

дитини. 

Література: 

1. Бук Д. Методика ДДЧ / Д. Бук // Альманах психологических тестов. 

Рисуночные тесты. – М. : КСП, 1997. – С. 56–145. 

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

руководство / А. Л. Венгер. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с. : ил. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 151–153, 154–156. 

4. Копытин А. И. Тест „Нарисуй историю” / А. И. Копытин. – СПб. : Речь, 

2003. – 80 с. 

5. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – С. 23–30 (Глава 3 

„Роль интерпретаций в процессе аналитической арт-терапии”). 

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

2000. – С. 423–425. 

7. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии /  

Е. С. Романова. – СПб. : Речь, 2001. 

8. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом 

консультировании / В. Стюарт ; пер. с англ. Н. А. Хмелик. – М. : Класс, 

1998. – 306 с. – (Библиотека психологии и психотерапии). 

9. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Г. М. Ферс. – СПб. : Европейский дом, 

2000. – С. 121–123 (інтерпретація кольорів), 134–136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

10. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 66–78 (спонтанне малювання). 

11. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 141–144 (кольорова карта для арт-терапії; 

інтерпретація ліній), 160–162 (аналіз квадрантів: розташування  

на листку). 

12. Юнг К. Г. Человек и его символы / К. Г. Юнг. – М. : Медков С. Б., 

„Серебряные нити”, 2006. – 352 с. 

13. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків / Т. С. Яценко // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. – С. 25–26. 

14. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції / Т. С. Яценко. 

– К. : Либідь, 1996. – С. 85–88, 107–124. 
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РОЗДІЛ 5. Арт-терапія з використанням природних та 

синтетичних матеріалів 

  
Тема 8 

Арт-техніки роботи з піском 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з піском, використання 

природних властивостей піску у психодіагностичній, 

психокорекційній і психопрофілактичній роботі. 

1. Принципи пісочної терапії. Визначення поняття і специфіка 

пісочної терапії. Історія пісочної терапії. Подання інструкції при роботі з 

піском. Теми, що пропонуються для пісочної терапії. 

2. Обладнання для роботи з піском. Піднос: форма, колір, розміри. 

Матеріали: пісок, вода, предмети пісочниці. Типи предметів, які 

використовуються в пісочній арт-терапії. 

3. Проективна психодіагностика в пісочниці (індивідуальна  

та групова форми). Карти пісочної арт-терапії. Символіка відбитків на піску 

та форм з піску. Способи збору психодіагностичної інформації в 

індивідуальній роботі. Основні психодіагностичні „мішені” в груповій роботі. 

4. Психокорекція в пісочниці (індивідуальна та групова форми). 

Покази до застосування індивідуальної та групової пісочної арт-терапії. 

Прийоми обговорення. Основні способи гри з піском і водою. 

5. Психопрофілактика, розвиток і навчання в пісочниці. Ігри на 

розвиток тактильно-кіненстетичної чутливості і дрібної моторики рук (вправа 

„Відбитки наших рук”). Ігри на розвиток фонематичного слуху, корекцію 

звуковимови, навчання читанню і письму (вправи „Подорож до звуків”, 

„Письмена на піску”). Пізнавальні ігри: географічні, фантастичні, історичні 

(за Т. Д. Зінкевич-Євстігнєєвою). 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 118–234. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Практикум по песочной 

терапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 

2005.  

3. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь, 2007. – С. 86–96. 

(Глава 8 „Арт-терапевтические техники работы с песком”).  

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

2000. – С. 418. 

5. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт.  
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СПб. : Питер, 2001. – 320 с. 

6. Эль Г. Н. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия  

/ Г. Н. Эль. – СПб. : Речь, 2010. – 208 с. 

7. Сайт «Дитячий психолог» 

https://dytpsyholog.com/2015/07/15/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BE

%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F/ 

8. Сайт «Піскова терапія»  

http://pisok.com.ua/component/content/article/46-pro-piskovu-terapiju.html 

  
Тема 9 

Арт-техніки роботи з глиною 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з глиною, використання 

природних властивостей глини у психодіагностичній, 

психокорекційній та психопрофілактичній роботі. Навчання творчій 

взаємодії з глиною, з об’ємом і площиною. 

1. Принципи ліплення. Енергетичний аспект, аспекти екстеріоризації, 

самоутвердження, самовдосконалення. Покази до роботи з глиною. Принципи 

ліплення. Психотерапевтична робота з глиною для підвищення самооцінки. 

2. Стадії роботи з глиною. Знайомство з глиною. Підготовчі етапи  

у технології ліплення: вимішування глини, розкачування кулі, трансформація 

кулі в куб, виліплювання дірок в кубі.  

3. Навчання прийомам роботи з глиною. Прийоми роботи з глиною: 

занурення рук в глину, стискання, розтягування, витягування, розрив, 

проколювання, розкачування, прикріплення. Види вправ з глиною. 

Виготовлення фігур та предметів з глини. Групова композиція на вказану тематику. 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 370–386. 

2. Кэдьюсон Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон,  

Ч. Шеффер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 90–92, 106–115, 149–158. 

3. Лельчук А. М. Глина с характером. Как научить детей лепить из глины и  

понять язык детского творчества / А. М. Лельчук. – СПб. : Речь ; М. : 

Сфера, 2011. – 154 с. :  ил. 

4. Леве Х. Работа с глиной : формирование воли в младших классах /  

Х. Леве ; пер. К. Молоткова, Е. Колюхова. – К. : НАИРИ, 2008. – 120 с. 

5. Никитин В. Пластикодрама : Новые направления в арт-терапии /  

В. Никитин. – М. : Когито-Центр, 2003. – 72 с.  

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

2000. – С. 426. 

https://dytpsyholog.com/2015/07/15/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F/
https://dytpsyholog.com/2015/07/15/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F/
https://dytpsyholog.com/2015/07/15/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F/
https://dytpsyholog.com/2015/07/15/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F/
https://dytpsyholog.com/2015/07/15/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F/
http://pisok.com.ua/component/content/article/46-pro-piskovu-terapiju.html
http://pisok.com.ua/component/content/article/46-pro-piskovu-terapiju.html
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7. Тренинг развития жизненных целей / Под. ред. Е. Г. Трощихиной. –  

СПб. : Речь, 2001. – С. 181–182. 

8. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 123–138 (Глава „Моделируем  

с глиной”). 

  
Тема 10 

Арт-техніки роботи з природними та синтетичними 
матеріалами 

Мета.  Ознайомлення зі способами використання різних природних  

та синтетичних матеріалів у роботі з арт-техніками. 

1. Загальні принципи використання природних та синтетичних 

матеріалів. Мета застосування природних та синтетичних матеріалів. Види 

природних та синтетичних матеріалів.  

2. Створення виробів з природних матеріалів [1, с. 425, впр. 16; 4, с. 

70–71]. Мозаїки з зерен, з ракушок [4, с. 65]. Робота з овочами у техніці 

овочевих печаток [1, с. 153–154]. 

3. Робота з тканиною, ґудзиками, шнурівками. Робота з тканиною у 

вправі „Тактильний портрет” [3, с. 425]. Робота з ґудзиками [1, с. 259–267]. 

Робота зі шнурівками [2, с. 87–89; 4, с. 116; 5, с. 139–140]. Вправа 

„Малювання за допомогою клубка” (за Н. Лебен) [див. додатки]. 

4. Робота з сірниками [див. додатки]. Мета вправ із сірниками. 

Виготовлення із сірників візерунків та об’ємних предметів.  

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 153–154, 163–166, 259–267. 

2. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – С. 59–78 (Глава 6 

„Создание талисманов”). 

3. Кэдьюсон Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон,  

Ч. Шеффер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 87–89. 

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

2000. – С. 425–427. 

5. Речицкая Е. Г. Развитие творческого воображения младших школьников 

в условиях нормального и нарушенного слуха / Е. Г. Речицкая,  

Е. А. Сошина. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 62–67, 70–73, 116. 

6. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб. : Изд-во 

Пирожкова, 2001. – С. 139–140 (Глава „Другие материалы”).   
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 
Тема заняття 

МОДУЛЬ І 

1.  

Арт-техніки: вихідні поняття. Вправи на знайомство з образотворчими 

матеріалами. 

Вправи „Каракулі”, „Метелики”.  

(Фарби, пензлі – тонкий і товстий, два аркуші формату А3 для 

кожного). 

2.  

Основіні фактори психокорекційного впливу в арт-техніках роботи з 

папером. Створення колажів на теми:  

„Мої секрети”, „Моя жіночість”, „Мій життєвий шлях”.  

(Ватман – один на чотирьох осіб, журнали, клей, ножиці, 

фломастери). 

3.  
Дослідження психокорекційного процесу  

у вправі „Моя маска”. (Фарби, пензлі, два аркуші А3 для кожного). 

4.  
Індивідуальні арт-техніки  

у вправі „Шафа”. (Фарби, пензлі, один аркуш А3 для кожного). 

5.  
Групові арт-техніки  

у вправі „Дерево”. (Фарби, пензлі, ватман – один на чотирьох осіб). 

МОДУЛЬ ІІ 

6.  

Використання арт-технік в роботі з дітьми та підлітками.  

Вправа „Кактус” на дослідження дитячої агресивності.  

(Фарби, пензлі, один аркуш А3 для кожного). 

7.  

Психомалюнок в арт-техніках.  

Тест „Дім – Дерево – Людина”. (Фарби, пензлі, один аркуш А3 для 

кожного). 

8.  

Арт-техніки роботи з піском. Вправа „Відбитки наших рук”, 

„Подорож до звуків”, „Письмена на піску” [Зинкевич-Евстигнеева Т. 

Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной терапии. – СПб.: Речь, 

2001. – С. 118]. (Піднос, пісок, фігурки). 

9.  

Арт-техніки з використанням глини.  

Вправа „Світ у глині” [Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. 

Практикум по креативной терапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 153–154]. 

(Глина, підставки для ліплення). 

10.  
Арт-техніки з природними та синтетичними матеріалами.  

Вправа „Спільний проект”. (Скотч, клей, фарби, пензлі). 
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Практичне заняття 1 
Арт-техніки: вихідні поняття. Вправи на знайомство  

з образотворчими матеріалами 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з фарбами, олівцями, 

фломастерами та допоміжними засобами для них (пензлі, ролики, 

губки тощо); використання графічних арт-технік  

у психодіагностичній та психокорекційній роботі. 
 

Обладнання: фарби, пензлі – тонкий і товстий, два аркуші формату А3 для 

кожного. 

1. Вправи з кольорами [3, с. 423]. Інтерпретація кольорів в арт-терапії. 

Вправа „Стан – колір, зміна” [4, с. 121, впр. 33]. 

2. Спонтанне малювання. Вправа „Каракулі” [3, с. 424]. 

3. Малювання способом відбитків. Вправа „Чорнильні плями і метелики” 

[2, с. 425]. Вправа „Відбитки” [3, с. 425]. 

4. Малювання „Чарівними фарбами” [1, с. 154]. 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 151–153, 154–156. 

2. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – С. 107–120 (Глава 

11 „Техника рисования мандал”). 

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

2000. – С. 423 – 425. 

4. Психогимнастика в тренинге / Под ред Н. Ю. Хрящевой. – СПб. : Речь, 

2000. – С. 121. 

5. Речицкая Е. Г. Развитие творческого воображения младших школьников 

в условиях нормального и нарушенного слуха / Е. Г. Речицкая,  

Е. А. Сошина. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 107. 

6. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Г. М. Ферс. – СПб. : Европейский дом, 

2000. – С. 121–123 (інтерпретація кольорів), 134–136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

7. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 66–78 (спонтанне малювання). 

8. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 160–162 (аналіз квадрантів: розташування  

на листку). 
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Практичне заняття 2 
Основні фактори психокореційного впливу  

в арт-техніках роботи з папером 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з папером, використання 

властивостей паперу для психокорекції особистісних властивостей, 

станів, переживань. 
 

Обладнання: ватман – один на чотирьох осіб, журнали, клей, ножиці, 

фломастери. 

1. Принципи роботи з папером [2, с. 426]. 

2. Робота з кольоровим папером [2, с. 426]. 

3. Створення колажів [2, с. 426]. Вправа „Колаж життя” [2, с. 432]. 

Створення колажів на теми: „Мої секрети”, „Моя жіночість”, „Мій 

життєвий шлях” (див. додатки). 

Література: 

1. Новосёлова Л. Коллажирование как арт-технология: возможности и 

сферы применения / Л. Новосёлова, Е. Невелева. – URL: 

http://flogiston.ru/articles/therapy/art_terap 

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

2000. – С. 426. 

3. Тренинг развития жизненных целей / Под ред. Е. Г. Трощихиной. – СПб. : 

Речь, 2001. – С. 80, 90–93. 

4. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 140–148 (Глава „Игры с масками”). 

5. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб. : Питер, 2001. – С. 81, 102. 
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Практичне заняття 3 
Дослідження психокореційного процесу  

у вправі „Моя маска” 

Мета.  Ознайомлення із етапами психокорекційного процесу в арт-терапії. 

Використання малювання для психокорекції особистісних 

властивостей, станів, переживань. Робота з „Я-реальним” та „Я-

ідальним”. 
 

Обладнання: фарби, пензлі, два аркуші формату А3 для кожного. 

1. Підготовчий етап. Налаштування на роботу. 

2. Робота з особистими уявленнями про себе та свій ідеал. 

3. Образотворча робота над створенням двох масок: „Я-реального” і „Я-

ідеального” (інший варіант: „Я, яким мене бачать інші” і „Я, який я 

насправді”). 

4. Завершальний етап роботи. Обговорення створеного в групі. 

Література: 

1. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – С. 161–180 (Глава 

„Рисуем маски”). 

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

2000. – С. 426. 

3. Тренинг развития жизненных целей / Под ред. Е. Г. Трощихиной. – СПб. : 

Речь, 2001. – С. 80, 90–93. 

4. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 140–148 (Глава „Игры с масками”). 

Практичне заняття 4 
Індивідуальні арт-техніки у вправі „Шафа” 

Мета.  Використання малювання для психокорекції особистісних 

властивостей, станів, переживань. Робота з „Я-реальним” та „Я-

ідальним”. 
 
 

Обладнання: фарби, пензлі, один аркуш А3 для кожного. 

1. Підготовчий етап роботи: 
1.1. Робота над соціальними ролями: завдання для учасників групи 

написати 20 своїх „Я”, використовуючи запитання: „Хто Я?”.  

1.2. Підготовка до малювання: обговорення різних видів реальних шаф та 

їх вигляду. 

2. Основний етап роботи: 
2.1. Створення фантастичного образу шафи, яка найбільше підходить 

автору. 
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2.2. Розташування перерахованих вище ролей на малюнку шафи. 

3. Етап обговорення: 
3.1. Аналізуються спосіб і стиль малювання. Учасники групи аналізують 

свій малюнок та малюнки інших. Обговорення соціальних ролей, які 

виконують люди в реальному житті. 

3.2. Проводиться обговорення того, що є „позитивними сторонами” 

шафи, і які „побажання” їй можна було б надати (що вдосконалити). 

Література: 

1. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – С. 97–106 (Глава 9 

„Арт-терапевтическая работа с обьектами”). 

2. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии /  

Е. С. Романова. – СПб. : Речь, 2001. 

3. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Г. М. Ферс. – СПб. : Европейский дом, 

2000. – С. 121–123 (інтерпретація кольорів), 134–136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

4. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків / Т. С. Яценко // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. – С. 25–26. 

Практичне заняття 5 
Групові арт-техніки у вправі „Дерево” 

Мета.  Діагностика і розвиток здатності до кооперації; діагностика і 

корекція групових процесів. 
 

Обладнання: фарби, пензлі, ватман – один на чотирьох осіб. 

1. Підготовчий етап роботи. Обговорення правил роботи під час вправи 

та необхідності їх чіткого дотримання (див. додатки). 

2. Основний етап роботи. Спільна робота у групі над створенням малюнка 

(див. додатки). 

3. Етап обговорення. Аналізуються спосіб і стиль малювання. Учасники 

групи аналізують свою частину роботи та її міру співпадіння зі спільним 

задумом. Проводиться обговорення символіки елементів, що зображені 

на спільному малюнку. Звертається увага на розташування частини 

малюнку дерева серед інших, що може свідчити про соціометричний 

статус, який особа займає в групі, а також про вміння кооперації з 

іншими членами групи. 

Література: 

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

СПб. : Речь, 2003. – С. 287–305. 
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2. Розен М. Исследование группы через ее изобразительную деятельность 

на основе системного подхода / М. Розен, Э. Мейро // Доступно з: 

www.psy-trening.com 

3. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 153–158 (Глава „Групповая 

обратная связь и проекция”), 190–201 (Глава „Дерево: от части к 

целому”). 

4. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції / Т. С. Яценко. 

– К. : Либідь, 1996. – С. 61–82. 

Практичне заняття 6 
Використання арт-технік в роботі з дітьми та підлітками 

Мета.  Ознайомити із особливостями застосування арт-технік в роботі  

з дітьми, з основними формами педагогічної арт-корекційної роботи. 

Корекційна робота із дитячою агресивністю. 
 

Обладнання: фарби, пензлі, один аркуш формату А3 для кожного. 

Вправа „Кактус” на дослідження дитячої агресивності. 

Література: 

1. Водинская М. Арт-терапия с агрессивными детьми / М. Водинская // 

Доступно з: http://dob.1september.ru/2002/12/8.htm 

2. Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-

терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 2010. – 250 с. 

3. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – С. 181–187 (Глава 

„Рисуем агрессию”). 

Практичне заняття 7 
Психомалюнок в арт-техніках 

Мета.  Ознайомлення із принципами роботи з психомалюнком; 

використання психомалюнка в індивідуальній та груповій роботі для 

психодіагностики і психокорекції. 
 

 

Обладнання: фарби, пензлі, один аркуш формату А3 для кожного. 

Тест „Дім – Дерево – Людина”. 

Література: 

1. Бук Д. Методика ДДЧ / Д. Бук // Альманах психологических тестов. 

Рисуночные тесты. – М. : КСП, 1997. – С. 56–145. 
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2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 151–153, 154–156. 

3. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии /  

Е. С. Романова. – СПб. : Речь, 2001. 

4. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Г. М. Ферс. – СПб. : Европейский дом, 

2000. – С. 121–123 (інтерпретація кольорів), 134–136 (аналіз квадрантів: 

розташування на листку). 

5. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків / Т. С. Яценко // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. – С. 25–26. 

Практичне заняття 8 
Арт-техніки роботи з піском 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з піском, використання 

природних властивостей піску у психодіагностичній, 

психокорекційній та психопрофілактичній роботі. Навчання творчій 

взаємодії з піском, з об’ємом і площиною. 
6.  

Обладнання: юнгіанська пісочниця, підготовлений для роботи пісок, 

фігурки людей, тварин, оточуючих предметів. 

 

1. Ігри на розвиток тактильно-кіненстетичної чутливості і дрібної моторики 

рук. Вправа “Відбитки наших рук” [1]. 

2. Ігри на розвиток фонематичного слуху, корекцію звуковимови, навчання 

читанню і письму. Вправи “Подорож до звуків”, “Письмена на піску” [1]. 

3. Пізнавальні ігри: географічні, фантастичні, історичні [1]. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной 

терапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 118 – 234. 

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

2000. – С. 418. 

Практичне заняття 9 
Арт-техніки роботи з глиною 

Мета.  Ознайомлення із прийомами роботи з глиною, використання 

природних властивостей глини у психодіагностичній, 

психокорекційній та психопрофілактичній роботі. Навчання творчій 

взаємодії з глиною, з об’ємом і площиною. 
1.  

Обладнання: вимішана, підготовлена для роботи глина, дошка для 

розкачування. 

1. Техніка знайомства з глиною „Глиняні каракулі” [див. додатки]. 
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2. Виготовлення фігур та предметів з глини. Вправи „Форма мого 

переживання”, „Моя улюблена тварина” [1, с. 381–384]. 

3. Групова композиція з глини на вказану тематику [2, с. 426]. Вправа 

„Будуємо місто” [4, с. 181–182]. Вправа „Світ у глині” (групове ліплення 

із закритими очима). 

Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 153–154, 370–386. 

2. Кэдьюсон Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон,  

Ч. Шеффер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 90–92, 106–115, 149–158. 

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

2000. – С. 426. 

4. Тренинг развития жизненных целей / Под. ред. Е. Г. Трощихиной. –  

СПб. : Речь, 2001. – С. 181–182. 

5. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии / Г. Шоттенлоэр. – 

СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001. – С. 123–138 (Глава „Моделируем с 

глиной”). 

Практичне заняття 10 
Арт-техніки з природними та синтетичними матеріалами 

у вправі „Спільний проект” 

Мета.  Організація спільної образотворчої роботи в трійках, що дозволяє 

розвивати комунікативні навички, досліджувати і коректувати 

соціальні ролі. Додаткова мета – формування креативного підходу в 

роботі з буденними речами. 
6.  
 

Обладнання: скотч, клей, фарби, пензлі. 

1. Підготовчий етап роботи. Група розбивається на трійки, які отримують 

завдання: під час прогулянки знайти і принести речі, на які члени трійки 

натрапить на вулиці (необхідна кількість цих предметів – три на особу).  

2. Основний етап роботи – образотворча діяльність. Використовуючи 

скотч, клей, ножиці і папір, а також ті предмети, які будуть знайдені під 

час прогулянки, трійка створює об’ємні композиції. Також можливе 

використання для створення композиції обгорток від цукерок, 

обгорткового і туалетного паперу, картонних коробок тощо. 

3. Обговорення. Трійки представляють у групі свою композицію і 

розповідають історію її створення. За бажанням можна дати назву своїй 

композиції. Група висловлює свої враження з приводу побаченого і 

почутого. 
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Література: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии /  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2001. –  

С. 153–154, 163–166, 259–267. 

2. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие 

путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – С. 59–78 (Глава 6 

„Создание талисманов”). 

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

2000. – С. 425–427. 

4. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб. : Изд-во 

Пирожкова, 2001. – С. 139–140 (Глава „Другие материалы”). 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

Модуль І. Теми 1-5 
1. Поняття арт-терапії в психологічній науці. 

2. Використання образотворчого мистецтва з психодіагностичною, 

психокорекційною та психотерапевтичною метою. 

3. Історія розвитку арт-технік. 

4. Етапи виникнення і формування арт-терапії. 

5. Розвиток теоретичної бази арт-терапії через синтез різних 

психотерапевтичних течій. 

6. Переваги арт-технік в порівнянні з вербальними формами 

психокорекційної роботи. 

7. Класифікація форм і методів арт-терапії. 

8. Особливості комплектування арт-терапевтичної групи. 

9. Структура арт-терапевтичних занять. 

10. Тематичні особливості арт-терапевтичних занять. 

11. Склад арт-терапевтичної групи і тип клієнтів. Форма роботи залежно від 

кількості осіб. 

12. Комбінація арт-терапії з іншими психотерапевтичними техніками.  

13. Матеріали, які використовуються в арт-терапії.  

14. Образотворчі арт-терапевтичні методи. 

15. Основні фактори психотерапевтичного впливу в арт-терапії. 

16. Фактор художньої експресії. 

17. Етапи змін у експресивній поведінці клієнта. 

18. Психотерапевтичний вплив художньої експресії у світлі різних 

психотерапевтичних підходів. 

19. Теорія об’єктних стосунків у арт-терапії. 

20. Фактор психотерапевтичних стосунків у арт-терапії. 

21. Функції арт-терапевта в ході роботи з клієнтом. 

22. Фактори, що впливають на психотерапевтичні стосунки. 

23. Поняття переносу і контрпереносу при застосуванні арт-технік. 

24. Етичні питання в арт-терапії. 

25. Фактор інтерпретації і вербального зворотного зв’язку в арт-терапії. 

26. Психоаналіз і аналітична психологія в інтерпретації символіки, що 

використовується в арт-терапії. 

27. Постановка запитань при обговоренні арт-творів. Можливі помилки при 

обговоренні та інтерпретації. 

28. Підготовчий етап в роботі з арт-техніками. 

29. Покази застосування арт-технік. 

30. Особливості укладання психотерапевтичного контракту в арт-терапії. 

31. Особливості етапу формування психокорекційних стосунків і початку 

творчої діяльності. 

32. Визначення необхідного рівня директивності та емоційної підтримки в 

ході арт-терапевтичної роботи. 
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33. Способи залучення клієнта до арт-терапевтичної роботи у випадку 

труднощів. 

34. Прийоми обмеження клієнта в ході арт-терапевтичної роботи. 

35. Особливості етапу зміцнення і розвитку психокорекційних стосунків  

і продуктивної творчої діяльності. 

36. Прийоми арт-терапевтичної роботи з клієнтом: обговорення, спрямовані 

на смислоутворення інтервенції, супровід. 

37. Основні зміни у стані і поведінці клієнта на етапі продуктивної творчої 

діяльності. 

38. Завершальний етап (термінація) в роботі з арт-техніками. 

39. Обговорення з клієнтами цілей, характеру і умов роботи із застосуванням 

арт-технік. 

40. Види ставлення клієнтів до своїх робіт. 

41. Покази арт-терапії для індивідуальної роботи з різними групами клієнтів. 

42. Темп роботи в ході індивідуальної арт-терапії. 

43. Методи, що сприяють осмисленню творів клієнтом. 

44. Види індивідуальної психокорекційної роботи. 

45. „Неконструктивна” поведінка клієнта в ході арт-терапевтичного процесу. 

46. Особливості групових арт-технік. 

47. Переваги групової арт-терапії. 

48. Основні відмінності групової арт-терапії від індивідуальної. 

49. Внутрішньогрупові комунікативні процеси і стосунки в арт-

терапевтичній групі. 

50. Внутрішньоособистісний підхід до ролі міжособистісних стосунків в арт-

терапевтичній групі. 

51. Міжособистісний підхід до ролі міжособистісних стосунків в арт-

терапевтичній групі. 

52. Інтегративний підхід до ролі міжособистісних стосунків в арт-

терапевтичній групі. 

53. Рівні стосунків у арт-терапевтичній групі. 

54. Системна модель для оцінки внутрішньогрупових комунікативних 

процесів і стосунків в арт-терапевтичній групі. 

55. Етапи групової роботи із застосуванням арт-технік. 

56. Вступний етап роботи арт-терапевтичної групи. 

57. Етап образотворчої роботи в групі. 

58. Етап обговорення і завершення заняття в арт-терапевтичній групі. 

59. Вибір теми для роботи в групі та її подальша розробка за допомогою 

образотворчих прийомів. 

60. Техніки обговорення в арт-терапевтичній групі. 

61. Вільні групові асоціації як техніка обговорення в арт-терапевтичній 

групі. 

62. „Вільно плаваюче обговорення” як техніка обговорення в арт-

терапевтичній групі. 

63. Вільний художній опис як техніка обговорення в арт-терапевтичній групі. 
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64. Ефекти, пов’язані з груповим обговоренням. 

65. Форми групової роботи із застосуванням арт-технік. 

66. Студійна відкрита група в арт-терапії. 

67. Динамічна (аналітична) закрита група в арт-терапії. 

68. Тематична група в арт-терапії. 

69. Покази до залучення клієнта в арт-терапевтичну групу. 

70. Інтервенції для утримання поведінки клієнта в межах 

психотерапевтичного простору під час роботи в групі. 

Модуль ІІ. Теми 6-10 
1. Педагогічний напрямок в арт-терапії. 

2. Особливості інтерпретації дитячих творів. 

3. Специфіка психокорекційних стосунків в роботі з дітьми. 

4. Особливості використання різних матеріалів в арт-терапевтичній роботі  

з дітьми. 

5. Арт-техніки в роботі з дітьми, що мають порушення поведінки  

та емоційні розлади. 

6. Діагностичні критерії наявності емоційних розладів. 

7. Арт-техніки в роботі з дітьми, що відстають у розвитку та нездатні  

до навчання. 

8. Ознаки перцептивно-моторних порушень в ході арт-терапевтичної 

роботи. 

9. Стадії розвитку дитячого малюнка. 

10. Віковий розвиток зображення людини. 

11. Арт-техніки в роботі з дітьми, що мають фізичні вади. 

12. Специфіка роботи з дітьми, що мають порушення слуху. 

13. Специфіка роботи з дітьми, що мають порушення зору. 

14. Специфіка роботи з дітьми, що мають органічні ураження мозку. 

15. Арт-техніки в формуванні ідентичності підлітка. 

16. Мета арт-терапії з підлітками. 

17. Робота над образом „Я” підлітків. 

18. Робота із придушеними почуттями підлітків. 

19. Формування життєвої перспективи у підлітків. 

20. Очікувані позитивні наслідки арт-терапії для підлітків. 

21. Принципи використання психомалюнків в арт-терапії. 

22. Функції психомалюнків в арт-терапевтичній роботі. 

23. Принципи застосування малюнка у психодіагностиці. 

24. Аналіз символіки в арт-терапії. 

25. Способи інтерпретації психомалюнків в психодіагностиці. 

26. Класичні діагностичні психомалюнкові засоби. 

27. Види малюнків (за Г. Рідом). 

28. Кольорова карта для арт-терапії (за Л. Штейнхард). 

29. Інтерпретація ліній (за Л. Штейнхард). 

30. Принципи інтерпретації малюнка (за Г. М. Ферсом). 

31. Розташування зображення на листку, теорія поділу поля (за І. Жолле). 
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32. Індивідуальні та групові форми використання психомалюнків  

у психокорекції. 

33. Специфіка використання психомалюнків в роботі з дітьми. 

34. Ігрові форми арт-терапевтичної роботи з психомалюнком. 

35. Використання малюнку для визначення розумового розвитку дитини. 

36. Принципи пісочної терапії. 

37. Визначення поняття і специфіка пісочної терапії. 

38. Історія пісочної терапії. 

39. Подання інструкції при роботі з піском. 

40. Теми, що пропонуються для пісочної терапії. 

41. Обладнання для роботи з піском. 

42. Піднос для пісочної терапії: форма, колір, розміри. 

43. Матеріали для пісочної терапії: пісок, вода, предмети пісочниці. 

44. Типи предметів, які використовуються в пісочній арт-терапії. 

45. Проективна психодіагностика в пісочниці (індивідуальна та групова 

форми). 

46. Карти пісочної арт-терапії. 

47. Символіка відбитків на піску та форм з піску. 

48. Способи збору психодіагностичної інформації в індивідуальній роботі  

з піском. 

49. Основні психодіагностичні „мішені” в груповій роботі з піском. 

50. Психокорекція в пісочниці (індивідуальна та групова форми). 

51. Покази до застосування індивідуальної та групової пісочної арт-терапії. 

52. Прийоми обговорення в пісочній терапії. 

53. Основні способи гри з піском і водою. 

54. Психопрофілактика, розвиток і навчання в пісочниці. 

55. Ігри з піском на розвиток тактильно-кіненстетичної чутливості і дрібної 

моторики рук. 

56. Ігри з піском на розвиток фонематичного слуху, корекцію звуковимови, 

навчання читанню і письму. 

57. Пізнавальні ігри з піском: географічні, фантастичні, історичні. 

58. Принципи роботи з глиною. 

59. Енергетичний аспект, аспекти екстеріоризації, самоутвердження, 

самовдосконалення під час роботи з глиною. 

60. Покази до роботи з глиною. 

61. Принципи ліплення під час роботи з глиною. 

62. Психотерапевтична робота з глиною для підвищення самооцінки. 

63. Стадії роботи з глиною. 

64. Особливості етапу ознайомлення з глиною. 

65. Підготовчі етапи у технології ліплення із використанням глини.  

66. Навчання прийомам роботи з глиною. 

67. Види вправ з глиною. 

68. Виготовлення фігур та предметів з глини. 
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69. Групова композиція на вказану тематику під час арт-терапевтичної 

роботи з глиною. 

70. Арт-техніки роботи з природними та синтетичними матеріалами. 

71. Мета застосування природних та синтетичних матеріалів в арт-терапії. 

72. Види природних та синтетичних матеріалів, які використовуються в арт-

терапії. 

73. Арт-терапевтична робота з тканиною. 

74. Арт-терапевтична робота зі шнурівками. Покази до застосування. 

Специфіка проведення та обговорення. 

75. Арт-терапевтична робота із застосуванням сірників, особливості 

створення об’ємних і плоских фігур. 

76. Створення колажів у арт-терапевтичній роботі. 

77. Арт-терапевтичні вправи у парній роботі. 

78. Арт-терапевтичні вправи для групової роботи. 

79. Використання арт-технік у психокорекційній роботі з сім’ями. 

80. Використання арт-технік в практиці казкотерапії.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота полягає у: 

 систематизації знань з курсу, формуванні цілісного, системного бачення 

питань психолого-педагогічної проблематики; 

 узагальненні знань, форм і методів роботи відповідно до їх логіко-

змістовного викладення в процесі навчального курсу; 

 опрацюванні першоджерел, які сприяють опануванню основних понять 

вітчизняного і закордонного досвіду, розумінню закономірностей 

процесу розвитку, навчання та виховання в традиціях демократичних 

підходів. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до змістових модулів, 

2) опрацюванні наукової психотерапевтичної літератури, 

3) створенні психотерапевтичного заняття із застосування однієї з арт-

терапевтичних технік; 

4) проведенні практичної роботи за методиками «Дім-Дерево-Людина», 

«Тест психічних станів» Айзенка. 

5) підготовка до заліку. 

Опрацювання наукової літератури та написання есе-аналізу. До 

кожного змістовного модуля пропонуються рекомендовані статті. На три 

рекомендовані статті до модуля (один модуль на вибір) потрібно написати 

одне есе-аналіз прочитаного, де зазначити про свої враження та думки з 

приводу обговорюваних питань. При оцінюванні особлива увага звертається  

на самостійність викладу думки. 

Підготовка до заліку відбувається за питаннями для підсумкового 

контролю. Залік відбувається в письмовій тестовій формі. Питання заліку 

стосуються повного курсу даного навчального предмету за два семестри. 
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Максимальна кількість балів: 100 балів 

 робота упродовж семестру – 50 балів; 

 залік – 50 балів. 

Складові роботи упродовж семестру (максимально 50 балів): 

 практичні заняття – 10 балів; 

 практична робота – 30 балів (обстеження трьох досліджуваних: 3 х 10 

балів = 10 балів); 

 есе-аналіз рекомендованих статей – 10 балів. 

Практичні заняття. За одне практичне заняття студент може 

максимально отримати 1 бал (денна форма), 10 балів (заочна форма). 

Розподіл балів див. у табл. 1.  

Таблиця 1 

Практичні заняття Бали 

Участь у арт-терапевтичних вправах та їх активне обговорення 1 

Присутність на занятті 0,5 

Відсутність на занятті 0 

Якщо студент не мав змоги відвідати практичні заняття, ця форма 

роботи за погодженням із викладачем може бути замінена на іншу: створення 

психотерапевтичного заняття із застосування однієї з арт-терапевтичних 

технік. Максимальна оцінка за цю форму роботи – 10 балів. 

Практична робота стосується проведення, оформлення, опрацювання 

та інтерпретації тесту „Дім – Дерево – Людина” та „Тесту емоційних станів” 

Г. Айзенка. Робота оцінюється в 30 балів за обстеження трьох досліджуваних: 

3 х 10 балів = 10 балів. Розподіл балів див. у табл. 2. 

Таблиця 2 

Практична робота (обстеження одного досліджуваного) Бали 

Результати опрацьовані безпомилково і проінтерпретовані пра-

вильно, робота оформлена акуратно, бланк з відповідями наявний 

10 

Незначні помилки в опрацюванні або інтерпретації, чи робота 

оформлена неакуратно, бланк з відповідями наявний 

8 

Помилки в опрацюванні або інтерпретації та робота оформлена 

неакуратно, бланк з відповідями наявний 

6 

Помилки в опрацюванні або інтерпретації та робота оформлена 

неакуратно, відсутні висновки чи рекомендації, бланк з 

відповідями наявний 

4 

Значні помилки в опрацюванні, інтерпретації; робота оформлена 

неакуратно; відсутні висновки чи рекомендації, бланк з 

відповідями відсутній чи не повний 

2 
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Есе-аналіз рекомендованих статей.  
На три рекомендовані статті до модуля (модуль на вибір) потрібно 

написати одне есе-аналіз прочитаного, де зазначити про свої враження та 

думки з приводу обговорюваних питань. За есе нараховується 10 балів.  

РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТТІ 
Модуль І 

1. Копитін А. І. Арт-терапія. 

2. Левченко О. А. Творчість і креатотерапія. 

3. Жвітіашвілі Н., Платонова О. Малюнок не буває неправильним. 

4. Жукова І., Шапіро О. Арт-терапія в дитячому будинку. 

5. Лєбєдєва Л. Мистецтво методу. 

6. Водінська М. Арт-терапія з агресивними дітьми. 

Модуль ІІ 
1. Бірюкова І. В. Танцювально-рухова терапія: тіло як дзеркало душі. 

2. Грабенко Т. М., Зінкевич-Євстигнєєва Т. Д. Чудеса на піску. Пісочна 

ігротерапія. 

3. Уест С. Творче співробітництво в інтересах екології на основі 

використання технології „потрійної спіралі”. 

4. Колакоглоу К. Казковий проективний тест. 

5. Обухов Я. Л. Діагностика внутрішньосімейних стосунків за допомогою 

проективної методики „Три дерева”. 

6. Розен М., Мейо Е. Дослідження групи через її образотворчу діяльність. 

 

Залік проводиться у І семестрі (для денної форми) та у ІІ семестрі (для 

заочної форми). Контрольні питання, за якими здається залік, див. на с. 29–33. 

Кожне тестове питання оцінюється максимально в 1 бал. Тестових питань у 

заліку передбачено 50. Відповідно, максимальна сума балів, яку студент може 

отримати за написання тестових питань, становить 50 балів. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ 

I.  Предмет „Загальна психологія”. 

Теми:     1.   Методи психології. 

2. Формування особистості. 

3. Діяльність особистості. 

4. Психологія сприймання. 

5. Психологія уяви. 

II.  Предмет „Соціальна психологія”. 

Теми:     1.   Психологія спілкування. 

2. Соціалізація. 

3. Соціальні процеси у групах. 

III.  Предмет „Психологія творчості”. 

Теми:     1.   Творчий процес. 

2. Теорії творчості. 

3. Творча особистість. 

IV.  Предмет „Психологія мистецтва”. 

Теми:     1.   Психологічні особливості видів мистецтва. 

2. Психологічні аспекти впливу мистецтва на аудиторію. 

3. Мистецтво як терапія. 

4. Психологічний аналіз змісту творів мистецтва. 

V.  Предмет „Соціологія”. 

Теми:     1.   Соціологія груп. 

2. Соціологія особистості. 

3. Соціальна свідомість. 

4. Соціальні цінності. 

5. Соціологія культури. 

VI.  Предмет „Культурологія”. 

Теми:     1.   Творчість як елемент культури. 

2. Формування культури. 

3. Культурні цінності. 
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ДОДАТКИ 

Вправа „Малюнок музики” 

Мета: Самопізнання своїх особистісних властивостей і свого ставлення 

до людей та світу в цілому. Вправа допомагає з незвичного боку подивитися 

на себе та інших. 

Інструкція: „Сядьте зручно і послухайте музику. За моїм сигналом 

починайте малювати ті почуття, які у вас викликає ця музика, або  

ті образи, символи, які у вас асоціюються з цією музичною темою. Ви 

повинні прагнути до того, щоб виявити себе якомога повніше”. 

Час звучання музики – орієнтовно три хвилини, але він може 

змінюватися за бажанням арт-терапевта у зв’язку з тими 

психодіагностичними, психокорекційними і психотерапевтичними завданнь, 

які він ставить перед собою та перед учасниками групи. Потім малюнки 

збираються, і влаштовується імпровізована виставка, під час якої група 

повинна впізнати авторів малюнків.  

Після виставки проводиться обговорення: „Поділіться своїми 

враженнями, звертаючи увагу на те, наскільки кожному з вас вдалося 

розкрити себе у цьому малюнку мізики. Що допомогло впізнати автора? 

Кого зовсім не впізнали? Чому? Настільки незвичайним був малюнок?  

Чи автор не зміг виразити свої почуття? Чи вас ще погано знають?” 

Під час перегляду виставки учасники можуть фіксувати свої „відкриття 

авторів” на окремому аркуші паперу. Тому малюнки варто пронумерувати, 

але зробити це таким чином, щоб члени групи не змогли дізнатися, кому який 

малюнок належить. 

Створення колажів в арт-терапії 

Застосування колажу дає можливість арт-терапевту оцінити поточний 

психологічний стан клієнта, визначити переживання, що найбільше його 

тривожать. 

Позитиви застосування колажу: 

 робиться наголос на позитивні емоційні стани людини; 

 дає можливість проявити себе навіть людині, яка не має художніх 

здібностей; 

 дозволяє максимально розкрити потенційні можливості клієнта; 

 є дуже ефективним методом роботи з особистістю. 

Вибір теми: найчастіше тему обирає арт-терапевт, спираючись  

на проблеми та потреби клієнта. 

Матеріали: колаж виготовляється із газет, глянцевих журналів, 

зображень та фотографій. В колаж можуть входити особисті фото та малюнки 

клієнта. 
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Процес: клієнт бере в руки ножиці, папір, клей, газети, журнали і фото, 

та починає створювати колаж. Тут наголошують на повному польоті фантазії. 

Не забороняють також додавати в колаж коментарі і зафарбовувати вільні 

частини паперу. 

Обговорення: в кінці вправи проводиться аналіз зробленої клієнтом 

роботи. Особлива увага звертається на труднощі, які були у клієнта в процесі 

роботи, та проводиться аналіз, з чим ці труднощі могли бути пов’язані.  

Як варіант обговорення, можна запропонувати клієнту скласти розповідь 

за своїм колажем. 

Вправа для групової арт-терапевтичної роботи 
„Дерево” 

Мета: діагностика і розвиток здатності до кооперації; діагностика  

і корекція групових процесів. 

Покази: діти старшого віку, підлітки 

Обладнання: листки паперу, які розкладають один біля одного (для 

зручності їх можна злегка закріпити). 

Інструкція: „Кожен з вас вибирає собі листок, на якому він хоче 

малювати. Тема спільного малюнку – дерево. Готовий малюнок повинен 

являти собою дерево. Розмовляти один з одним не можна”. 

І етап. Учасники приступають до спільного малювання дерева. Для 

виконання цього завдання потрібно одночасно добре сконцентруватися  

на своїй індивідуальній частині і при цьому постійно мати на увазі, що метою 

є спільний твір. 

В ході спостереження за груповою роботою слід звернути увагу  

на наступне: 

 Хто малює стовбур? 

 Якщо декілька людей починають малювати стовбур, то чия ідея 

перемагає в результаті? 

 Які зусилля докладає кожен, щоб захистити своє бачення стовбура 

(малює особливо яскраво, з силою натискає на олівець чи фломастер, 

інтенсивно його замальовує)? 

 В якій мірі їм вдається переконати інших у своїй правоті? 

 В якій мірі на це погоджується сама група? 

 Що привносить кожен у загальну картину? Чи в змозі група дати життя 

спільній картині зі стовбуром і кроною? 

ІІ етап. Пропонуємо учасникам розглянути картину, що вийшла. 

Перший результат: учасники відразу, без інтерпретації, бачать міру своєї 

здатності і готовності кооперуватися. Запитання, на які пропонуємо самим 

собі відповісти учасникам: 

 Чи цілісною є картина? 

 Чи добре пов’язані між собою різні частини картини? 
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ІІІ етап. Відразу після закінчення огляду відбувається групове 

обговорення. Запитання для обговорення: 

 Який твій вклад у ціле, що він привносить? 

 В якій мірі ти сприймаєш свій малюнок як частину цілого? 

 Перемістися у свій малюнок, уяви собі, що ти – це він. Як ти почуваєш 

себе на своєму місці (наприклад, скраю чи посередині)? Як з цим у тебе 

в житті? Ти задоволений своїм „місцем” чи ні? 

 Тепер вибери для себе іншу частину дерева – ту, яка тебе особливо 

приваблює, і помісти себе туди. Як ти почуваєш себе на цьому місці, що 

тепер ти привносиш у ціле? Що тепер ти являєш собою, на відміну від 

свого малюнка? Якщо б ти був цією частиною, як би ти почував себе  

в групі? А в житті? У тебе з’явилися якісь нові почуття і можливості? 

Що ти можеш робити і відчувати, чого не міг до цього? Чого не можеш? 

 Тепер дай можливість обом частинам малюнка поговорити один одним. 

Що могла б одна з них сказати іншій? Які їх стосунки один з одним? 

Вправа „Глиняні каракулі” 

Мета: Застосовується для осіб, які мають страх перед малюванням  

та ліпленням готових форм, а також з тими, над свідомістю яких тяжіють 

нав’язані культурою шаблони про „красиве” і „потворне”, які заважають  

їм творити. Особливо ефективна ця техніка на початкових етапах групового 

процесу, коли сприяє згуртуванню групи і встановленню довірливих 

відносин. Техніка використовується як в індивідуальній, так і в груповій 

роботі, вона базується на методиці каракуль.  

Інструкція: Пара осіб (при роботі в групі) чи клієнт і арт-терапевт (при 

індивідуальній роботі) беруть по куску м’якої глини, яка вже підсохла.  

Їм пропонують виліпити чотири-п’ять будь-яких фігур різної форми. Далі 

парі пропонують помінятися фігурками і об’єднати фігурки іншого будь-яким 

чином (при бажанні можна взяти ще глини). 

Після завершення роботи проводиться розгляд і обговорення того,  

що вийшло. Обговорення будується таким чином, щоб, акцентуючи увагу  

на отриманих виробах як продуктах спільної творчості, спробувати оцінити їх  

в контексті взаємовідносин клієнта і арт-терапевта (при індивідуальній 

роботі). Через декілька днів після того, як вироби висохнуть, можна 

запропонувати розфарбувати їх. Ця додаткова стадія дозволяє точніше 

з’ясувати те, які були творчі наміри клієнта. 

Групова модифікація: фігура передається по колу і кожен додає до неї, 

що забажає, змінюючи її, але не до невпізнанності. Обмін триває до того часу, 

доки автор не отримає назад свою фігуру. Вкінці заняття доцільно провести 

обговорення, акцентуючи увагу на почуття членів групи в момент, коли вони 

отримали свою роботу назад. Тоді кожному, можливо, потрібно було щось  

у собі подолати і прийти до усвідомлення колективного авторства своєї 

роботи, як і робіт всіх учасників групи. 



 

41 

Вправа „Малювання за допомогою клубка” 

Мета. Розвиток творчих здібностей, підвищення самооцінки; можливе 

використання з діагностичною метою. Покази: для гіперактивних, тих,  

що легко відволікаються, імпульсивних, агресивних, замкнутих дітей. 

Це техніка, яка є альтернативною малюванню. Може застосовуватися  

з тими дітьми, які уникають гратися чи малювати (діти зі зниженою 

самооцінкою через страх осуду бояться малювати). 

Арт-терапевт повинен мати клубок ниток або шнурівки будь-якого 

кольору і товщини. Розмотуючи нитку, він показує дітям, яким чином, 

створюючи на підлозі чи столі певні фігури, можна за її допомогою 

„малювати”. Потім він передає клубок одному з дітей і прохає його 

продовжити „малювання” дитина, створивши свою частину зображення, 

передає клубок наступному. Після того, як всі діти „помалювали”, 

проводиться обговорення (наприклад, хто що бачить у лініях, створених 

ниткою).  

Запитання: 

 Чи можеш ти побачити тут якісь букви? 

 Які фігури ти тут бачиш? 

 Чи можеш ти тут розгледіти якісь букви? 

 Яка їжа тут „намальована”? 

 Що нагадують тобі ці лінії: людей, пейзажі, якісь події і т.д.? 

Сором’язливим і повільним дітям арт-терапевт може порадити походити 

навколо „малюнка” або відійти від нього подалі – це іноді допомагає 

активізувати їх уяву. 

Техніка малювання клубками в груповій казці 
(модифікація Н. Левус) 

Малювання за допомогою клубка – це техніка, яку в арт-терапевтичній 

роботі вперше застосувала Норма Лебен (Norma Y. Leben). Вона вважає її 

альтернативною малюванню. На думку Н. Лебен цю вправу можна 

застосовувати з тими дітьми, які уникають гратися чи малювати (діти  

зі зниженою самооцінкою через страх осуду бояться малювати). Як показала 

практика нашої роботи техніка в поєднанні з іншими методами може 

застосовуватися для всіх вікових категорій. Ми використовуємо її  

в груповому складанні казки з дорослими. 

Мета: розвиток креативності, підвищення самооцінки; групова 

інтеграція та кооперація; застосування з діагностичною метою. 

Покази: клієнти із заниженою самооцінкою, клієнти із опорами  

до малювання, клієнти із проблемами у налагодженні соціальних зв’язків. 

Обладнання: 4-6 ватманів (залежно від розміру групи), які з’єднуються 

між собою; різнокольорові клубки ниток (1 клубок на кожного учасника), 

клей, ножиці. 
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Кількість учасників: 8-16 осіб. Можлива робота за методом 

„Акваріуму”: кількість активних учасників – 8-16 осіб, кількість спостерігачів 

із правом обговорення – 10-15 осіб. 

Етапи роботи: 

 введення і „розігрів” (10-25% сесії); 

 основна робота над складанням казки (40-45%); 

 обговорення і завершення сесії (15-20%). 

Вступ і „розігрів” – різні види фізичної активності і способи 

„налаштування” на образотворчу роботу: 

 знайомство учасників групи; 

 вправи на консолідацію групи, встановлення довірливих стосунків. 

Основна  робота – полягає у створенні групою спільної казки. 

Група розміщається довкола полотна, складеного з ватманів. Кожен 

учасник обирає клубок, з якого хоче розпочинати малювання. Завдання 

полягає у тому, щоб під час складання казки створювати на папері візерунки 

за допомогою клубка. Клубки можуть передаватися наступним учасникам, які 

продовжують казку, а можуть залишатися в себе. 

Роботу зазвичай розпочинає психотерапевт (особливо це стосується 

роботи з дітьми). Розмотуючи нитку та розпочинаючи казку, він показує 

учасникам, яким чином, створюючи на папері певні фігури, можна за її 

допомогою „малювати”. Потім він передає клубок одному з учасників  

і прохає його продовжити „малювання”. Кожен учасник, створивши свою 

частину зображення, передає клубок наступному. 

Після того, як казка створена, нитки приклеюються до паперу.  

Етап обговорення: 

Обговорення створеного із ниток пано: 

 Чи можеш ви побачити тут якісь зображення? 

 Які фігури ви тут бачите? 

 Що нагадують вам ці лінії: людей, пейзажі, якісь події тощо? 

Психотерапевт може порадити походити навколо „малюнка” або відійти 

від нього подалі – це іноді допомагає активізувати уяву. 

Обговорення казки: 

 що це за світ, країна, 

 які істоти її населяють, який у них характер, що вони вміють, 

 звідки вони прийшли в цю країну, 

 в яких взаємовідносинах вони знаходяться між собою, 

 чи всім істотам добре в цьому світі, якщо ні, то що можна було б 

зробити, щоб їм стало краще, що можна змінити, 

 які події будуть відбуватися в цій країні, що будуть герої робити далі? 

Етап завершення сесії – розповідь учасників про свою роботу або 

коментарі до неї. Пропонуємо учасникам розкрити свої почуття, асоціації, 

думки. Тим, хто утримується від коментарів і оцінок, пропонуємо ставити 

запитання. В залежності від тривалості та обмежень у часі може проводитися 
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більш детальне обговорення робіт один одного з висловлюванням власних 

вражень, почуттів, думок. Цей етап може бути доповнений коментарями  

і оцінками психотерапевта, що стосуються процесу художньої експресії  

і створеної казки, ходу сесії та її результатів. 

Для надання ресурсів по завершенні роботи, пано розрізається  

на ту кількість частин, яка відповідає кількості учасників. Кожен отримує 

свою „частину казки”, яка буде нагадувати про роботу під час сесії. 

Вправи з сірниками „Сірниковий візерунок” 

Мета: Розвиток довільної уваги і пам’яті, дрібної моторики, 

просторових уявлень. 

Інструкція: Візьміть 3 сірники. Закрийте їх у долонях. Потрясіть  

і киньте на стіл (або килим). Разом з дитиною розглянете комбінацію, що 

утворилася. 

„Подивися, як красиво лягли сірники. Куди «дивляться» голівки сірників? 

Нагору, униз, ліворуч, праворуч. Запам’ятай цей візерунок. Зможеш його 

повторити? Я тобі допоможу. Давай візьмемо три сірники з коробки. 

Дивися на наш візерунок і постарайся його повторити. Молодець!” 

„А тепер давай пограємо так. Візерунок від нас сховався під листком 

папера. Він хоче знайти свого брата (або сестру). Давай йому допоможемо. 

Запам’ятав той візерунок? Зроби такий же. Молодець!” 

Якщо дитині складно виконувати завдання самостійно, допомагайте їй, 

проговорюючи кожну свою дію. 

Вправи з сірниками „Фігури, які ожили” 

Мета: тренування спостережливості, уяви, уваги, пам’яті і чутливості. 

Розвиток вміння орієнтуватися в навколишньому світі і пристосовуватися до 

умов, що змінюються. 

Інструкція: Висипте сірники з коробки на стіл. Скажіть дитині: „Давай 

намалюємо із сірників будинок (складаємо разом з дитиною із сірників 

будинок). А поруч з будинком що?.. Дерево. А потім?.. Доріжку... Куди?  

До річки. Дивися, яка цікава картина в нас з тобою вийшла!” 

„А тепер спробуй сам намалювати що-небудь із сірників. Молодець!” 

„Давай з тобою подумаємо, хто живе в цьому будинку? Так, бабуся!  

Ми зробимо її із сірників. Ще хто?..” 

Далі можна створювати й об’ємні фігури і будинки. 

Техніка „мертвої” і „живої” води 

Мета: Пропрацювання ситуації звільнення та творення на глибинному 

рівні психіки. 

Інструкція (слова арт-терапевта тут і далі курсивом): „Ми знаємо  
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з казок, що „мертва вода” „розчиняє” все те, що гальмує розвиток людини, 

„жива вода” дає нам нові сили для творення”. 

Учасникам пропонується виконати малюнки на теми (зауважимо, що  

на одному занятті не потрібно брати всі зазначені теми – досить однієї): 

 „Це мені хотілося б забрати з мого життя”; 

 „Те, що заважає мені почувати себе спокійно”; 

 „Мої пута”; 

 „Що я бачу через рожеві окуляри”; 

 „Зачарований”. 

Далі учасники групи розповідають про свої малюнки, про те, від чого б 

їм хотілося звільнитися, що вони бажають „полити мертвою водою”. 

Потім всім бажаючим пропонується спалити малюнки. Тобто спалити те, 

що їм заважає. Для цього береться велика вогнетривка ваза, у якій 

розводиться вогонь. Учасники групи мнуть свої малюнки, у кожен рух 

вкладаючи думку про звільнення від руйнівних тенденцій. Потім, грудка,  

у яку перетворився малюнок, кидається у вогонь. Коли усі, хто хотів спалити 

малюнки, зробили це, вогонь заливається символічною „мертвою водою”. 

„Тепер те, що заважало, перетворено в попіл, «мертва вода» зробила 

його безпечним, нейтральним. Що робити з ним далі? Колись цей попіл був 

нашими переживаннями, оманами. Тепер він став нашим життєвим 

досвідом. Осмислений досвід може стати прекрасним добривом для росту 

нових ідей, починань. Крім того, попіл корисний землі. Отже, цей попіл 

послужить добривом для нових творчих тенденцій”. 

Учасникам групи пропонується взяти по одному чи декілька зерняток. 

Набір зерен пшениці, рису й інших злаків потрібно мати під рукою. Також 

добре підійде для таких занять і насіння трави. 

„У ваших руках зараз насінина, з якої виростає нове життя  

і можливості. Подумайте, помрійте про те, що б вам хотілося зробити 

корисного в житті. Уявіть своє бажання виконаним... А тепер я прошу вас 

підійти до ящика із землею і посадити свої зернята (якщо є можливість, 

можна вийти на вулицю і посадити насінини в саду; якщо такої можливості 

немає, необхідно заздалегідь підготувати ящик із землею)”. 

Після того як усі насінини будуть посаджені, кожен учасник поливає 

землю „живою водою”. Також „живою водою” корисно вмитися. Після цього 

в землю закопується попіл, тому що тепер він удобрює її.  

„Шановні чарівники! Сьогодні надзвичайний день. Ми не просто 

намалювали й усвідомили те, що заважає нам творити, ми перетворили це  

в попіл. Але не просто розвіяли його по вітру, а знайшли йому важливе 

застосування. Сьогодні ми посадили зерна нового і полили їх „живою водою”. 

Будемо ж довіряти природному темпу проростання зерен. Не будемо 

піддаватися суєті і квапитися. Закон життя, закон творення говорить: “На 

добрій землі обов’язково будуть сходи”. Ми вмилися „живою водою”  

і заберемо це чудесне відчуття із собою з казкової країни”.
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Основні психодіагностичні показники психомалюнка 
(за А. Л. Венгер) 

У списку наведені ознаки, які найчастіше зустрічаються в малюнкових 

тестах. Подані різні варіанти інтерпретацій. В одних випадках справедливі 

декілька інтерпретацій одночасно, в інших – лише одна з них. За необхідності 

подано вікові межі, за якими даний показник не підлягає інтерпретації. 

У списку відсутні нейтральні варіанти зображення, які не оцінюються. 

Наприклад, не названа така ознака, як середня сила натиску на олівець, 

відсутній варіант „зображення в анфас” тощо. 

 

Натиск на олівець – показник психомоторного тонусу: 

 Слабкий натиск, місцями лінію ледве видно – астенія; пасивність; іноді 

депресивний чи субдепресивний стан (з чотирьохрічного віку). 

 Сильний натиск, олівець продавлює папір – емоційна напруженість; 

ригідність; імпульсивність (з чотирьохрічного віку). 

 Надсильний натиск, олівець рве папір – конфліктність; гіперактивність; 

іноді агресивність; гостре збудження, межовий чи психотичний стан. 

 Натиск часто змінюється – емоційна лабільність (з чотирьохрічного 

віку). 

 Коливання натиску особливо сильні – емоційна нестійкість; іноді гострий 

(критичний) емоційний стан. 

Особливості ліній 
 Штрихові лінії – тривожність як риса особистості. 

 Множинні лінії – тривога як стан на момент обстеження; стресовий стан; 

іноді імпульсивність. 

 Ескізні лінії: спочатку проводяться слабкі лінії, далі найбільш вдала 

наводиться товстішою – прагнення контролювати свою тривогу, тримати 

себе в руках. 

 Лінії, які схибили, не потрапили в потрібну точку, – імпульсивність; 

органічне ураження мозку; іноді гіперактивність (з п’ятирічного віку). 

 Лінії, що не доведені до кінця, – астенія; іноді імпульсивність  

(з п’ятирічного віку). 

Розмір малюнків 
 Збільшений розмір: малюнок людини займає понад 2/3 листка  

за висотою, неіснуюча тварина – весь листок, – тривога як стан на 

момент обстеження; стресовий стан; іноді імпульсивність; 

гіперактивність. 

 Зменшений розмір: малюнок займає менше 1/3 листка по висоті – 

депресія; низька самооцінка. 

 Розмір малюнків дуже змінюється – емоційна лабільність.  
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Розташування малюнка на листку 
 Зміщений вгору, розташований в верхній половині листка, але не в куті – 

іноді підвищення самооцінки, можливо, компенсаторне; прагнення  

до високих досягнень. 

 Зміщений донизу, розташований в нижній половині листка – іноді 

зниження самооцінки. 

 Зміщений вбік – іноді органічне ураження мозку. 

 Виходить за край листка – імпульсивність; гостра тривога; іноді 

межовий, невротичний або психотичний стан. 

 Розташований в кутку листка – іноді депресія або субдепресія. 

Ретельність і деталізація малюнків 
 Велика кількість різноманітних деталей – демонстративність; багата 

уява; творча спрямованість. 

 Підвищена ретельність, велика кількість однотипних деталей – 

ригідність; тривожність; епілептоїдна акцентуація; органічне ураження 

мозку. 

 Мала кількість деталей, схематичність, не відповідає віковій нормі – 

астенія; імпульсивність; низька емоційність; негативізм; негативне 

ставлення до обстеження; інтровертованість, замкнутість; іноді депресія 

чи субдепресія; шизоїдна акцентуація; знижений рівень розумового 

розвитку. 

 Недбалість, що не відповідає віковій нормі, – імпульсивність; низька 

мотивація; іноді органічне ураження мозку; негативізм; негативне 

ставлення до дослідження. 

 Ретельність і деталізація малюнків дуже змінюються – емоційна 

лабільність; різне емоційне ставлення до різних зображуваних 

персонажів: 

 збільшення кількості та різноманітності деталей – позитивне 

ставлення; 

 збільшення кількості одноманітних деталей – напружене ставлення; 

 бідність деталей, схематичність, недбалість – негативне ставлення. 

Додаткові особливості малюнків 
 Стирання та виправлення ліній – тривога як стан на момент обстеження; 

стресовий стан; емоційна напруженість; тривожність; невпевненість  

у собі; іноді перфекціонізм. 

 Штрихування малюнка простим олівцем – тривожність як особистісна 

риса; тривога як стан на момент обстеження; іноді художній прийом  

у людей, котрі спеціально навчалися малюванню (в цих випадках  

не інтерпретується); 

 розмашисте штрихування, яке інколи виходить за контур малюнка, - 

гостра тривога; імпульсивність (з шестирічного віку); 
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 особливо ретельне штрихування – тривожність, невпевненість у собі; 

ригідність; іноді перфекціонізм; 

 штрихування з сильним натиском: за – затемнення всього малюнку або 

його частина – емоційна напруженість; гостра тривога; іноді межовий 

або психотичний стан. 

 Відхилення від вертикалі – органічне ураження мозку; іноді відчуття 

своєї психологічної нестійкості, поганої пристосованості до життя або 

нестійкого невротичного стану; порушення розумового розвитку  

(з п’ятирічного віку). 

 Порушення симетрії – органічне ураження мозку; імпульсивність; іноді 

негативізм; гострий стан (з п’ятирічного віку). 

 Рухові персеврації – органічне ураження мозку; іноді психічне 

захворювання; інтелектуальне порушення (з чотирьохрічного віку). 

 Розпад форми, невизначений, часто незамкнутий контур – 

інтелектуальне порушення; органічне ураження мозку; межовий 

невротичний стан; психічне захворювання (з п’ятирічного віку). 

 Лінії та штрихи, що не стосуються основного сюжету, заповнюють 

весь листок – імпульсивність; гостра тривога; межовий невротичний 

стан; іноді психотичне збудження (з чотирьохрічного віку). 

 Грубе спотворення форми і/або пропорцій – інтелектуальне порушення; 

органічне ураження мозку; негативізм; знижена конформність, 

порушення соціалізації; межовий невротичний стан; психічне 

захворювання (з п’ятирічного віку). 
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Кольорова карта для арт-терапії (Леонор Штейнхард) 

 Червоний – теплий, стимулюючий, асоціюється з кров’ю, життям, 

вітальністю, збудженням, радістю та любов’ю. разом з тим він 

символізує чуттєву пристрасть, гнів та насильство. Має стимулюючий 

вплив на рухові функції і процес прийняття рішень, провокує 

імпульсивну поведінку. 

 Оранжевий – поєднує в собі екстравертованість та імпульсивність 

червоного з інтуїтивністю жовтого. Символізує соціабельність  

і схильність до легкого, але дещо поверхневого встановлення контактів  

з оточуючими. Вказує на високу активність. Надмірна кількість 

оранжевого може свідчити про непосидючість та нервозність. 

 Жовтий – символізує сонячного Бога, мудрість, розуміння, інтуїцію, 

радість. Асоціюється з процесом прийняття рішень та різними 

аксесуарами, а також з деструктивними тенденціями, ненавистю, 

обманом, боягузливістю, упередженнями. Надання переваги жовтому 

свідчить про схильність до теоретизування і недостатню схильність до 

втілення намічених планів в життя. 

 Зелений – умиротворення, спокій, статика, зцілення. Пов’язаний  

із рослинним життям, ростом, стійкістю, надійністю та прямолінійністю. 

Жовто-зелений – початок життя,активність, ріст, регенерація, радість. 

Деякі відтінки зеленого – заздрість, лінощі, егоїзм, депресія. Надання 

переваги зеленому свідчить  про опір змінам і несхильність  

до фантазування.  

 Синій – нескінченна даль і глибина, небо, істина, надійність, гармонія, 

спокій, надія. Також асоціюється з нерухомістю, холодом, смертю. 

Здійснює заспокійливий вплив, проте в надто великих кількостях може 

викликати депресію. 

 Фіолетовий – величність, духовність, натхнення, загадковість, містика, 

магія. Разом з тим означає самооману і снобізм. Темно-фіолетивий – 

відхід від реальності у світ фантазії. 

 Білий – єдність і гармонія всіх кольорів, невинність, віра, істина.  

За Кандинським: мовчання та різноманітність можливостей, 

нейтралізація всіх інших кольорів. 

 Чорний – порожнеча, відсутність кольору, сила, загадковість і пітьма,  

з якої з’явилося життя, а також скорбота, печаль, зло, чаклування, 

бездуховність, пекло. За Кандинським: символ повної тиші, відсутність 

можливостей, знерухомленість. Разом з тим, чорний здатний 

підкреслювати яскравість інших кольорів. 

 Коричневий – земля, ріст, підтримка життя і родючість Матері-

природи. Разом з тим, коричневий асоціюється з екскрементами, 

відчуттям власної забрудненості, могилою, смертю, прагненням 

підкоритися волі групи та відмовою від індивідуальності.   
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ОСНОВНІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ПОНЯТТЯ 

Арт-терапія – це створення візуальних образів; усвідомлення 

несвідомого психічного матеріалу через ці образи; взаємодія між автором 

художньої роботи (пацієнтом), самою художньою роботою і психотерапевтом 

(Британська асоціація арт-терапевтів). Арт-терапія пов’язана  

з використанням клієнтом різноманітних образотворчих матеріалів з метою 

вираження за їх допомогою свого внутрішнього світу (О. Копитін). 

Арт-терапія з глиною – невербальна форма психотерапії, що 

використовує у якості „транзитного” об’єкта глину, і дозволяє м’яко 

відреагувати, переробити і усвідомити травматичний досвід, а також розвиває 

кінестетичні відчуття. 

Арт-терапія з природними матеріалами – невербальна форма 

психотерапії, що використовує у якості „транзитних” природні об’єкти,  

і сприяє наближенню до навколишнього простору, розширенню чуттєвого 

досвіду, розвитку емоційної сфери та кінестетичних відчуттів. 

Арт-терапія пісочна – невербальна форма психотерапії, що 

використовує пісок, воду та різні предмети, і дозволяє встановити доступ  

до глибоких довербальних рівнів психіки (Вейнріб); форма активної уяви, 

хоча образи, що використовуються в пісочній терапії конкретні і реальні на 

дотик, а зовсім не ілюзорні і невидимі (Бредвей). 

Група арт-терапевтична динамічна (аналітична) закрита – група  

із незмінним складом учасників та невисоким ступенем структурованості,  

де проявляється спонтанність клієнта і мінімум директивності 

психотерапевта. Клієнт сам вирішує, в якій мірі і в який момент включатися в 

групові процеси. Найбільший вплив на діяльність групи справляє динамічний 

підхід. 

Група арт-терапевтична студійна відкрита – це група, яка є 

неструктурованою і не має постійного складу учасників; нагадує роботу  

в художній студії із гнучкими часовими межами; основним фактором 

психотерапевтичного впливу виступає художня експресія; арт-терапевт у цій 

групі використовує недирективний підхід. 

Група арт-терапевтична тематична – напіввідкрита короткотривала 

група із високим ступенем структурованості, де увага фокусується на якійсь 

значимій темі або на певних образотворчих техніках. Найбільший вплив на 

діяльність групи справляє гуманістичний підхід. 

Екстеріоризація в арт-терапії – це винесення назовні внутрішніх 

конфліктів за допомогою образотворчої діяльності. 

Емоційний резонанс (раппорт) – це встановлення з клієнтом емоційної 

взаємодії в ході арт-терапевтичного процесу. 

Етап „розігріву” в роботі арт-терапевтичної групи – різні види 

фізичної активності і способів „налаштування” на образотворчу роботу. 

Етап завершальний в арт-терапії (термінація) – здійснення підсумків 

і оцінки результатів психотерапії. Термінація може бути запланована (за 
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попередньою домовленістю) та вимушена (за непередбачуваних обставин). 

Етап зміцнення і розвитку психокорекційних стосунків  

та продуктивної творчої діяльності – полягає у здійсненні певних арт-

терапевтичних інтервенцій, в усвідомленні клієнтом змісту творів, в настанні 

певних змін в поведінці клієнта. Поступовий перехід від хаотичної поведінки 

і образотворчої діяльності до створення більш складної образотворчої 

продукції з усвідомленням її психологічного змісту і зв’язку зі своїм минулим 

досвідом та системою стосунків. 

Етап обговорення і завершення роботи арт-терапевтичної групи – 

розповідь учасників про свою образотворчу роботу або коментарі до неї. Цей 

етап може бути доповнений коментарями і оцінками арт-терапевта, що 

стосуються процесу художньої експресії і створених робіт, ходу сесії та її 

результатів. 

Етап образотворчої роботи в арт-терапевтичній групі – вибір теми  

та її подальша розробка за допомогою образотворчих прийомів. 

Етап підготовчий арт-терапевтичного процесу – це перша зустріч  

з клієнтом, отримання від нього первинних даних і визначення показів для 

арт-терапії; роз’яснення йому змісту і особливостей арт-терапевтичної 

роботи, основних правил його поведінки і тих можливостей для художньої 

експресії, які він має; укладання психотерапевтичного контракту. 

Етап початковий у роботі арт-терапевтичної групи – знайомство  

і підготовка учасників до роботи, створення атмосфери довіри і безпеки. 

Етап формування системи психокорекційних стосунків і початку 

творчої діяльності – це визначення необхідного рівня директивності  

і емоційної підтримки; залучення клієнта до арт-терапевтичної роботи; 

визначення необхідних прийомів „обмеження” клієнта. 

Закінчення арт-терапевтичного заняття – коротке резюме, коротка 

розповідь, завершальний „ритуал” або вправа, самостійне прибирання 

приміщення. 

Інтервенції арт-терапевтичні – це надання емоційної підтримки, 

фасилітування клієнта до прояву своїх думок і почуттів, допомога  

в усвідомленні змісту образотворчої продукції. 

Інтервенції, спрямовані на смислоутворення – різні види ігрової 

діяльності, художні описи продукції, драматерапія, рух і танець, робота  

з голосом, побудова рольових діалогів; обговорення, спрямовані  

на „деконструювання” звичних асоціативних зв’язків і пов’язаної з образом 

системи значень, подолання культурних стереотипів і звичних форм 

самоідентифікації клієнта; залучення до арт-терапевтичної роботи членів 

сім’ї (Б. Болл). 

Інтерпретація – приписування висловлюванням і діям клієнта певних 

значень. Інтерпретації відрізняються від прояснень тим, що якщо прояснення 

за звичай орієнтовані на роботу з усвідомлюваним матеріалом,  

то інтерпретації – на роботу з неусвідомлюваним матеріалом, включаючи 

приховані мотивації і конфлікти. 
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Контрпереніс – як неусвідомлювані, так і частково усвідомлювані 

реакції психотерапевта, які виникають в нього в присутності клієнта. 

Контрпереніс викликається як особливостями поведінки і висловлювань 

клієнта, так і стилем, і особливостями його образотворчої діяльності. 

Малюнок – графічне зображення, яке виконується від руки  

за допомогою графічних засобів.  

Малюнок гаптичний – зображення якихось внутрішніх відчуттів, часто 

хворобливих, наприклад: „болить вухо”, „голова болить” тощо (за Г. Рідом).  

Малюнок декоративний – передача кольору, зображення візерунків, 

орнаментів, прикрас тощо (за Г. Рідом). 

Малюнок емфатичний (імпресіоністський, експресивний) – 

прагнення передати атмосферу безпосереднього прояву відчуттів, вражень  

(за Г. Рідом).  

Малюнок імажинарний – містить якийсь сюжет, що взятий із книги чи 

створений власною фантазією (за Г. Рідом).  

Малюнок органічний – в ньому надається перевага органічно 

природнім формам: наприклад, деревам, людям, тваринам тощо (за Г. Рідом).  

Малюнок перераховуючий – зображуються різні об’єкти, які важко 

об’єднати якимось зв’язком; часто зв’язок не прослідковується, це можуть 

бути окремі деталі чи предмети (за Г. Рідом).  

Малюнок ритмічний – зображення руху: машина їде, людина біжить 

тощо (за Г. Рідом). 

Малюнок структурний – основна увага спрямована на передачу 

структури цілого. Це може бути як абстрактна фігура, так і складне ціле, 

наприклад, площа міста (за Г. Рідом).  

Матеріали арт-терапевтичні – це, графіка, живопис, колаж, 

фотографія, фотоколаж, відеоматеріали, комп’ютерна графіка, скульптура  

із пластиліну, глини, тіста, продуктів, пісок, ляльки, маріонетки, силуети. 

Матеріали природні, що використовуються в арт-терапії – плоди 

різних дерев і кущів: шишки, жолуді, гілки і кора, горіхи, плоди каштану, 

шипшини, горобини; зерна кукурудзи, насіння різних рослин, квасоля, рис; 

ракушки, камінці. 

Матеріали синтетичні, що використовуються в арт-терапії – фольга, 

пінопласт, дріт, вата, шматочки шкіри, тканина, дрібні вироби із пластмаси, 

скла, заліза, дерева; ґудзики, бісер, кільця, скріпки, сірники, пробки, монетки, 

фішки, кнопки; коробки, флакони, кришки від банок, пляшок. 

Методи арт-терапевтичні – це малюнок (індивідуальний, в парі,  

в групі), робота з природніми та синтетичними матеріалами, пісочна терапія, 

арт-терапія з глиною, арт-терапія з пластиліном, в поєднанні з казкотерапією, 

з музикотерапією, з танцетерапією, з драматерапією, з пластикодрамою. 

Осмислення арт-терапевтичних творів – це прояснення клієнтом 

значення і сенсу образів в результаті спільного з арт-терапевтом обговорення 

образотворчої продукції. 

Переніс – як неусвідомлювані, так і частково усвідомлювані реакції 



 

52 

клієнта, які виникають в нього в присутності психотерапевта. Переніс 

проявляється не лише в емоційних реакціях, фантазіях, особливостях 

поведінки і висловлюваннях клієнта, але й у його образотворчій діяльності. 

Переніс у арт-терапевтичній групі – коли група виступає як модель 

зрілих об’єктних стосунків, які пов’язані з сімейним досвідом, стосунками  

з батьком, матір’ю і сиблінгами (Фолькіс).  

Прийоми „обмеження” клієнта – у випадку виплескування афектів  

в деструктивних реакціях чи неодноразовому повторному відреагуванні  

в хаотичній поведінці пов’язаних з перенесеними психічними травмами чи 

внутрішньопсихічними конфліктами переживань застосовуються нагадування 

основних правил поведінки; обмеження формату паперу чи кількості 

використовуваних матеріалів; запитання, які спрямовані на з’ясування 

мотивів і цілей дій клієнта. 

Проекція у арт-терапевтичній групі – коли група виступає як модель 

примітивних, нарцистичних стосунків з „внутрішніми об’єктами”, де інші 

члени відображають: неусвідомлювані елементи індивідуального „Я”; різні 

аспекти тілесного „Я” (Фолькіс).  

Пропрацювання – розвиток у клієнта здатності до самоаналізу, 

розуміння своїх внутрішніх конфліктів, пояснення мотивів та механізмів 

своєї поведінки і використання різних захисних механізмів. Одним  

із наслідків пропрацювання є усвідомлення клієнтом зв’язку арт-

терапевтичного досвіду з досвідом повсякденного життя, різними подіями 

своєї біографії та системою стосунків.  

Прояснення – дії, які спрямовані на пильний аналіз психічних 

феноменів. При цьому найбільш значимі деталі повинні бути відділені  

від другорядного. Прояснення також часто пов’язані з виявом важливих тем 

або переживань клієнта, які повторюються. 

Стосунки актуальні у арт-терапевтичній групі – коли група виступає 

як модель макросоціальних стосунків, громадської думки, культурних норм 

тощо (Фолькіс).  

Стосунки примордіальні у арт-терапевтичній групі – це прояв  

в процесі роботи групи образів колективного несвідомого (Фолькіс). 

Теорія об’єктних відносин – це такий процес арт-терапевтичної 

діяльності, коли художній образ стає засобом втілення афектів. 

Теорія поділу поля малюнка – відповідно до цієї теорії малюнок 

ділиться на дві половини: верхня (фантазії)  нижня (реальність) або права 

(свідоме)  ліва (несвідоме). За цими частинами малюнка проводиться певна 

інтерпретація (І. Жолле). 

Транзитний об’єкт – це арт-терапевтична образотворча продукція, яка 

допомагає клієнту дистанціюватися від психотерапевта і досягти 

самодостатності (за Г. Віннікоттом). 

Фаза процесу художньої експресії  „шизоїдна” – проекція 

фрагментованих частин “Я” художника на матеріал зображення  

(А. Еренцвейг).  
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Фаза процесу художньої експресії „депресивна” – вторинний перегляд 

і переоцінка твору, його часткова реінтеграція в більш поверхневий шар 

особистості художника (з глибини несвідомого на поверхню свідомого)  

(А. Еренцвейг). 

Фаза процесу художньої експресії „маніакальна” – активізація 

процесу „несвідомого сканування”, де виявляється „прихований порядок” 

зображення, воно стає завершеним (А. Еренцвейг). 

Фактор інтерпретації і вербального зворотного зв’язку – 

проявляється у тому, щоб допомогти клієнту в усвідомленні різних змістів 

свого внутрішнього світу та їх зв’язку зі своїми проблемами і системою 

стосунків. 

Фактор психотерапевтичних стосунків – це ті аспекти взаємодії арт-

терапевта і клієнта, які проявляються в ході арт-терапевтичного процесу  

і носять психотерапевтичний вплив. 

Фактор художньої експресії – прояв почуттів, потреб і думок клієнта 

через його роботу з різними образотворчими матеріалами і створення 

художніх образів. 


