


 2 

 

Силабус курсу «ПП2.1.3.1.03 Арт-терапія» 

2021/2022 навчального року 

 

 

Назва курсу Арт-терапія 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Коперника, 3. 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет 

Кафедра психології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053 Психологія 

Викладачі курсу Левус Надія Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

elpis.lwiw@gmail.com 

nadiya.levus@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щовівторнка, 18:00-19:00 год. (Посилання на консультації в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84682220933). Також можливі он-лайн 

консультації через Skype, Moodle, Viber або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053 

Інформація про курс Програма містить загальні теми для ознайомлення зі специфікою рт-

терапії у клінічних закладах та медичних усрановах, оскільки 

викладається для магістрів, які здобувають спеціалізацію 

«Реабілітаційна та клінічна психологія». Спеціальні теми програми 

розкривають методи застосування арт-терапії з різними категоріями 

клієнтів. Окрему увагу приділено особливостям різних арт-

терапевтичних методів та підходів. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Арт-терапія» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 

053 Психологія для другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного 

рівня денної форми навчання, яка викладається в IІ семестрі в обсязі 3 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Арт-техніки активізації 

внутрішніх ресурсів людини» є ознайомити студентів з ключовими 

питаннями арт-терапії, специфікою застосування арт-терапевтичних 

методів в практиці клінічного психолога, а також в процесі 

реабілітаційної діяльності. Даний курс дає також студентові 

можливість набути перші навички у діагностичній, консультативній, 

корекційній роботі з використанням атр-терапевтичних методів. 

Завдання вибіркової дисципліни «Арт-терапія»: 

 Проаналізувати арт-терапевтичні підходи до роботи з різними 

категоріями пацієнтів медичних закладів та установ. 

 Розглянути арт-терапевтичні форми роботи клінічного психолога. 

 Сформувати навички застосування арт-терапевтичних методів у 

діагностичній, консультаційній та корекційній роботі. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

mailto:elpis.lwiw@gmail.com
mailto:nadiya.levus@lnu.edu.ua
https://us02web.zoom.us/j/84682220933
https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053
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1. Ільченко І. С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / 

І. С. Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр 

«Візаві», 2013.  150 с. https://cutt.ly/BWEII7k 

2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / 

Н. Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 232 с. 

https://cutt.ly/xWEICDF 

3. Колпакчи О. С. Арт-терапія : курс лекцій : навчальний посібник 

/ О. С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 322 с. 

https://cutt.ly/XWEIFr3 

4. Копытин А. И. Современная клиническая арт-терапия : учебное 

пособие. / А. И. Копытин. – М. : Когито Центр, 2015. – 526 с. 

https://cutt.ly/lWEU7og 

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

система занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – 256 с. 

https://cutt.ly/dWEIgVA 

6. Литвиненко В. А. Основи арт-терапії : навчально-методичний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге 

видання, перероблене і доповнене / В. А. Литвиненко – Суми : 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 140 с. 

7. Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина.  СПб. : 

Питер, 2000. – 448 с. – (Серия „Практикум по психологии”). 

https://cutt.ly/xWEIs86 

8. Никитин В. Н. Арт-терапия : учебное пособие / В. Н. Никитин.  

М. : Когито-Центр, 2014. – 327 с. https://cutt.ly/fWEInGa 

9. Практическая арт-терапия : лечение, реабилитация, тренинг / 

под ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2008. – 288 с. 

https://cutt.ly/gWEIEoD 

Додаткова література: 

10. Ваверниеце И., Кревица Э., Упмале А. и др. Искусствотерапия / 

под ред. К. Мартинсонепер ; пер. с латыш. А. Карповой. Санкт-

Петербург : Речь, 2014. 351 с. 

11. Киселева М. В. Загадка арт-терапии, или Пробуждение 

внутреннего ребенка. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. 77, 

[3] с. 

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

помогающих профессий / В. Л. Кокоренко. – СПб. : Речь, 2005. – 

101 с.  

13. Копытин А. И. Психодиагностика в арт-терапии. Санкт-

Петербург : Речь, 2014. 284 с. 

14. Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной 

арт-терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 

2010. – 250 с.  

15. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. 

– СПб. : Питер, 2002. – 368 с. https://cutt.ly/1WEIqe1 

16. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : 

исцеляющие путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : 

Речь. – 144 с.  

17. Никитин В., Цанев П. Образ и сознание в арт-терапии. Изд. 2-е, 

испр. и доп. Москва : Когито-Центр, 2018. 268 с. 

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/XWEIFr3
https://cutt.ly/lWEU7og
https://cutt.ly/dWEIgVA
https://cutt.ly/xWEIs86
https://cutt.ly/fWEInGa
https://cutt.ly/gWEIEoD
https://cutt.ly/1WEIqe1
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18. Новикова К. В. Теория и практика арт-терапии : учебное 

пособие. Хабаровск : Издательство ТОГУ, 2016. 275 с. 

19. Терапия искусствами: интермодальный подход = Expressive arts 

therapy : сборник статей / под ред. Е. В. Буренковой, В. В. 

Сидоровой. Пенза : Соколов А. Ю., 2017. 134 с. 

20. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка. Санкт-Петербург : 

Европейский дом, 2000. 165 с. 

21. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия. Санкт-

Петербург : Питер, 2001. 

22. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. Київ : 

Либідь, 1996. 

Тривалість курсу 90  год. 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять (з них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять) та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Загальні та спеціальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / 

або практики. 

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності.  

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології.  

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.  

Програмні результати: 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки. 

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в 

індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.  

ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями 

адекватності. 

Ключові слова Арт-терапія, клінічна арт-терапія, музична терапія, пісочна терапія, 

драматерапія, креативність, натхнення, інсайт, інтуїція, оригінальність, 

катарсис, художнє сприймання. 

Формат курсу Очний. 
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 Проведення лекцій, презентацій, дискусій, практичних робіт та 

консультацій для кращого розуміння тем. 

Теми СХЕМА КУРСУ подана нижче. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці ІІ семестру. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Вікова психологія», «Загальна психологія», «Психологія 

особистості», «Соціальна психологія», «Психодіагностика», достатніх 

для сприйняття категоріального апарату психології особистості митця, 

творчого процесу, впливу творів мистецтва на особистість, 

психодіагностики та психологічного консультування із використанням 

мистецьких засобів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусії. 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор.  

Застосунки: Microsoft PowerPoint, Microsoft Player, Moodle. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

 

• Самостійна робота: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

50 балів. Сюди входить оцінка за практичні заняття (10 балів – 10% 

семестрової оцінки), реферування наукової літератури та написання по 

ній есе (10 балів – 10% семестрової оцінки), а також оцінка за 

практичну роботу (30 балів – 30% семестрової оцінки). 

 Практичні заняття. За практичні заняття студент може 

максимально отримати 10 балів. 

 Реферування наукової літератури та написання по ній есе.  
До кожної навчальної теми пропонуються рекомендовані статті. До 

кожної теми студенти самостійно обирають з рекомендованих одну 

статтю, яку письмово опрацьовують. При оцінюванні особлива 

увага звертається на самостійність викладу думки. Максимальна 

оцінка 10 балів. 

 Практична робота стосується проведення, оформлення, 

опрацювання та інтерпретації психодіагностичного проективного 

тесту на вибір При оцінюванні особлива увага звертається на 

вміння інтегрованої інтерпретації результатів, оформлення 

належних висновків та надання рекомендацій. 

 Тестові контрольні завдання проводяться вкінці кожного 

змістовного модулю. За вірні відповіді на 20 тестових запитань 

студент максимально може отримати 10 балів. Відповідно, 

впродовж семестру заплановано проведення двох тестових 

контрольних, за кожну з яких нараховується 10 балів. Сума – 20 

бвлів. 

• Залік: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 (50 

тестових контрольних питань, кожне з яких оцінюється в 1 бал). 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
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Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (реферування наукової літератури, практична робота).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 1. Аналіз символіки в арт-терапії. 

2. Колективне несвідоме та архетипи в арт-терапії. 

3. Символіка лібідо, едипів комплекс в арт-терапії. 

4. Психологічний захист і арт-терапія. 

5. Арт-терапія зі сновидіннями і спрямованою візуалізацією. 

6. Застосування арт-терапії в психіатричних установах. 

7. Види і методики застосування арт-терапії в лікуванні психічних і 

наркологічних захворювань. 

8. Арт-терапія у дитячих відділеннях стаціонарів. 

9. Арт-терапія в геріатричних пансіонатах. 

10. Арт-терапія у діагностиці внутрішньої картини хвороби. 

11. Використання формалізованого бланку в арт-терапевтичній роботі. 

12. Використання розгорнутого опису за схемою в груповій арт-

терапевтичній роботі. 

13. Хронограма групової арт-терапії. 

14. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: методи 

оцінювання разом з асистентом. 

15. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: спільне 
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оцінювання з групою.  

16. Методи оцінки арт-психотерапевтичного впливу: методи 

оцінювання разом з іншими спеціалістами, в тому числі і 

супервізорство. 

17. Ізотерапія як арт-терапевтичний метод. 

18. Процедура створення малюнка під час спонтанного малювання. 

19. Засади діагностики та інтерпретації в ізотерапії. 

20. Аналіз та інтерпретація кольорів. 

21. Кольорова карта Л. Штейнхардт. 

22. Символіка кольорів в юнгіанській психотерапії. 

23. Методики малювання: вільне, комунікативне, спільне, доповнююче. 

24. Дудлінг в арт-терапії як малювання за допомогою простих 

елементів. 

25. Зентангл в арт-терапії як поєднання медитації та малювання. 

26. Принципи роботи з папером в арт-терапії. 

27. Техніки застосування паперу в арт-терапії. Робота з папером різних 

фактур та кольорів.  

28. Допоміжні засоби в роботі з папером.  

29. Діагностика в арт-терапії за допомогою застосування технік роботи 

з папером. 

30. Колажування як арт-терапевтична техніка.  

31. Арт-терапевтичні цілі виконання колажу.  

32. Індивідуальні та групові форми колажу. 

33. Особливості інтерпретації та трактування колажів. 

34. Використання техніки пап’є-маше в арт-терапії. Виготовлення 

масок за допомогою пап’є-маше. 

35. Арт-терапевтична інтерпретація та трактування психологічного 

змісту маски. Функції маски в межах різноманітних арт-

терапевтичних підходів. 

36. Розвиток комунікативних навичок за допомогою арт-терапії. 

37. Діагностика та розвиток соціальної перцепції методами арт-терапії. 

38. Діагностика соціальних ролей за допомогою арт-терапевтичних 

технік. 

39. Корекція стереотипних дій у побудові стосунків за допомогою арт-

терапії. 

40. Арт-методи визначення типових сімейних сценаріїв, які домінують 

у стосунках, їх впливу на якість дитячо-батьківських та подружніх 

стосунків. 

41. Арт-методи побудови власних суверенних стосунків партнерами, у 

випадку відмови від частини сімейних сценаріїв. 

42. Арт-методи дослідження чинників сімейних стосунків: бачення 

себе партнером, уявлення про партнера, уявлення про стосунки. 

43. Проведення консультативної та психокорекційної роботи, 

визначення ключової проблеми у стосунках пари за допомогою арт-

терапії. 

44. Критерії та види сімейних стосунків, їх відображення на малюнках 

клієнтів різних вікових категорій. 

45. Прийоми роботи з батьками та дітьми в арт-терапії. 

46. Казка як двері до колективного несвідомого, як спосіб контакту з 
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дитячими ресурсами; як вказівка до дії; як засіб “обходу” опору. 

47. Архетип і символіка казки. 

48. Діагностичні критерії в казці. Словник казкових символів. 

49. Алгоритм складання психотерапевтичної казки. 

50. Індивідуальна казкотерапія. 

51. Варіанти створення клієнтами казок, їх діагностичне значення, 

шляхи інтерпретації.  

52. Складання казки-метафори на замовлення клієнта. 

53. Групова казкотерапія. 

54. Конструювання казкових сюжетів у групі. 

55. Корекція та діагностика за допомогою казок при роботі в групі. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу: https://forms.gle/yuFpkw2ADqCCMC139 
 

 
СХЕМА КУРСУ 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)*  

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

Література. 

*** Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

І МОДУЛЬ 

1 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 1. Методи глибинної 

психології та 

психоаналітичний підхід в 

арт-техніках. 

Мета. Ознайомлення із 

методами глибинної психології 

та психоаналітичним підходом 

в арт-техніках. 

Аналіз символіки в арт-терапії. 

Колективне несвідоме та 

архетипи в арт-терапії. 

Символіка лібідо, едипів 

комплекс в арт-терапії. 

Психологічний захист і арт-

терапія. Арт-терапія зі 

сновидіннями і спрямованою 

візуалізацією. 

 

лекція 1. Боронська Т. 

Оборотень и ринг. 

Изучение 

бессознательных 

процессов с 

помощью метафор. 

– В кн.: Практикум 

по арт-терапии / Под 

ред. А.И.Копытина. 

– СПб.: Питер, 2000, 

с. 121 – 135. 

2. 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. 

3. Роменець В. А. 

Психологія 

творчості. – К.: 

Либідь, 2001. – С. 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3,5 

год. 

1 

тиждень 

https://forms.gle/yuFpkw2ADqCCMC139
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226 – 246. 

4. Теслюк П. В. 

Проблеми 

символічної 

репрезентації 

психіки суб’єкта /  

П. В.  Теслюк // 

Практична 

психологія та 

соціальна робота. – 

1999. – № 6. – С. 17–

20. 

5. Штейнхардт Л. 

Юнгианская 

песочная 

психотерапия / Л. 

Штейнхардт. – СПб. 

: Питер, 2001. – С. 

160–162. 

2 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 1. Методи глибинної 

психології та 

психоаналітичний підхід в 

арт-техніках. 

Мета. Ознайомлення із 

методами глибинної психології 

та психоаналітичним підходом 

в арт-техніках. 

1. Техніка «Без маски». Мета: 

формування навичок 

прийняття істинного «Я», 

розвиток 

самоідентифікації. Н. 

Калька, З. Ковальчук, с. 

92. 

2. Техніка «Моя внутрішня 

дитина у дорослому 

житті». Мета: 

трансформація дитячих 

спогадів в особистісний 

ресурс, переформатування 

негативного досвіду та 

припрацювання дитячих 

травм. Н. Калька, З. 

Ковальчук, с. 98. 

3. Техніка «Дитячі спогади» 

(Автор К. Мілютіна). Мета: 

актуалізація батьківського-

дитячих стосунків, 

усвідомлення сімейних 

сценаріїв. Н. Калька, З. 

Ковальчук, с. 162. 

 

практичне 

заняття 

1. Боронська Т. 

Оборотень и ринг. 

Изучение 

бессознательных 

процессов с 

помощью метафор. 

– В кн.: Практикум 

по арт-терапии / Под 

ред. А.И.Копытина. 

– СПб.: Питер, 2000, 

с. 121 – 135. 

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. Коновальчук В. І. 

Яким чином 

дитячий досвід 

впливає на 

формування 

психічних захистів 

суб’єкта. – 

Практична 

психологія та 

соціальна робота, 

2000, №2, с. 15 –18. 

4. Копытин А. И. 

Психодинамический 

подход и арт-

терапия /  А. И. 

Копытин // 

Практикум по арт-

терапии / Под ред. 

А. И. Копытина. – 

СПб. : Питер, 2000. 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3,5 

год. 

2 

тиждень 
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– С. 65–98.  

5. Копытин А. И. 

Техники 

аналитической арт-

терапии : 

исцеляющие 

путешествия / А. И. 

Копытин, Б. Корт. – 

СПб. : Речь, 2007. – 

С. 86–96. 

3 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 2. Застосування арт-

терапії в медичних закладах. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами застосування арт-

терапії в медичних закладах, 

розглянути особливості арт-

терапевтичної роботи з різними 

видами пацієнтів. 

Застосування арт-терапії в 

психіатричних установах. Види 

і методики застосування арт-

терапії в лікуванні психічних і 

наркологічних захворювань. 

Арт-терапія у дитячих 

відділеннях стаціонарів. 

Арт-терапія в геріатричних 

пансіонатах. 

Арт-терапія у діагностиці 

внутрішньої картини хвороби. 

 

лекція 1. Каяшева, О. И. 

Техники арт–терапии 

в психологическом 

консультировании 

клиентов / О. И. 

Каяшева // 

Психология в вузе. – 

2014. – № 4. – С. 

127–134. 

2. Копытин, А. И. 

Некоторые 

проблемы 

использования арт–

терапии в 

психиатрии / А. И. 

Копытин // Журнал 

неврологии и 

психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 2004. – 

Т. 104 № 5. – С. 77–

82. 

3. Миткевич, В. А. 

Социально–

психологическая 

адаптация детей и 

подростков с 

невротическими 

расстройствами с 

применением 

творческих методов 

психотерапии / В. А. 

Миткевич, А. Г. 

Соловьев, П. И. 

Сидоров // Медико–

социальная 

экспертиза и 

реабилитация. – 

2008. – № 4. – С. 6–8. 

4. Садовий, І. 

Мистецтво, здатне 

лікувати душі / І. 

Садовий // 

Фармацевт практик. 

– 2008. – № 4. – С. 

95–97. 

5. Сахно, С. Г. 

Психосоціальний 

напрям арт–терапії, 

застосований 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3,5 

год. 

3 

тиждень 
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психіатричними 

службами в Україні / 

С. Г. Сахно // 

Мистецтво 

лікування. – 2013. – 

№ 9/10. – С. 64–65. 

4 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 2. Застосування арт-

терапії в медичних закладах. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами застосування арт-

терапії в медичних закладах, 

розглянути особливості арт-

терапевтичної роботи з різними 

видами пацієнтів. 

1. Техніка «Монотипія». 

Мета: вираження 

емоційних переживань, 

активізація 

позитивних емоцій, 

мобілізація творчого 

потенціалу. Н. Калька, З. 

Ковальчук, с. 72. 

2. Техніка «Страус» (Автор 

Г. Ель, модифікована К. 

Сморжаник) Мета: 

знайомство зі страхами, 

формування вміння 

позбавитися «страусиної» 

стратегії, пошук 

конструктивних сторін 

страху. Н. Калька, З. 

Ковальчук, с. 76. 

3. Колаж «Серце». Мета: 

актуалізація позитивних 

емоцій, пошук ресурсу, 

зменшення 

психоемоційного 

напруження, подолання 

стресу. Н. Калька, З. 

Ковальчук, с. 82. 

практичне 

заняття 

1. Арт–терапія як 

ефективний метод 

реабілітації пацієнтів 

із захворюваннями 

психіки // 

НейроNEWS. – 2015. 

– № 10. – С. 6–10.  

2. Богута Х. Р. Досвід 

застосування арт–

терапії і умовах 

психіатричного 

стаціонару / Х. Р. 

Богута, О. О. Фільц, 

Ю. П. Закаль // 

Форум психіатрії і 

психотерапії. – 

Львів, 2000. – T.2. – 

С. 42–44.  

3. Гасан–заде, Л. А. 

Кукольный театр как 

метод 

психосоциальной 

реабилитации в 

психиатрической 

практике / Л. А. 

Гасан–заде, И. Р. 

Эфендиев // 

НейроNews. – 2013. – 

№ 10. – С. 14–16. 

4. Зайцев, С. В. 

Позитивний досвід 

використання арт–

терапевтичної 

техніки «Зобрази– 

свою хворобу» з 

метою зміни 

внутрішньої картини 

хвороби: я і моя 

недуга / С. В. Зайцев 

// 

Фітотерапія.Часопис. 

– 2014. – № 3. – С. 

84–86. 

5. Захаров, Н. Б. Театр–

терапия как метод 

реабилитации 

больных 

шизофренией / Н. Б. 

Захаров, М. В. 

Злоказова, А. Г. 

Соловьев // Медико–

социальная 

экспертиза и 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3,5 

год. 

4 

тиждень 
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реабилитация / Из–

во "Медицина". – М. 

: Медицина, 2015. – 

№ 1. – С. 50–54. 

5 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 3. Способи реєстрації і 

оцінки результатів арт-

терапевтичної роботи. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами реєстрації і оцінки 

результатів арт-терапевтичної 

роботи. 

Використання формалізованого 

бланку в арт-терапевтичній 

роботі. Використання 

розгорнутого опису за схемою 

в груповій арт-терапевтичній 

роботі. Хронограма групової 

арт-терапії. 

Методи оцінки арт-

психотерапевтичного впливу: 

методи оцінювання разом з 

асистентом; спільне 

оцінювання з групою; методи 

оцінювання разом з іншими 

спеціалістами, в тому числі і 

супервізорство. 

лекція 1. Ільченко І. С. Арт-

терапія: навчальний 

посібник для 

студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: 

Видавничо-

поліграфічний центр 

«Візаві», 2013.  150 

с. 

https://cutt.ly/BWEII7

k 

2. Калька Н. 

Практикум з арт-

терапії: навч.-метод. 

посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. 

Ковальчук. – Львів : 

ЛьвДУВС, 2020. – 

232 с. 

https://cutt.ly/xWEIC

DF 

3. Колпакчи О. С. Арт-

терапія : курс лекцій 

: навчальний 

посібник / О. С. 

Колпакчи. – 

Бердянськ : БДПУ, 

2016. – 322 с. 

https://cutt.ly/XWEIFr

3 

4. 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. 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3,5 

год. 

5 

тиждень 

6 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 3. Способи реєстрації і 

оцінки результатів арт-

терапевтичної роботи. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами реєстрації і оцінки 

результатів арт-терапевтичної 

роботи. 

1. Вправа „Емоційний атлас 

тіла”. Мета: визначення 

типових реакцій тіла на 

емоційні подразники, 

окреслення типових 

подразників, що викликають 

найбільш яскраві тілесні 

реакції, усвідомлення 

практичне 

заняття 

1. 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.  

2. Копытин А. И. 

Системная арт-

терапия / А. И. 

Копытин. – СПб. : 

Питер, 2001. – С. 11–

92. 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3,5 

год. 

6 

тиждень 

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/XWEIFr3
https://cutt.ly/XWEIFr3
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зв’язку між тілесним та 

емоційним. Н. Калька, З. 

Ковальчук, с. 83. 

2. Техніка «Особистий герб» 

(Автор М. Кісельова) Мета: 

розвиток самоповаги та само 

розуміння, рефлексія 

публічного «Я», соціальна 

відкритість. Н. Калька, З. 

Ковальчук, с. 101. 

3. 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)”). 

7 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 4. Графічні методи арт-

терапії. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами роботи з фарбами, 

олівцями, фломастерами та 

допоміжними засобами для них 

(пензлі, ролики, губки тощо); 

використання графічних 

методів у психодіагностичній 

та психотерапевтичній роботі. 

Ізотерапія як арт-

терапевтичний метод. Творче, 

спонтанне чи тематичне 

малювання у арт-терапії. 

Процедура створення малюнка 

під час спонтанного 

малювання. Засади діагностики 

та інтерпретації в ізотерапії. 

Аналіз та інтерпретація 

кольорів. Кольорова карта Л. 

Штейнхардт. Символіка 

кольорів в юнгіанській 

психотерапії. 

Методики малювання: вільне, 

комунікативне, спільне, 

доповнююче. 

Дудлінг в арт-терапії як 

малювання за допомогою 

простих елементів. Зентангл в 

арт-терапії як поєднання 

медитації та малювання. 

лекція 1. Ферс Г. М. Тайный 

мир рисунка. СПб.: 

Европейский дом, 

2000. С. 121 – 123 

(інтерпретація 

кольорів), 134 – 136 

(аналіз квадрантів: 

розташування на 

листку). 

2. Шоттенлоэр Г. 

Рисунок и образ в 

гештальттерапии / Г. 

Шоттенлоэр. – СПб. : 

Изд-во Пирожкова, 

2001. – С. 66–78 

(спонтанне 

малювання). 

3. 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). 

4. Юнг К. Г. Человек и 

его символы / К. Г. 

Юнг. – М. : Медков 

С. Б., „Серебряные 

нити”, 2006. – 352 с. 

5. Яценко Т. С. По той 

бік символіки 

психомалюнків / Т. 

С. Яценко // 

Практична 

психологія та 

соціальна робота. – 

1999. – №7. – С. 25–

26. 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3 

год. 

7 

тиждень 
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8 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 4. Графічні методи арт-

терапії. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами роботи з фарбами, 

олівцями, фломастерами та 

допоміжними засобами для них 

(пензлі, ролики, губки тощо); 

використання графічних 

методів у психодіагностичній 

та психотерапевтичній роботі. 

1. Вправи з кольорами [2, с. 

423]. Інтерпретація кольорів 

в арт-терапії. Вправа “Стан 

– колір, зміна” [3, с. 121, 

впр. 33]. 

2. Спонтанне малювання. 

Вправа “Каракулі” [2, с. 

424]. 

3. Малювання способом 

відбитків. Вправа 

“Чорнильні плями і 

метелики” [2, с. 425]. Вправа 

“Відбитки” [2, с. 425]. 

4. Малювання “Чарівними 

фарбами” [1, с. 154]. 

практичне 

заняття 

1. Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д., 

Грабенко Т. М. 

Практикум по 

креативной терапии. 

СПб.: Речь, 2001. С. 

151-153, 154-156. 

2. Практикум по арт-

терапии / Под ред. А. 

И.Копытина. СПб.: 

Питер, 2000. С. 423 – 

425. 

3. Психогимнастика в 

тренинге / Под ред 

Н. Ю. Хрящевой. 

СПб.: Речь, 2000. С. 

121. 

4. 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). 

5. 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). 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендова-

них статей / 3 

год. 

8 

тиждень 

8 

тиждень 
Написання есе за трьома 

рекомендованими статтями на 

арт-терапевтичну тематику. 

есе на 

самостійне 

виконання 

 аналіз та 

узагальнення 

трьох рекоменд. 

статей / 1 год 

8 

тиждень 

8 

тиждень 
Виконання контрольних 

тестових завдань  за 

МОДУЛЕМ І: Теми 1-4. 

контрольні 

тести на 

самостійне 

виконання 

 підготовка до 

контрольних 

тестів / 1 год 

8 

тиждень 

ІІ МОДУЛЬ 

9 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 5. Арт-терапія з 

папером. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами роботи з папером, 

використання властивостей 

паперу для психокорекції 

особистісних властивостей, 

станів, переживань. 

Принципи роботи з папером. 

Техніки застосування паперу в 

арт-терапії. Робота з папером 

різних фактур та кольорів. 

лекція 1. Ільченко І. С. Арт-

терапія: навчальний 

посібник для 

студентів / І. С. 

Ільченко. – Умань: 

Видавничо-

поліграфічний центр 

«Візаві», 2013.  150 

с. 

https://cutt.ly/BWEII

7k 

2. Калька Н. 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 3,5 год. 

9 

тиждень 

https://cutt.ly/BWEII7k
https://cutt.ly/BWEII7k
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Допоміжні засоби в роботі з 

папером. Діагностика в арт-

терапії за допомогою 

застосування технік роботи з 

папером. 

Колажування як арт-

терапевтична техніка. Цілі 

виконання колажу. 

Індивідуальні та групові форми 

колажу. Особливості 

інтерпретації та трактування 

колажів. 

Використання техніки пап’є-

маше в арт-терапії. Арт-

терапевтичне виготовлення 

масок за допомогою пап’є-

маше. Арт-терапевтична 

інтерпретація та трактування 

психологічного змісту маски. 

Функції маски в межах 

різноманітних підходів. 

Практикум з арт-

терапії: навч.-метод. 

посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. 

Ковальчук. – Львів : 

ЛьвДУВС, 2020. – 

С. 50-54 

(«Маскотерапія»). 

https://cutt.ly/xWEIC

DF 

3. Колпакчи О. С. Арт-

терапія : курс лекцій 

: навчальний 

посібник / О. С. 

Колпакчи. – 

Бердянськ : БДПУ, 

2016. – 322 с. 

https://cutt.ly/XWEIF

r3 

4. Кравченко С. 

Маскотерапия: 

Портрет в открытии, 

развитии и 

психотерапии 

личности. – 

Издательские 

решения, 2018. – 220 

с. 

https://cutt.ly/NWEP

mSl 

5. Мидгард А. 

Маскотерапия. 

https://cutt.ly/8WEPs

4V 

6. Назлоян Г. М. 

Маскотерапия. 

Методика и 

техники. – М., 2005. 

– 298 с. 

https://cutt.ly/EWEPT

l5 

10 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 5. Арт-терапія з 

папером. 

Мета. Ознайомлення із 

прийомами роботи з папером, 

використання властивостей 

паперу для психокорекції 

особистісних властивостей, 

станів, переживань. 

1. Робота з кольоровим 

папером [5, с. 426]. 

2. Створення колажів [5, с. 

426]. Вправа “Колаж життя” 

[5, с. 432]. 

3. Пап’є-маше [5, с. 426]. 

4. Виготовлення масок [6, с. 

90]. Вправа “Моя маска” [6, 

с. 431]. 

 

практичне 

заняття 

1. Осадчук Л. О. Образ 

жизни оригами: 

оригами в 

педагогике и арт-

терапии. М.: Владос, 

2006. 406 с. 

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 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 3,5 год. 

10 

тиждень 

https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/XWEIFr3
https://cutt.ly/XWEIFr3
https://cutt.ly/NWEPmSl
https://cutt.ly/NWEPmSl
https://cutt.ly/8WEPs4V
https://cutt.ly/8WEPs4V
https://cutt.ly/EWEPTl5
https://cutt.ly/EWEPTl5
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гештальттерапии. 

СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 

140 – 148 (Глава 

“Игры с масками”). 

5. Штейнхардт Л. 

Юнгианская 

песочная 

психотерапия. – 

СПб.: Питер, 2001. – 

С. 81, 102. 

11 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 6. Арт-терапія у парній 

роботі. 

Мета. Організація спільної 

образотворчої роботи в парах, 

що дозволяє розвивати 

комунікативні навички, 

досліджувати і коректувати 

соціальні ролі і звичні форми 

поведінки. 

Розвиток комунікативних 

навичок за допомогою арт-

терапії. Діагностика та 

розвиток соціальної перцепції 

методами арт-терапії. Здатність 

до самопрезентації, 

толерантність до інших у арт-

терапевтичній роботі з парою. 

Діагностика соціальних ролей 

за допомогою арт-

терапевтичних технік. 

Корекція стереотипних дій у 

побудові стосунків за 

допомогою арт-терапії. 

лекція 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. Практикум по арт-

терапии / Под ред. А. 

И. Копытина. СПб.: 

Питер, 2000. С. 435 – 

437. 

5. 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. 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей, 

підготовка до 

практичної 

роботи / 3,5 год. 

11 

тиждень 

12 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 6. Арт-терапія у парній 

роботі. 

Мета. Організація спільної 

образотворчої роботи в парах, 

що дозволяє розвивати 

комунікативні навички, 

досліджувати і коректувати 

соціальні ролі і звичні форми 

поведінки. 

1. Вправа “Загальний 

практичне 

заняття 

1. Шоттенлоэр Г. 

Рисунок и образ в 

гештальттерапии. 

СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 

153–201 (Глава 

“Дерево: от части к 

целому”). 

2. Шумакова Л. П. 

Групове проективне 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 6 год. 

12 

тиждень 
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малюнок” [1, с. 435]. 

2. Вправа “Каракулі” [1, с. 

436]. 

3. Вправа “Портрети” [1, с. 

436]. 

4. Вправа “Спільний проект” 

[1, с. 436]. 

5. Вправа “Почергове 

малювання” [1, с. 437]. 

малювання – це 

імпровізований танок 

// Практична 

психологія та 

соціальна робота. 

1999. №1. С. 15 – 18. 

3. Яблонська Т. М. 

Тренінг педагогічної 

рефлексії для 

студентів та вчителів 

// Практична 

психологія та 

соціальна робота. 

1999. №3. С. 12 – 13. 

4. Яценко Т. С. 

Психологічні основи 

групової 

психокорекції / Т. С. 

Яценко. – К. : 

Либідь, 1996. – С. 

61–82. 

13 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 7. Використання арт-

терапії в роботі з сім’ями. 

Мета. Дослідження і корекція 

стосунків в сім’ї, їх динаміки, 

структури. Формування 

позитивного образу сім’ї та 

сімейних стосунків. 

Арт-методи визначення 

типових сімейних сценаріїв, які 

домінують у стосунках, їх 

впливу на якість дитячо-

батьківських та подружніх 

стосунків. Арт-методи 

побудови власних суверенних 

стосунків партнерами, у 

випадку відмови від частини 

сімейних сценаріїв. 

Арт-методи дослідження 

чинників сімейних стосунків: 

бачення себе партнером, 

уявлення про партнера, 

уявлення про стосунки. 

Проведення консультативної та 

психокорекційної роботи, 

визначення ключової проблеми 

у стосунках пари за допомогою 

арт-терапії. 

Критерії та види сімейних 

стосунків, їх відображення на 

малюнках клієнтів різних 

вікових категорій. Прийоми 

роботи з батьками та дітьми в 

арт-терапії. 

лекція 1. Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д., 

Грабенко Т. М. 

Практикум по 

креативной терапии. 

СПб.: Речь, 2001. С. 

149 –150. 

2. Копытин А. И. 

Руководство по 

детско-

подростковой и 

семейной арт-

терапии / А. И. 

Копытин, Е. Е. 

Свистовская. – СПб. 

: Речь, 2010. – 250 с. 

3. Практикум по арт-

терапии / Под ред. 

А. И. Копытина. 

СПб.: Питер, 2000, с. 

437 – 438, 440. 

4. Ширн Ч., Расселл К. 

“Рисунок семьи” как 

методика изучения 

детско-родительских 

взаимоотношений // 

Альманах 

психологических 

тестов. Рисуночные 

тесты. М.: КСП, 

1997. С. 272 – 285. 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 3,5 год. 

13 

тиждень 

14 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 7. Використання арт-

терапії в роботі з сім’ями. 

Мета. Дослідження і корекція 

стосунків в сім’ї, їх динаміки, 

структури. Формування 

практичне 

заняття 

1. Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д., 

Грабенко Т. М. 

Практикум по 

креативной терапии. 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 3,5 год. 

14 

тиждень 
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позитивного образу сім’ї та 

сімейних стосунків. 

1. Вправа “Сімейний 

портрет” [3, с. 437]. 

2. Вправа “Емоційні 

портрети” [3, с. 437]. 

3. Вправа “Поточний 

момент” [3, с. 437]. 

4. Вправа “Найважливіші 

речі” [3, с. 437]. 

5. Вправа “Спільний 

сімейний малюнок” [3, с. 

438]. 

СПб.: Речь, 2001. С. 

149 –150. 

2. Практикум по арт-

терапии / Под ред. А. 

И. Копытина. СПб.: 

Питер, 2000, с. 437 – 

438, 440. 

3. Тренинг развития 

жизненных целей / 

Под ред. Е. Г. 

Трощихиной. СПб.: 

Речь, 2001. С. 148 –

149. 

4. Ширн Ч., Расселл К. 

“Рисунок семьи” как 

методика изучения 

детско-родительских 

взаимоотношений // 

Альманах 

психологических 

тестов. Рисуночные 

тесты. М.: КСП, 

1997. С. 272 – 285. 

5. Шоттенлоэр Г. 

Рисунок и образ в 

гештальттерапии. 

СПб.: Изд-во 

Пирожкова, 2001. С. 

219 – 228 (Глава 

“Семейные 

рисунки”). 

15 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 8. Казкотерапія як 

напрям арт-терапії.  

Мета. Ознайомити із 

принципами казкотерапії та 

способами використання у ній 

арт-методів. 

Казка як двері до колективного 

несвідомого, як спосіб 

контакту з дитячими 

ресурсами; як вказівка до дії; 

як засіб “обходу” опору. 

Архетип і символіка казки. 

Відомі казкові персонажі, 

архетипічне значення образів. 

Діагностичні критерії в казці. 

Словник казкових символів. 

Алгоритм складання 

психотерапевтичної казки. 

Індивідуальна казкотерапія. 

Варіанти створення клієнтами 

казок, їх діагностичне 

значення, шляхи інтерпретації. 

Складання казки метафори на 

замовлення клієнта. 

Групова казкотерапія. 

Конструювання казкових 

сюжетів у групі. Корекція та 

діагностика за допомогою 

лекція 1. Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д., 

Грабенко Т. М. 

Практикум по 

креативной терапии. 

– СПб. : Речь, 2001. 

– С. 147–155. 

2. Калька Н. 

Практикум з арт-

терапії: навч.-метод. 

посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. 

Ковальчук. – Львів : 

ЛьвДУВС, 2020. – С. 

30–37 

(«Казкотерапія»), 

213–231 («Словник 

казкових символів»). 

https://cutt.ly/xWEIC

DF 

3. Кэдьюсон Х., 

Шеффер Ч. 

Практикум по 

игровой 

психотерапии. – 

СПб. : Питер, 2002. – 

С. 41–76 (Раздел ІІ 

“Техники сочинения 

підготовка до 

практичного 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 3,5 год. 

15 

тиждень 

https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/xWEICDF
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казок при роботі в групі. историй”). 

4. Люмара (Семенова 

Л.). Сказкотерапия: 

от бублика до 

ватрушки. – К. : 

Весь, 2006. 

5. Радина Н. К. 

Истории и сказки в 

психологической 

практике. – СПб.: 

Речь, 2006. – 208 с. 

https://cutt.ly/VWEP5

yV 

6. Стишенок И. В. 

Сказка в тренинге: 

коррекция, развитие, 

личностный рост. – 

СПб. : Речь, 2006. – 

144 с. 

https://cutt.ly/5WEAq

1K 

16 

тиждень 

/ 2 год 

Тема 8. Казкотерапія як 

напрям арт-терапії.  

Мета. Ознайомити із 

принципами казкотерапії та 

способами використання у ній 

арт-методів. 

1. Арт-методи в 

психодіагностиці казкою: 

Особистісна серія. Вправа 

“У що б мене зачарували” 

[1, с. 147]. 

2. Сімейна серія. Вправа 

“Казкова сім’я” [1, с. 149]. 

3. Арт-методи в психокорекції 

казкою. Техніка “мертвої” і 

“живої” води [1, с. 155]. 

практичне 

заняття 

1. Калька Н. 

Практикум з арт-

терапії: навч.-метод. 

посібник. Ч. 1. / Н. 

Калька, З. 

Ковальчук. – Львів : 

ЛьвДУВС, 2020. – С. 

30–37 

(«Казкотерапія»), 

213–231 («Словник 

казкових символів»). 

https://cutt.ly/xWEIC

DF 

2. Кэдьюсон Х., 

Шеффер Ч. 

Практикум по 

игровой 

психотерапии. – 

СПб. : Питер, 2002. 

– С. 41–76 (Раздел ІІ 

“Техники сочинения 

историй”). 

3. Практикум по арт-

терапии / Под ред. 

А. И. Копытина. – 

СПб. : Питер, 2000. 

– С. 425–427. 

4. Тараріна О. 

Практикум з арт-

терапії в роботі з 

дітьми. – Астамір-В, 

2019. 

5. Шоттенлоэр Г. 

Рисунок и образ в 

гештальттерапии. – 

СПб. : Изд-во 

Пирожкова, 2001. – 

С. 199–201 (Глава 

підготовка до 

контрольних 

тестів / 3,5 год. 

16 

тиждень 

https://cutt.ly/VWEP5yV
https://cutt.ly/VWEP5yV
https://cutt.ly/5WEAq1K
https://cutt.ly/5WEAq1K
https://cutt.ly/xWEICDF
https://cutt.ly/xWEICDF
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“Рисование и 

сочинение 

историй”). 

16 

тиждень 
Практична робота. 

Психодіагностична проективна 

методика. 

практична 

робота на 

самостійне 

виконання 

 обстеження 1 

досліджуваного, 

аналіз та 

інтерпретація 

результатів, 

оформлення 

бланку і 

протоколу 

16 

тиждень 

16 

тиждень 
Виконання контрольних 

тестових завдань  за 

МОДУЛЕМ ІІ: Теми 5-8. 

контрольні 

тести на 

самостійне 

виконання 

 підготовка до 

контрольних 

тестів / 1 год. 

16 

тиждень 
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