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Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (18год.), практичні (18год.), самостійна 
робота (84год.) 

Заочна форма: лекції (4год.), практичні (6год.), самостійна робота 
(110год.) 

Політика дисципліни 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 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: дотримуватися 

вимог законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення проблем у 

арт-терапевтичній роботі. 

Участь у неформальній освіті та науковій роботі (тези, статті, 

конференції) 

Що будемо вивчати? Ознайомлення студентів із здатністю самовираження і самопізнання через 
мистецтво. Цінність застосування мистецтва в терапевтичних цілях полягає 
в тому, що з його допомогою можна на символічному рівні висловити і 
досліджувати найрізноманітніші почуття і емоції: любов, ненависть, 
образу, злість, страх, радість і т. д. Методика арт-терапії базується на 
переконанні , що утримання внутрішнього «Я» людини відображаються в 
зорових образах щоразу, коли він малює, пише картину або ліпить 
скульптуру, в ході чого відбувається гармонізація стану психіки. 

Чому це треба вивчати?  
оволодіння основними  
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 теоретичними поняттями поглиблення знання про використання арт- 

терапевтичних засобів психологічної допомоги, сприяти оволодінню 

засобами арт-терапії, а також застосуванню засвоєних умінь і навичок на 

практиці; розвивати психологічну спостережливість, творчий підхід до 

вирішення конкретних психологічних ситуацій. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 
знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій 

Уміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній 

та усній формах, брати участь у фахових дискусіях. 

Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових 

звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій). 

Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

SOFT-SKILLS  

1. Комунікативні навички. 

2. Уміння аргументувати свою думку. 

3. Здатність порозумітися. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність до професійної рефлексії. 

Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації 

процесів прийняття групових рішень. 

Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення 

соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій. 

Зміст дисципліни Арт-терапія як новийнапрям в психотерапії 
Теоретичніаспекти і проблеми арт-терапії. 

Особливості організації арт-терапевтичногопроцесу. 

Етапирозвиткупсихотеравтичноїгрупи. 

Психоаналітичніпідходи в арт-терапії. 
Проективнийпідхід в інтерпретаціїобразотворчогомистецтва. 

Казкотерапія: можливості та прийоми роботи з казкою 

Використання лялькотерапії як напряму арт-терапії у корекційній роботі 

з дітьми, які мають проблеми у розвитку 
Арт-терапія як сучасний метод інтеграції дітей з фізичними обмеженнями у 
суспільство 
Арт-терапія як засіб саморозвитку підлітків Пісочна терапія як метод в арт-
терапії. 

 

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних занять; 
виконання поточного, модульного та підсумкового тестування; захист із 

презентацією індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки Диференційна психологія,  вікова та педагогічна психологія. 
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 Редакції загальнопедагогічних газет, 2012.117 с. 
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Поточний контроль Виконання практичних, лабораторних завдань і модульних контрольних 
робіт, ІНДЗ, есе (за вибором викладача) 

Підсумковий контроль залік 
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