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кредити ЄКТС / години 

3 кредити /90 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 
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самостійна робота (86год.) 

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?  Навчальна дисципліна «Арт-терапія» знайомить 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?  Для оволодіння основними 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?  

Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних завдань. 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

Оперувати педагогічними категоріями, здійснювати педагогічну 

взаємодію, забезпечувати фізичний, інтелектуальний, соціальний і 
духовний розвиток особистості школяра, застосовувати доцільні форми і 

методи навчання і виховання, уміння розв’язувати педагогічні ситуації.  

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

- Враховуючи основні фактори психотерапевтичного впливу арт-

терапевтичної процедури, вміти проводити індивідуальну і групову арт-

терапію в умовах психологічного кабінету з метою надання клієнту 

необхідної психологічної допомоги 

Навички SOFT-SKILLS: 

1. Комунікативні навички. 
2.  Уміння аргументувати свою думку. 

3. Здатність порозумітися. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

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 Психологія особистості, основи психотерапії, вікова та педагогічна 

психологія. 
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Поточний контроль Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  контрольних 

робіт, ІНДЗ, есе. 

Підсумковий контроль Залік 


