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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 Вибіркова 

Загальна кількість 

годин – 150 

 

Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Семестр 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

контактних – 3 

самостійної роботи  

здобувача – 7 

26 год. 12 

Практичні 

24 год. 8 год. 

Самостійна робота 

100 год. 130 год. 

Вид контролю: 

залік 

 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методи арт-терапії в психології» 

є оволодіння здобувачами знаннями щодо теоретичних основ арт-терапії та 

формування навичок застосування методів і технік арт-терапії у 

психологічній практиці. 



2. МАТРИЦЯ 

Формування і оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

«Методи арт-терапії в психології» 

 

Результати навчання Методи навчання Методи контролю 

− володіти базовими поняттями та знати історію 

розвитку, зміст, структуру і функції арт-терапії; 

− розуміти особливості та переваги арт-терапії як 

напряму сучасної психотерапії; 

− знати діагностичний потенціал арт-терапевтичної 

роботи; 

− усвідомлювати механізми психологічної корекції 

методами арт-терапії; 

− орієнтуватись у арт-терапевтичних напрямках та їх 

терапевтичних можливостях; 

− аналізувати та інтерпретувати арт-терапевтичний 

матеріал; 

− застосовувати арт-терапевтичні методики й техніки 

для самодіагностики та саморегуляції;   

− підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних 

методів для діагностики та ефективного розвитку, 

корекції та терапії;  

− розвивати індивідуальні й професійні якості, необхідні 

як для ефективного виконання професійних обов’язків, 

так і для всебічного розвитку особистості майбутнього 

фахівця. 

Словесний метод (лекція, 

дискусія, співбесіда тощо); 

практичний метод (практичні 

заняття, тренінги); наочний метод 

(метод ілюстрацій і метод 

демонстрацій); робота з 

навчально-методичною 

літературою (конспектування, 

тезування, анотування, складання 

есе); відеометод у сполученні з 

новітніми інформаційними 

технологіями та комп’ютерними 

засобами навчання (дистанційні, 

мультимедійні, веборієнтовані 

тощо); самостійна робота 

(розв’язання завдань); 

індивідуальна науково-дослідна 

робота. 

Спостереження за 

навчальною 

діяльністю 

здобувачів, усне та 

письмове 

опитування, 

практична перевірка, 

оцінювання 

самостійної роботи 

(доповідь, 

мультимедійна 

презентація 

результатів 

виконаних завдань 

та досліджень, 

анотація наукової 

статті тощо), тестова 

перевірка, 

підсумковий 

контроль (залік). 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  зокрема усього  зокрема 

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АРТ-ТЕРАПІЇ 

Тема 1. Вступ у 

теорію арт-терапії: 

основні поняття 

12 4 - 8 12 2 - 10 

Тема 2. 

Діагностичний 

потенціал арт-

терапевтичних 

технік 

12 4 - 8 12 2 - 10 

Тема 3. 

Особливості 

використання 

ізотерапії в роботі 

психолога. 

7 2 - 5 7 2 - 5 

Тема 4. Піскова 

терапія 
9 3 - 6 9 1 - 8 

Тема 5. 

Глинотерапія 
4 1 - 3 4 1 - 3 

Тема 6. 

Казкотерапія,  
8 2 - 6 8 1 - 7 

Тема 7. 

Лялькотерапія 
6 2 - 4 6 1 - 5 

Тема 8. 

Мандалотерапія. 

Колажування 

6 2 - 4 6 0,5 - 5,5 

Тема 9. 

Маскотерапія 
6 2 - 4 6 0,5 - 5,5 

Тема 10. 

Метафоричні 

асоціативні карти 

10 4 - 6 10 1 - 9 

Тема 11. 

Драматерапія. 

Музикотерапія. 

6 - - 6 6 - - 6 

 

Разом за розділом 1 

 

86 26 - 60 86 12  - 74 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 2. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНІКИ НАДАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Тема 12. Арт-

терапевтичні 

техніки роботи з 

емоціями та 

почуттями 

12 - 6 6 12 - 2 10 

Тема 13. Арт-

терапевтичні 

техніки роботи з Я-

концепцією  

10 - 4 6 10 - 2 8 

Тема 14. Арт-

терапевтичні 

техніки роботи з 

мотивацією та 

цілепокладанням 

8 - 2 6 8 - 1 7 

Тема 15. Арт-

терапевтичні 

техніки роботи з 

картиною світу  

10 - 4 6 10 - 1 9 

Тема 16. Арт-

терапевтичні 

техніки роботи зі 

стосунками  

10 - 4 6 10 - 1 9 

Тема 17. Арт-

терапевтичні 

 техніки роботи з 

жіночністю та 

сексуальністю 

6 - 2 4 6 - - 6 

Тема 18. Групова 

арт-терапія: арт- 

терапевтичні 

техніки роботи з 

груповими 

процесами та 

тімбілдингом 

8 - 2 6 8 - 1 7 

Разом за розділом 2 64 - 24 40 64 - 8 56 

Усього годин 150 26 24 100 150 12 8 130 

 

  



4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Вступ у теорію арт-терапії: основні поняття 4 2 

2.  Діагностичний потенціал арт-терапевтичних технік 4 2 

3.  Особливості використання ізотерапії в роботі 

психолога 
2 2 

4.  Піскова терапія 3 1 

5.  Глинотерапія 1 1 

6.  Казкотерапія 2 1 

7.  Лялькотерапія 2 1 

8.  Мандалотерапія. Колажування 2 0,5 

9.  Маскотерапія 2 0,5 

10.  Метафоричні асоціативні карти 4 1 

 Разом 26 8 

 

4.2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Арт-терапевтичні техніки роботи з емоціями та 

почуттями 
4 1 

2.  Арт-терапевтичні техніки роботи з Я-концепцією  4 1 

3.  Арт-терапевтичні техніки роботи з мотивацією та 

цілепокладанням 
2 1 

4.  Арт-терапевтичні техніки роботи з картиною світу  4 1 

5.  Арт-терапевтичні техніки роботи зі стосунками  4 1 

6.  Арт-терапевтичні  техніки роботи з жіночністю та 

сексуальністю 
2 - 

7. Групова арт-терапія: арт-терапевтичні техніки роботи 

з груповими процесами та тімбілдингом 
2 1 

 Разом  22 6 

 

 

 

 



4.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Особливості арт-терапії як методу 8 10 

2.  Символіка кольорів у арт-терапії 8 10 

3.  Особливості ізотерапії в роботі з дітьми 5 5 

4.  Історія методу «sand play» 6 8 

5.  Арт-техніки  роботи з пластичними матеріалами 3 3 

6.  Групова  казкотерапія 6 7 

7. 7 Ігротерапія 4 5 

8.  Арт-техніки колажування у сфері викладання та 

навчання 4 5,5 

9.  Гримотерапія як різновид маскотерапії 4 5,5 

10.  Метафоричні асоціативні карти в груповій роботі 6 9 

11.  Драматерапія. Музикотерапія 6 6 

12.  Застосування арт-терапевтичних технік та методик 

для діагностики та регуляції емоційної сфери 6 10 

13.  Арт-техніки для роботи з самоповагою, 

самоприйняттям, самооцінкою, самоцінністю 6 8 

14.  Техніки активізації  особистісних  ресурсів  на  

досягнення цілей і успіху. 6 7 

15.  Робота  з ціннісно-смисловою сферою особистості 6 9 

16.  Арт-терапевтичні техніки роботи з сімейними 

стосунками  6 9 

17.  Техніки розвитку позитивної установки  на власну 

сексуальність,  пошуку ресурсу та підкріплення 

сексуального «Я». 
4 6 

18.  Техніки роботи з конкуренцією, лідерством, 

конформізмом, груповими ролями 6 7 

 Разом 100 130 

 

  



5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, 

затверджені в ДДПУ (для оцінювання заліку): 

на оцінку «зараховано» (60-100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, 

який за час відвідування лекційних, практичних та/або лабораторних занять й 

за виконану самостійну роботу отримав зазначену кількість балів протягом 

семестру; 

оцінка «не зараховано» (0-59 балів) виставляється здобувачеві вищої освіти, 

який за час відвідування лекційних, практичних та/або лабораторних занять й за 

виконану самостійну роботу не набрав 60 балів упродовж семестру, він має 

прогалини в знаннях основного навчально-програмного матеріалу. 

 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

 

За накопичувальною 

100 - бальною шкалою 
За національною шкалою 

для екзаменів, звітів з 

практики, курсових 

робіт 

для заліків 

90–100 балів відмінно зараховано 

89–75 балів добре 

60–74 балів задовільно 

26–59 балів незадовільно не зараховано 

0–25 балів неприйнятно 

 

Основні вимоги: 

Студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених навчальною дисципліною.  

Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання 

здобувачів у процесі практичного заняття виставляється за такими 

критеріями: 

− під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане 

запитання з теми заняття; 

− під час тестування – за правильні відповіді на всі запитання тесту з 

теми заняття; 

−  у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за 

запропонований правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; 

за знання теоретичних основ проблеми, порушеної в завданні; за володіння 

формулами та математичними методами, необхідними для виконання 

завдання; за отриманий правильний результат. 



Максимальна кількість балів під час оцінювання результатів навчання 

здобувачів у процесі написання поточних, проміжних контрольних робіт 

виставляється за правильні відповіді на всі питання роботи. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання 

здобувачів під час контрольного заходу виставляється за правильні відповіді 

на всі питання. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання рефератів та 

презентацій за визначеними темами виставляється відповідно до критеріїв: 

− за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації 

(крім лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації); 

− за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на 

літературні джерела; 

− за наявність змістовних висновків; 

− за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах. 

Унаслідок невиконання окремих критеріїв із тієї чи іншої форми 

контролю знань кількість балів, яка виставляється здобувачеві, може бути 

знижена: 

− за неповну відповідь – 0,5 бала; 

− за кожну неправильну відповідь – 0,5 бала; 

− за невчасне виконання індивідуальної роботи – 0,5 бала; 

− за недостовірність поданої інформації – 0,5 бала; 

− за недостатнє розкриття теми – 0,5 бала; 

− за відсутність посилань на літературні джерела – 0,5 бала. 

Результати поточного контролю результатів навчання здобувачів 

(кількість отриманих балів) обов’язково доводяться викладачем у кінці 

кожного заняття до відома всіх здобувачів і проставляються в «Журналі 

обліку поточної успішності та відвідування занять» та є підставою для 

одержання допуску до підсумкового контролю. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Завдання для поточного та підсумкового контролю  

- вправи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- анотації наукової статті; 

- тестові завдання; 

- виступи на наукових заходах. 
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