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Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

 

 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань: 
05 Соціально-політичні науки  

(шифр і назва) 

Спеціальність:  
053 Психологія  

(шифр і назва) 

 

Освітньо-професійна 

програма: 
«Психологія» 

 

 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  1-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

__________ 

                                  

(назва 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150 

 1-й  

Лекції 

 8 год. 

Тижневих годин для заочної 

форми навчання: 

аудиторних – 9 

самостійної роботи 

студента – 63 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Практичні, семінарські 

10 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

132 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Арт-терапія» є формування у здобувача 

освіти загальних та професійних компетенцій системи загальної психологічної 

підготовки, засвоєння знань про особливості надання психологічної допомоги 

методами арт-терапії.  

Завданнями курсу є: 
- ознайомлення здобувачів освіти зі специфікою застосування арт-терапії 

для надання психологічної допомоги; 
- поглиблення знань про практичну психологію та її застосування у 

практичній діяльності; 
- формування системного уявлення про вплив арт-терапії на психіку 

людини; 
- виховання зацікавленості у необхідності вивчення різноманітних арт-

терапевтичних напрямків та видів;  
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- формування вміння аналізувати отриманий практичний матеріал, 

користуватися теоретичними та методичною літературою; 
- отримання певного власного досвіду професійної діяльності у 

відповідності з віковими та індивідуальним особливостями людей;  

- усвідомлення та відчуття закономірностей функціонування людської 

психіки і набуття навичок активної взаємодії з клієнтом;  

- відпрацювання арт-терапевтичних методів впливу на психіку клієнта, 

враховуючи його потенційні, вікові та індивідуальні психологічні 

особливості, прогнозувати його поведінку та вчинки.  

- формування навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у 

конкретних ситуаціях;  

- формування уміння використовувати набуті знання у практичній 

професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапія» 

здобувачі освіти повинні: 

знати: 

- сутність, мету, завдання та можливостей арт-терапії в сучасних умовах; 

основні напрями арт-терапевтичної діяльності, як і чому зображувальна, 

танцювально-рухова, драм-діяльність, казкотерапія супроводжуються 

терапевтичним ефектом; 

- глибинне психологічне значення невербального компоненту в житті 

людини; 

- основні невербальні характеристики емоційних станів, психологічні 

механізми емоційних станів (тривога, агресія, апатія, імпульсивність та 

ін.); 

- методи арт-терапії, спрямовані на подолання або управління нега-

тивними емоційними станами; 

- як робота на тілесному рівні призводить до змін у почуттях та емоціях; 

- особливості дихальних технік та технік роботи з голосом, 

зображувальних, рухових технік; 

- особливості арт-терапевтичної роботи з сім’єю, вагітними, дітьми і 

підлітками, людьми похилого віку. 

 

уміти: 

- аналізувати результати творчої діяльності (власні та інших людей), 

творчого підходити до вирішення психологічних проблем, використовуючи 

різні види арт-діяльності; 

- розшифровувати невербальну мову, мову власного тіла та оточуючих 

людей, усвідомлювати невербальні компоненти спілкування; 

- вербалізувати свій досвід спілкування на тілесному рівні; 

- перевіряти власні проекції та фантазії про психічні стани людини, 

усвідомлювати та долати власні тенденції до інтерпретаційних викривлень; 

- використовувати різні способи самовираження, управляти власними 

психологічними станами, усвідомлювати почуття при незначних ступенях 

їхньої інтенсивності; 



5 
 

- називати почуття, вербалізувати їх зміст у співвідношенні з тілесними 

відчуттями та проявами; 

- усвідомлювати власні ресурсні стани; 

- співвідносити актуальний психологічний стан із більш широким 

життєвим контекстом. 

 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапія» є 

формування у здобувачів вищої освіти ряду компетентностей зазначених 

нижче: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

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

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність у сфері психології. 

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

РН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливої 

інформації із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, здійснювати реферування наукових джерел. 

обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. 

РН6. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

РН10. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи 

та загальнолюдські цінності, демонструвати соціальну відповідальність та 

свідому поведінку, сповідувати гуманістичні та демократичні цінності. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Арт-терапія як напрям психолого-педагогічної 

діяльності 

Тема 1. Історія розвитку та становлення арт-терапії як самостійного 

напряму психології 

Інтеграція теорії, практики і наукових досліджень арт- терапії. Переваги 

арт-терапії. Основні методи арт-терапії. Загальний огляд сучасної арт-терапії: 

функції арт-терапії. 

 

Тема 2.Організація арт-терапевтичного процесу 

Арт-терапевтичний кабінет та його обладнання. Форми арт-

терапевтичних сесій. Загальна характеристика застосування образотворчих 

матеріалів в арт-терапевтичних сесіях. 
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Тема 3. Діагностичні ознаки в арт-терапії 

Символіка ліній та форм. Символіка кольорів в арт-терапії. Арт-терапія та 

проективний малюнок. Арт-терапія та навчання малюванню: порівняльна 

характеристика. 

Тема 4. Арт-терапевтичні техніки 

Арт-терапевтичні техніки в індивідуальній роботі з клієнтом. Арт-

терапевтичні техніки в роботі з різними клієнтськими групами Арт-техніки 

роботи з глиною. Арт-техніки роботи з природними та синтетичними 

матеріалами. Вправа для групової арт-терапевтичної роботи. Арт-техніка 

роботи з колажем. Метафоричні карти в арт-техніках. 

Форми арт-терапії. Значення символів та образів в арт-терапії. 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні техніки арт-терапії 

Тема 5. Ізотерапія. 

Загальні уявлення про ізотерапію. Психологічний вплив художніх 

матеріалів. Значення кольору в ізотерапії. Психологія кольору. Символічне 

значення кольорів. Особливості сприйняття продуктів творчості клієнтів в 

ізотерапії. Поняття та історія розвитку методу «Мандала». Діагностика та 

корекція методом «Мандала». Стадії розвитку мандал. Арт-терапевтичні 

техніки в роботі тренера (малюнок, колаж, маски, ліпка, скульптура). 

Тема 6. Казкотерапія 

Поняття казкотерапії. Схема психологічного аналізу казок. Етапи 

казкотерапії. Можливості роботи з казками. Форми і методи роботи з казками. 

Дослідження та прийоми складання казок. Схема розвитку сюжету повної 

фантастичної пригодницької казки. Казкова імідж-терапія. Особливості роботи 

казкотерапії з дітьми. Використання арт-терапевтичних технік в практиці казко 

терапії. 

Тема 7. Піскова терапія 

Історія і сучасні тенденції піскової терапії. Роль психолога в пісковій 

терапії. Організація кабінету піскової терапії. Процес піскової терапії. Ключові 

характеристики пісочних картин. Ведення документації з пісочної терапії. 

Застосування піскової терапії в груповій психокорекції. 

 

Тема 8. Фототерапія. Музикотерапія. Танцювальна терапія. 

Поняття фототерапії. Психологічні функції фототерапії. Фототерапія 

(слайд-терапія) з дітьми. Поняття про музикотерапію. Механізми впливу 

музики на людину. Застосування музичної терапії в індивідуальній та груповій 

роботі з клієнтами. Поняття танцювальної терапії. Етапи танцювальної терапії.. 

Тема 9. Застосування арт-терапії з роботі різними групами клієнтів. 

Арт-терапія в роботі з людьми похилого віку. Арт-терапія в роботі з 

дітьми з девіантною поведінкою. Арт-терапія в роботі з дітьми та підлітками в 

умовах школи. Арт- терапія в роботі з сім’ями «групи ризику». Застосування 

арт-методів для корекції емоційних розладів. 



7 
 

Поєднання фототерапії, музикотерапії та танцювальної терапії у роботі з 

дорослими 
 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Н
о

м
ер

 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість  

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовий модуль 1. Арт-терапія як напрям психолого-

педагогічної діяльності 

 

1 Лекція 1 Історія розвитку та 

становлення арт-терапії як 

самостійного напряму 

психології 

2    1 

Практичне 

заняття 1 

Організація арт-

терапевтичного процесу 

  2  9 

Самостійна 

робота 1 

Загальний огляд сучасної 

арт-терапії: функції арт-

терапії. 

   30 5 

1 Лекція 2 Діагностичні ознаки в арт-

терапії 

2    1 

Практичне 

заняття 2 

Арт-терапевтичні техніки   2  9 

Самостійна 

робота 2 

Форми арт-терапії. 

Значення символів та 

образів в арт-терапії. 

   32 5 

 Разом за 1 модуль 4  4 62 30 

Змістовий модуль 2. Сучасні техніки арт-терапії  

2 Лекція 3 Ізотерапія. 2    1 

Практичне 

заняття 3 

Казкотерапія.   2  6 

Самостійна 

робота 3 

Арт-терапевтичні техніки 

в роботі тренера 

(малюнок, колаж, маски, 

ліпка, скульптура) 

   35 8 

3 Лекція 4 Піскова терапія 2    1 

Практичне 

заняття 4 

Фототерапія. 

Музикотерапія. 

Танцювальна терапія. 

  2  8 

Практичне 

заняття 5 

Застосування арт-терапії з 

роботі різними групами 

клієнтів 

  2  8 

Самостійна 

робота 4 

Поєднання фототерапії, 

музикотерапії та 

танцювальної терапії у 

   35 8 
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роботі з дорослими 

 Разом за 2 модуль 4  6 70 40 

Всього. 8 - 10 130 70 

Залік 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 10 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1,2 – 5 балів, СР 

3, 4 – 8 балів). 

Підсумковий контроль – залік (30 балів). 

 

 

4. Теми і зміст лекцій 

 

Змістовий модуль 1. Арт-терапія як напрям психолого-педагогічної 

діяльності 

Тема 1. Історія розвитку та становлення арт-терапії як самостійного 

напряму психології 

1. Інтеграція теорії, практики і наукових досліджень арт- терапії.  

2. Переваги арт-терапії.  

3. Основні методи арт-терапії.  

 

Тема 3. Діагностичні ознаки в арт-терапії 

1. Символіка ліній та форм.  

2. Символіка кольорів в арт-терапії.  

3. Арт-терапія та проективний малюнок.  

4. Арт-терапія та навчання малюванню: порівняльна характеристика. 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні техніки арт-терапії 

Тема 5. Ізотерапія. 

1. Загальні уявлення про ізотерапію.  

2. Психологічний вплив художніх матеріалів.  

3. Значення кольору в ізотерапії. Психологія кольору. Символічне 

значення кольорів.  

4. Особливості сприйняття продуктів творчості клієнтів в ізотерапії.  

5. Поняття та історія розвитку методу «Мандала».  

Діагностика та корекція методом «Мандала». Стадії розвитку мандал.  

 

Тема 7. Піскова терапія 

1. Історія і сучасні тенденції піскової терапії.  

2. Роль психолога в пісковій терапії.  

3. Організація кабінету піскової терапії.  

4. Процес піскової терапії.  

5. Ключові характеристики пісочних картин.  

6. Ведення документації з пісочної терапії.  

7. Застосування піскової терапії в груповій психокорекції. 
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6. Теми та зміст практичних занять 
№ Назва теми К-ть 

годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Арт-терапія як напрям психолого-педагогічної діяльності 
 

1. Тема 2.Організація арт-терапевтичного 

процесу 

Арт-терапевтичний кабінет та його обладнання. 

Форми арт-терапевтичних сесій.  

Загальна характеристика застосування 

образотворчих матеріалів в арт-терапевтичних 

сесіях. 

2 

2. Тема 4. Арт-терапевтичні техніки 

Арт-терапевтичні техніки в індивідуальній 

роботі з клієнтом. Арт-терапевтичні техніки в 

роботі з різними клієнтськими групами Арт-

техніки роботи з глиною. Арт-техніки роботи з 

природними та синтетичними матеріалами. 

Вправа для групової арт-терапевтичної роботи. 

Арт-техніка роботи з колажем. Метафоричні 

карти в арт-техніках. 

Форми арт-терапії. Значення символів та образів 

в арт-терапії. 

2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Сучасні техніки арт-терапії 

3 Тема 6. Казкотерапія 

Поняття казкотерапії. Схема психологічного аналізу казок. 

Етапи казкотерапії. Можливості роботи з казками. Форми і 

методи роботи з казками. Дослідження та прийоми 

складання казок. Схема розвитку сюжету повної 

фантастичної пригодницької казки. Казкова імідж-терапія. 

Особливості роботи казкотерапії з дітьми. Використання 

арт-терапевтичних технік в практиці казко терапії. 

2 

4. Тема 8. Фототерапія. Музикотерапія. Танцювальна 

терапія. 

Поняття фототерапії. Психологічні функції фототерапії. 

Фототерапія (слайд-терапія) з дітьми. Поняття про 

музикотерапію. Механізми впливу музики на людину. 

Застосування музичної терапії в індивідуальній та груповій 

роботі з клієнтами. Поняття танцювальної терапії. Етапи 

танцювальної терапії. 

2 
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5. Тема 9. Застосування арт-терапії з роботі різними 

групами клієнтів. 
Арт-терапія в роботі з людьми похилого віку. Арт-терапія в 
роботі з дітьми з девіантною поведінкою. Арт-терапія в 
роботі з дітьми та підлітками в умовах школи. Арт- терапія в 
роботі з сім’ями «групи ризику». Застосування арт-методів 
для корекції емоційних розладів. 

2 

 

 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів:  

1. Підготовка до контрольних заходів – 20 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 

110 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 92 год. 

Усього 132 год.  

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь добору методів арт-

терапії, підготовки та проведення заходів психологічної допомоги, фіксації 

результатів та визначення ефективності застосування арт-терапевтичних 

методів.  

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсумкового (залік) 

контролю знань 

Питання що виносяться на самостійне вивчення: 

Загальний огляд сучасної арт-терапії: функції арт-терапії. 

Арт-терапевтичні техніки в роботі тренера (малюнок, колаж, маски, ліпка, 

скульптура). 

Поєднання фототерапії, музикотерапії та танцювальної терапії у роботі з 

дорослими 
 

8. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) і практичних (практична 

робота, тренувальні вправи і творчі вправизавдання) методів навчання. 

Під час лекційних занять використовуються наочні методи навчання 

(презентацій, відео-матеріалів, фрагментів тренінгів з використанням арт-

терапевтичних методів тощо). 

Під час практичних занять застосовуються інтерактивні та кооперативні 

технології навчання; виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, 

контрольної роботи в межах годин, відведених на самостійне вивчення 

дисципліни; робота з навчально-методичними матеріалами та Інтернет-

джерелами. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання і 

направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 
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темами навчальної дисципліни. 
Серед методів використовується: 

– усне опитування (фронтальне, індивідуальне); 

– самостійні роботи у формі тестування та розгорнутих відповідей на 

запитання; 

– творчі завдання; 

– метод моделювання; 
– метод проектів; 

– робота в групах; 

– тестові завдання; 
–дискусія, обговорення; 

– модульний тестовий контроль; 

– самоконтроль. 

9. Методи контролю 

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 

індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час 

практичних занять, виконання індивідуальних завдань при виконанні 

самостійної роботи, тестування, контрольна робота та залік. 

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Підсумкова оцінка по дисципліні виставляється за 100-бальною шкалою 

згідно „Положення про організацію освітнього процесу БІНПО”. 

Завданнями поточного, модульного контролю знань здобувачів є 

перевірка та оцінка: 

а) систематичності та активності роботи здобувача на аудиторних 

заняттях; 

б) виконання завдань, виданих для самостійного опрацювання;  

в) виконання модульних контрольних завдань; 

г) розуміння та засвоєння матеріалу, набутих навичок та вмінь самостійно 

опрацьовувати матеріал, самостійно працювати з літературою та іншими 

джерелами, осмислювати та узагальнювати зміст теми та розділу, а також умінь 

усно чи письмово подавати матеріал у вигляді презентації, відповідей на 

запитання тощо. 

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти входять як 

складові елементи до загальної (остаточної) оцінки знань здобувачів з певної 

дисципліни. Оцінка рівня роботи студента на практичних заняттях 

здійснюється в межах 30 балів. Студент допускається до екзамену, якщо за 

результатами роботи протягом семестру він отримав не менше 22 балів. Якщо 

за результатами оцінювання роботи студента на практичних заняттях студент 

отримав менше 22 балів, він не допускається до екзамену. Викладач, який веде 

практичні заняття, визначає перелік завдань, що повинні бути виконані 

студентом для допуску до екзамену. У разі їх виконання студент допускається 
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до екзамену з оцінкою роботи на практичних заняттях 22 бали. Екзамен 

проводиться у вигляді письмової роботи, що містить завдання з розв’язання 

задач та аналізу ситуацій. 

 

Види робіт Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 4 

Участь у практичних заняттях (виступи, 

проблемні ситуації) 

40 

Самостійна робота (аналіз інформаційних 

джерел, підготовка повідомлень, виконання 

практичних завдань) 

 

26 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 30 

 

Залік 

Сума балів 

за усіма видами 

робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

 

35 – 59 

 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

 

0 – 34 

 

F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною дисципліною 

«Арт-терапія» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 

 

10. ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Інтеграція теорії, практики і наукових досліджень арт-терапії.  
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2. Переваги арт-терапії.  

3. Основні методи арт-терапії.  

4. Загальний огляд сучасної арт-терапії: функції арт-терапії. 

5. Арт-терапевтичний кабінет та його обладнання.  

6. Форми арт-терапевтичних сесій.  

7. Загальна характеристика застосування образотворчих матеріалів в арт-

терапевтичних сесіях. 

8. Символіка ліній та форм.  

9. Символіка кольорів в арт-терапії.  

10. Арт-терапія та проективний малюнок.  

11. Арт-терапія та навчання малюванню: порівняльна характеристика. 

12. Арт-терапевтичні техніки в індивідуальній роботі з клієнтом.  

13. Арт-терапевтичні техніки в роботі з різними клієнтськими групами  

14. Арт-техніки роботи з глиною.  

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

16. Вправа для групової арт-терапевтичної роботи.  

17. Арт-техніка роботи з колажем.  

18. Метафоричні карти в арт-техніках. 

19. Форми арт-терапії. 

20. Значення символів та образів в арт-терапії. 

21. Загальні уявлення про ізотерапію.  

22. Психологічний вплив художніх матеріалів.  

23. Значення кольору в ізотерапії. Психологія кольору.  

24. Символічне значення кольорів.  

25. Особливості сприйняття продуктів творчості клієнтів в ізотерапії.  

26. Поняття та історія розвитку методу «Мандала».  

27. Діагностика та корекція методом «Мандала».  

28. Стадії розвитку мандал. 

29. Арт-терапевтичні техніки в роботі тренера (малюнок, колаж, маски, ліпка, 

скульптура). 

30. Поняття казкотерапії. Схема психологічного аналізу казок.  

31. Етапи казкотерапії. Можливості роботи з казками.  

32. Форми і методи роботи з казками. Дослідження та прийоми складання 

казок.  

33. Схема розвитку сюжету повної фантастичної пригодницької казки. 

Казкова імідж-терапія.  

34. Особливості роботи казкотерапії з дітьми.  

35. Використання арт-терапевтичних технік в практиці казко терапії. 

36. Історія і сучасні тенденції піскової терапії.  

37. Роль психолога в пісковій терапії. Організація кабінету піскової терапії.  

38. Процес піскової терапії. Ключові характеристики пісочних картин.  

39. Ведення документації з пісочної терапії.  

40. Застосування піскової терапії в груповій психокорекції. 

41. Поняття фототерапії. Психологічні функції фототерапії.  

42. Фототерапія (слайд-терапія) з дітьми.  
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43. Поняття про музикотерапію.  

44. Механізми впливу музики на людину.  

45. Застосування музичної терапії в індивідуальній та груповій роботі з 

клієнтами. 

46. Поняття танцювальної терапії. Етапи танцювальної терапії.. 

47. Арт-терапія в роботі з людьми похилого віку.  

48. Арт-терапія в роботі з дітьми з девіантною поведінкою. Арт-терапія в 

роботі з дітьми та підлітками в умовах школи.  

49. Арт- терапія в роботі з сім’ями «групи ризику».  

50. Застосування арт-методів для корекції емоційних розладів. 

51. Поєднання фототерапії, музикотерапії та танцювальної терапії у роботі з 

дорослими 

 

11. Рекомендована література 

Основна: 

1. Вознесенська О.Л. Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним 

переселенцям. Практичний посібник К. : Human Rights Foundation, 2015. 

50 с. 

2. Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Арт-терапія у подоланні психічної 

травми: Практичний посібник К. : Золоті ворота, 2015. 148 с. 

3. Каліна Н.Ф. Психотерапія: Підручник. Київ: Академвидав, 2010. 288 с. 

4. Маслова В. Метод творчої реабілітації в роботі з учасниками бойових дій 

Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2015, ВГО «Арт-

терапевтична асоціація», 2015; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та 

ін.].  К. : Золоті ворота, 2015.  Вип. 2 (18).  С. 65-80 

5. Савельєва-Кулик Н.О. Музична терапія в інтегративній медицині: навч. 

посіб. для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. 

Київ: Інтерсервіс, 2014. 138 с. 

 

Додаткова: 

 

1. Люшер М. Цвет вашого характера / М. Люшер. Тайны почерка М.: Вече, 

Персей, АСТ, 1996. 

2. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. М.: 

МИП 

«NB- Магистр», 1994. 

3. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. М.: 

Академия, 1997. 

4. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия. СПб.: Питер, 2001. 

5. Простір арт-терапії: Зб.наук.ст./УМО, ГО «Арт-терапевтична асоціація». 

– К.: «Золоті Ворота», 2009-2013. 

 

Інформаційні ресурси 

Інтернет ресурси: 
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1.https://binpo.com.ua/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%

d0%b0-

%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d

0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%bf%d0%be/ -цифрова бібліотека БІНПО 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В. І. 

Вернадського. 

3. http://hklib.npu.edu.ua/ - Наукова бібліотека національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова.  

4. http://www.koob.ru/ - електронна бібліотека «Куб». 

5. http://upsihologa.com.ua/ - портал професійних психологів України «У 

психолога». 

6. http://pl.bookos.org/ - електронна англомовна бібліотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://binpo.com.ua/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%bf%d0%be/
https://binpo.com.ua/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%bf%d0%be/
https://binpo.com.ua/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%bf%d0%be/
https://binpo.com.ua/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%bf%d0%be/

