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ВСТУП
Актуальність дослідження. Останнім десятиліттям арт-терапевтичні
методи та арт-терапія загалом стали користуватися широкою популярністю
серед соціальних педагогів. Використання методів арт-терапії активно займає
вагоме місце у професійній діяльності соціальних педагогів. Кожного року
збільшується кількість установ , як державних так і не державних, які
запозичують позитивний зарубіжний досвід «лікування мистецтвом» та
намагаються зробити так , аби арт-терапія стояла на рівні з іншими методами
соціальної роботи. Серед клієнтів соціального педагога є такі категорії , як сім’ї
,

які

опинилися

в

складних

життєвих

обставинах,

безпритульні

важковиховувані діти , діти з особливими потребами у роботі з якими

та
є

доцільним застосовувати методи та прийоми арт-терапії.
Арт-терапія в роботі соціального педагога часто використовується в
діагностичних цілях, адже завдяки творчому самовираженню свої внутрішніх
проблем будь-то на папері чи на піску , за допомогою пластиліну чи глини
клієнт доносить соціальному педагогу інформацію про існуючу проблему ,
страхи , переживання , які не дають їй повноцінно функціонувати в суспільстві,
і яку він не може озвучити при безпосередньому спілкуванні з соціальним
педагогом. Тому для певної частини клієнтів , які нездатні або ж яким
психологічно важко розповідати про свої проблеми , арт-терапія стає єдиним
методом діалогу між нею та соціальним педагогом , адже висловити свої емоції
, почуття , страхи за допомогою творчості їм набагато легше , ніж розповідати
про них.
Арт-терапевтичні технології адекватні у використанні для розв’язання
проблем

комунікативної

компетентності,

розвитку

внутрішньосімейної

взаємодії, психічної і гендерної ідентичності членів сім’ї , формування зрілих
чоловічих і жіночих структур особистості в подружніх парах, підвищення
самооцінки , активності , впевненості.
В Україні питаннями та проблемами арт-терапії займаються багато
вчених-теоретиків та практиків : А. Бреусенко-Кузнєцов , О. Вознесенська, Н.

Волкова, В. Газолишин, Н. Ещенко, О. Любарец, Н. Полякова, Н. Простакова,
О. Пинчук, А. Старовойтов, А. Чуприков, Т. Яценко та ін.
Методи та прийоми арт-терапії відповідають очікуванням, установкам,
традиціям клієнтів в Україні , для яких характерна орієнтація на емоційнообразне переживання , а не на раціональне вирішення конфліктів.
Об’єкт дослідження: арт-терапія в соціально-педагогічній діяльності.
Предмет

дослідження:

арт-терапевтичні

технології

в

соціально-

педагогічній діяльності.
Мета дослідження: визначення сутності та специфіки арт-терапевтичної
технологій у соціально-педагогічній роботі.
Завдання дослідження:
1.

Проаналізувати сутність поняття

«арт-терапія» ,

історію

її

виникнення та охарактеризувати головні аспекти втілення арт-терапії в Україні.
2.

Дослідити

специфіку

застосування

соціальними

педагогами/психологами арт-терапії та її елементів у своїй діяльності .
3.

Проаналізувати корекційно-реабілітаційні програми для виявлення

в них арт-терапевтичних технологій
4.

Розробити рекомендації для спеціалістів у галузі психології та

соціальної педагогіки, які стануть їм в нагоді при виборі арт-терапевтичної
техніки у відповідності до порушення чи запиту клієнта.
Значення дослідження: можна отримати інформацію про особливості
впровадження арт-терапевтичних технологій в соціальне середовище та
методику її реалізації. А також, на основі отриманих результатів проведеного
дослідження були розроблені рекомендації, що підвищать ефективність
використання

арт-терапевтичних

технологій

у

соціально-педагогічній

діяльності.
Методи дослідження: аналіз науково-педагогічних джерел, що дало
змогу визначити базові категорії дипломної роботи, методи узагальнення,
порівняння та синтезу були використані для систематизації теоретичного
матеріалу, глибинне інтерв’ю та аналіз документів ми використали для
проведення експериментальної частину роботи.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось із
психологами

та

соціальними

педагогами

реабілітаційних

центрів

та

спеціалізованих шкіл міста Житомир.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні результати
бакалаврської роботи було представлено у доповіді на

I-й щорічній

регіональній студентській конференції «Актуальні проблеми особистісного
зростання» (15 грудня 2017р., м. Житомир)
Публікації. Основні положення роботи відображено в 1 публікації:
Супрунчук А. В. Арт-терапевтичні технології в соціально-педагогічній роботі //
Актуальні проблеми особистісного зростання : Збірник наукових праць за
матеріалами I-ї регіональної студентської конференції (м. Житомир, 15 грудня
2017 року) / Ред. колегія : Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во
освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка, соц.-псих.
факультет. – Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2017. – С. 107-111.
Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел та додатків.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Відповідно до першого завдання нами було проаналізовано сутність
поняття «арт- терапія». Арт-терапія у вузькому сенсі – це лікування
мистецтвом, якщо ж брати більш розгорнуте визначення цього поняття , то це
це область, яка використовує невербальну мову мистецтва для розвитку
особистості як засіб, що дає можливість контактувати з глибинними аспектами
нашого духовного життя.
Стосовно розвитку арт-терапії в Україні , то вона знаходиться на стадії
становлення і має певні свої особливості, а саме: поєднання арт-діяльності й
психотерапевтичних форм роботи, опора на народне мистецтво, переважний
розвиток в соціальній сфері та освіті, мультимодальність та тяжіння до
використання нових форм арт-терапії.
Відповідно до другого завдання нами було проведено глибинне інтерв’ю
з психологами У ході дослідження нами було проведено глибинне інтерв’ю з
психологами та соціальними педагогами , результати якого показали нам , що
спеціалісти соціально-педагогічної сфери дуже часто застосовують у своїй
діяльності арт-терапевтичні технології , але зміст і форми арт-терапії
відрізняються. Це пов’язано з тим, що спеціалісти, обираючи вид терапії
зважають на те, з яким порушенням вони будуть працювати надалі та якої
допомоги потребує клієнт.
Згідно третього завдання нами було проаналізовано корекційнореабілітаційні програми на рахунок виявлення в них застосування арт-терапії.
Було з’ясовано, що центри у свої корекційній та реабілітаційній діяльності
застосовують

методи

арт-терапії,

а

підбір

самих

методів

арт-терапії

здійснюється у відповідності до спеціалізаї закладу.
Відповідно до четвертого завдання ми розробили рекомендації для
спеціалістів у галузі психології та соціальної педагогіки, які стануть їм в нагоді
при виборі арт-терапевтичної техніки у відповідності до порушення чи запиту
клієнта.
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