
Арт-терапія, як  засіб соціально-

психологічної допомоги  

переміщеним дітям та їх сім’ям.  

Найбільшою проблемою переміщених дітей та їх родин є пережитий ними 

страх, наслідком якого є –  стрес. Велике емоційне перенапруження викликане 

пережитими переселенцями проблемами та горем яке спіткало їх може 

призвести до виникнення різноманітних психологічних розладів як у дітей так і 

у дорослих.  

 Під час роботи з дітьми-переселенцями  та їх родинами можна 

використовувати арт-терапію. Методики арт-терапії дуже прості в 

використанні, але дуже дієві.  

Терапія малюнком проводиться як  з дітьми так і з дорослими, індивідуально 

так  в груповій формі,  і включає малювання, ліплення з глини, пластиліну, 

крапле терапію, ниткографію, монотипія тощо. Заняття з арт-терапії  дуже 

гарно допоможуть зняти стрес як дітям так і дорослим. Заняття повинно 

тривати не більше ніж 2 години, один раз на тиждень. і полягають у малюванні 

(ліпленні, нитко викладанні і т. д.) на спеціально задані теми та обговоренні цих 

тем у процесі діяльності  і після нього, з використанням вже готових робіт. 

Теми підбираються з урахуванням проблем, які, на думку фахівця, необхідно 

опрацювати з даними учасниками групи. Наведемо приклади тем, що 

використовуються для роботи з дітьми - переселенцями: 

1. Для усвідомлення і від реагування актуальних емоційних переживань: 

«Страх», «Радість», «Образа», «Дружба», «Смуток», «Веселощі», 

«Інтерес», «Нудьга» тощо;  

2. Для розвитку ідентичності: «Автопортрет», «Герб душі», «Що я 

люблю», «Що я ненавиджу», «Родина», «Минуле-сьогодення-майбутнє», 

«Мій дім» тощо; 



3. Для усвідомлення і від реагування потенційно «проблемних» сфер: 

«Дім», «Сім'я», «Чого я боюсь», «Від чого мені сумно», «Від чого мені 

прикро», «Сон». 

4. Для актуалізації психологічних «ресурсів»: «Щастя», «Свято», 

«Улюблений казковий герой», «Мрія».  

Малюючи, як дитина так і дорослий усвідомлює свої переживання, 

закладає основу для опрацювання психологічних проблем і цей процес стає 

одним з найбільш важливих аспектів арт-терапевтичної діяльності. 

Одне з найбільш яскравих достоїнств арт-терапії – можливість 

невербального спілкування, що полегшує налагодження міжособистісних 

контактів. При адекватній організації групи індивідуальний малюнок втрачає 

егоцентричну спрямованість і становиться формою комунікації, стимулюючої 

процеси адаптації. 

У процесі роботи помітно як емоція, пов'язана наприклад з острахом, 

через створення ряду «страшних» малюнків слабшає і емоційний стан змінює 

свою спрямованість. 

Однак, зазначає О. Хухлаєв, від реагування досягає своєї мети тільки за 

адекватної роботи процесу уяви. Іноді у дитини (дорослого) виникає 

аутостимуляція і процес малювання «проблемної області» не тільки не знижує 

напруги, а навпаки, веде до виникнення нових негативних переживань. 

Особистість «зациклюється» на певних сюжетах, формах, поєднанні фарб. 

Завдання соціального педагога/ психолога в цьому випадку – допомогти дитині 

подолати рамки аутостимуляції, що накладаються на уяву. 

Важливим терапевтичним фактором для переселенців, які пережили 

відрив від коренів, є втрата звичного середовища і знаходяться в ситуації 

невизначеного сьогодення і ще більш невизначеного майбутнього є створення 

стабільних міжособистісних взаємин, тому найбільш ефективною виявляється 

саме тривала і регулярна робота. 



Для роботи з надання соціально-психологічної допомоги переміщеним 

дітям, сім’ям пропонуємо використовувати такі методики арт-терапії: 

 

Індивідуальна арт-терапія . 

1 )  ГРА “ЗАМОК”  

 

Прекрасна гра з елементами арт-терапії  для полегшення стресових 

станів, травматичних подій, зниження рівня страху і просто як спосіб 

дізнатися про те чим живе людина. 

Інструкція: Виріжте замок (його можна зробити не обов’язково білим 

чи чорним – підійде будь-який колір). Виріжте окремо вікна та двері, які 

потім можна буде «відчинити». Можна, за бажанням приклеїти все на жовтий 

папір (потім вирізати по контуру замку) за для того, щоб створити імітацію 

ввімкненого світла. Все матеріал готовий! (шаблон замку додається) 



Тепер задаємо дитині будь-яку тему і складаємо розповідь. Таким чином 

можна працювати в найрізноманітнішій тематиці: адаптація до колективу 

(дитячий садок, школа), страхи, проблеми в родині… і ще безліч тем. 

 

 

 

2)  КАЗАНОК ГАРНОГО НАСТ РОЮ  

 

Дану вправу добре використовувати в такі моменти, коли у дитини 

безпосередньо трапилась якась неприємність, вона про щось сумує, 

переживає. Проговоріть з нею, що саме її турбує, і запропонуйте разом 

«поворожити». Придумайте, що б їй в цій ситуації допомогло, що для цього 

можна приготувати – і здійсніть задумане. 

Крім того, вправа впливає на розвиток уяви, підвищує впевненість в 

собі. 

Вік: дошкільний; молодший шкільний 

Матеріали: папір різного формату; кольоровий / білий картон; 

фарби; набір олівців / фломастерів / крейди; ножиці, клей, пластилін. 



Інструкція. «Сьогодні ми з тобою побудемо справжніми чарівниками, і 

зваримо відмінний настрій! Так-так, саме його! А знаєш як? Для цього у нас з 

тобою є чарівний рецепт! 

 

Покладемо трохи веселощів, 

100 грам пустощів, 

200 грам гарних жартів 

І станемо все це варити 3 хвилини. 

Потім ми додамо частинку синього неба 

І сонячних зайчиків пару. 

Покладемо ще свої кращі сни 

І ласкавий голос мами. 

Тепер ми це перемішаємо! 

Заглянемо під кришку … 

 

Там буде наш відмінний настрій! Ти готовий / а приступити до 

чарівництва? Так? Тоді починаємо! » 

Виберіть разом з дитиною якусь гарну каструльку. 

Далі треба вирішити, що з чарівних інгредієнтів ви намалюєте, зліпите з 

пластиліну, а що просто озвучите або зобразите іншим способом. 

Припустимо, небо, посмішку, і ілюстрацію до кращому сну можна 

намалювати або зліпити з пластиліну. Сонячний зайчик і веселощі зобразити за 

допомогою пантоміми, а жарт просто розповісти. 

Коли всі інгредієнти будуть продумані і готові – починайте чарівництво. 

Взявши казанок, починайте разом з дитиною додавати відповідні компоненти. 

Те, що зроблено своїми руками – кладіть в казанок, те, що ви вирішили 

зобразити пантомімою – покажіть. А те, що захотіли сказати – скажіть, 

заглядаючи всередину казанка. 

По завершенню вправи запитаєте дитини, що їй найбільше сподобалося? 

Хотіла би вона що-небудь змінити в рецепті, додати щось своє? 



 

 

 

3)  ПАПІР СТЕРПИТЬ ВСЕ   

 

Незвичайний спосіб познайомитись зі своїми негативними емоціями 

та переживаннями. 

Матеріали: великі аркуші паперу (старі газети, шматки шпалер, 

журнали), скотч, клей, можливо, олівці чи фарби. 

Інструкція: необхідно згадати про неприємні ситуації, коли ти відчував 

(ала) агресію, роздратування, страх, образу, біль. Дозволь цим емоціям 

проявитися. 

Завдання: створити скульптуру під назвою «Моя емоція». Можна робити 

все, що завгодно: рвати папір на шматки, м’яти, топтати ногами… 

Потім за допомогою скотча або клею надати паперу якусь форму. Далі 

пропонується розглянути її гарненько, розповісти про неї історію (можна 

використовувати метафоричні карти). 

По закінченню, зі скульптурою можна зробити що завгодно: 

трансформувати, розфарбувати в будь-які кольори, прикрасити або розібрати на 

частини чи викинути. 



Дана методика допомагає позбутися проявів стресу, страху, агресії та 

збалансувати емоційний стан. Можна проводити як з дітьми так і з дорослими.   

 

ГРУПОВА АРТ -ТЕРАПІЯ:  

1 )  АРТ -ТЕРАПЕВТИЧНА МЕТОДИК А “КАРАКУЛІ” 

(ЗА Д.  ВІННІКОТОМ)  

 

Вперше техніка «каракулі» була розроблена і описана Д Віннікоттом. 

В даний час ця методика має кілька модифікацій та описів викладених 

авторами: Л.Лоуі, М.Бетенскі, Р.Френкель, А Копитін, Л Лебедєва в наукових 

дослідженнях. 

Різноманітні варіанти методики практикуються як у груповій, так і в 

індивідуальній роботі з людьми будь-якого віку. 

Техніка «каракулі» сприяє оптимізації міжособистісного і 

внутрішньогрупового спілкування, групової згуртованості, розвитку і 

вдосконаленню комунікативних навичок, налаштовує на прояв взаємної 

емоційної підтримки. 

Техніка «каракулі» має діагностичну спрямованість і сприяє 

дослідженню людиною власних почуттів і переживань, а також зняттю 

м’язових, емоційних напружень, розслабленню. 



Техніка «каракулі» зачіпає сферу творчого потенціалу особистості, 

звільняє його і тим самим сприяє особистісному зростанню людини, 

підвищенню її впевненості у власних можливостях. 

 Мета: зниження впливу стресу на дитину, зняття емоційної напруги. 

Матеріали: папір, олівці.  

Інструкція. Намалюй  будь-які лінії, які тільки захочеш. А зараз я 

продовжу твій малюнок. Хочеш продовжити малюнок ще? Давай подумаємо, на 

що схожі наші каракулі? Домалюємо відсутні деталі? 

Примітки: ведеться своєрідний діалог на папері, який може тривати до 

тих пір поки обидва не вирішать, що малюнок закінчено. Можна намагатися 

побачити в каракулях сенс, а можна просто водити олівцем по папері слухаючи 

своє тіло. 

Є різні варіації цієї методики: 

 Техніка «плями, каракулі» (М.Бетенскі); 

 Техніка «глиняні каракулі» (Р.Френкель); 

 

 Техніка «каракулі» (Л.Лоуі); 

 Техніка «Каракулі і метаморфози» (А. Копитін). 

Методика «Каракулі» та всі її модифікації спрямовані на подолання в 

дітей емоційної нестабільності, боротьбу з їхніми страхами, а також на 

розвиток інших особистісних якостей .   

2) Гра «Проблема і її рішення» 

Швидко намалюйте на своїй половинці аркуша картинку, яка зображує 

якусь проблему. 

Передайте зошит партнеру. 

Він, в свою чергу так само швидко, повинен намалювати картинку, в якій 

показано — як цю проблему можна вирішити. 



Придумайте і намалюйте десять проблем, потім помінятися ролями. 

Партнер буде малювати проблеми, а Ви — їх вирішувати. 

3) Гра «Небезпечна подорож» 

Намалюйте на своїй частині листа картинку, яка зображує Шлях з 

якимись Перешкодами. 

Передайте зошит партнеру.  

Він повинен намалювати способи подолання цих перешкод. 

4) Додаткові вказівки 

Домовтеся про те, щоб кожен з партнерів коротко, але виразно підписував 

кожну свою картинку. 

 

Можна також малювати двома різними кольорами, домовившись, кому 

який колір належить. 

Це правило допоможе Вам з часом не забути — з ким Ви грали в цю гру. 

Малюйте дуже схематично, не варто захоплюватися мальовничим 

малюнком. Нехай Ваші чоловічки нагадують чоловічків на дорожніх знаках. 

Починаючи цю гру, не плануйте заздалегідь все ситуації, які Ви будете 

малювати — в ході гри повинен включитися потік несвідомого — не 

перекривайте його своїм плануванням. 

Коли Ви малюєте проблему — особи чоловічків зображуються як сумні 

або спантеличені смайлики. 

Коли Ваш партнер вирішує проблему — він малює обличчя героїв як 

усміхнені смайлики. 

 

 

Арт-терапія – успішний і цінний метод, використання якого дозволяє 

досягати не тільки безпосереднього швидкого психотерапевтичного ефекту, але 

також і глибоко опрацьовувати ціннісні та смислові особистісні структури як 

дітей так і дорослих. 
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