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Процес становлення української державності, 

побудови громадянського суспільства, навчання і 

виховання дітей та молоді в системі національної 

освіти, передбачає орієнтацію на націю, на люди-

ну, на пріоритети духовної культури, та окреслює 

основні напрямки реформування навчально-

виховного процесу. Водночас участь кожного 

громадянина в суспільному житті та рівень його 

культури визначені як необхідні умови демокра-

тичного способу життя. 

Система спеціальної освіти, яка нині охоплює 

корекційно-розвиваючу та компенсаторно-

реабілітаційну роботу має орієнтуватися на вимо-

ги суспільства до своїх громадян і забезпечувати 

процес формування і розвитку дітей, які мають 

проблеми розвитку за певним типом соціальної 

поведінки. 

Нині, в суспільстві через непідготовленість до 

вирішення проблем цієї категорії дітей, склалася 

ситуація, коли будь-яка вада у фізичному або 

інтелектуальному розвитку дитини у майбут-

ньому може стати причиною її соціальної непов-

ноцінності. Слід підкреслити, що у таких дітей є і 

фізичні, і психологічні, і соціальні проблеми, 

вони недостатнього підготовлені до життя, слабо 

володіють навиками самообслуговування, погано 

контролюють свою поведінку, для них дуже 

складно спілкуватись із однолітками, які не ма-

ють проблем розвитку.  

Актуальною проблемою на сьогоднішній день 

є пошук перспективних шляхів та визначення 

ефективних умов які сприятимуть вирішенню 

цієї проблеми. 

Метою нашої статті є дослідження впливу арт

-терапії, і лялькотерапії зокрема, на дітей, у яких 

є проблеми розвитку. 

На сучасному етапі для надання психолого-

педагогічної допомоги таким дітям використову-

ються різноманітні види педагогічного, психоло-

гічного та терапевтичного впливу: аромо-терапія, 

казко-терапія музико-терапія, кольоро-терапія, 

сімейна арт-терапія, фото-терапія, піскова тера-

пія, танцювально-рухова терапія, лялько-терапія 

тварино-терапія та інші. При цьому арт-терапія 

розглядається як терапія, змістом якої є художня 

творчість дитини. 

Спочатку словосполучення «артотерапія» 

означало процес використання різноманітних ви-

дів мистецтв та творчої діяльності з терапевтич-

ною метою. Первинною основою арт-терапев-

тичних технологій були архаїчні форми мистецт-

ва, що збереглися в народній творчості, яка харак-

теризується наївністю, діючим характером, опо-
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рою на символічну мову несвідомого, і які є дже-

релом душевного здоров’я людей.  

У процесі розвитку арт-терапії величезну роль 

відіграв великий інтерес фахівців до дитячого, 

примітивного мистецтва. У подальшому, розви-

ваючись як самостійний напрямок психолого-

педагогічної допомоги, арт-терапія запозичує 

прогресивні теорії та практичний досвід із педаго-

гіки, психології та мистецтва. На сучасному етапі 

арт-терапія – це самостійний напрямок у профі-

лактичній, лікувальній, корекційній та педагогіч-

ній роботі, який використовується для допомоги 

дітям із проблемами у розвитку.  

Використання арт-терапії у корекційній педа-

гогиці, привело до виникнення такого напрямку 

як педагогічна арт-терапія. Її засновниками були 

Ф. Чизен (Австрія), Г. Гід, В. Ловенфельд, 

М. Наумбург (Америка), М. Ричардсон (Велико-

британія), які розглядали заняття дітей образот-

ворчим мистецтвом як засіб розвитку їх емоцій-

ної сфери, мислення та природної креативності.  

Термін «арт-терапія» запропонував художник 

Адріан Хілл (Англія), він пов’язував лікувальний 

ефект образотворчої діяльності, перш за все, з мо-

жливістю відвернути увагу пацієнта від його 

«хворобливих переживань». На думку А. Хілла, 

завдяки можливості створювати нові образи люди-

на відволікається від переживань з приводу своїх 

фізичних недоліків і концентрує увагу саме на 

тому, що допомагає їй звільнитися від страждань. 

Сучасні дослідники (В. Коропуліна, М. Смір-

нова, Н. Гордєєва та інші) визначають арт-

терапію як засіб та технологію реабілітації дітей 

із проблемами у розвитку за допомогою мистецт-

ва та художньо-творчої діяльності, яка базуються 

на здібностях до образного сприйняття довкілля. 

В арт-терапії мистецтво – це діяльність, яка являє 

собою експериментування людей із художніми 

образами, символами у якості замінників реаль-

них об’єктів. 

У науково-педагогічній літературі арт-терапія 

розглядається як засіб, який дозволяє піклуватися 

про емоційний стан та психічне здоров’я людини, 

групи, колективу засобами художньої діяльності 

(Г. Буряковский, Л. Гисневич А. Захарова, Т. Зін-

кевич-Євстигнеєва, О. Лебедіва, Г. Назолоян, 

Р. Хайкін та інші). 

На сучасному етапі арт-терапевтична робота 

здійснюється у двох напрямках: перший напрямок – 

це арт-терапевтична допомога дітям зі збереже-

ним інтелектом, але які мають проблеми у розви-

тку; другий напрямок – це арт-терапевтична до-

помога дітям, які мають порушення інтелекту. 

Цілі і напрямки арт-терапевтичної роботи 

були сформульовані А. Леонтьевим, Л. Вигот-

ським, А. Венгером, Д. Ельконіним, О. Карава-

новою та визначаються наступними принципами: 

принцип системності занять; принцип гуманісти-

чної спрямованості арт-терапевтичного процесу, 

який визначає необхідність гармонічного сполу-

чення цілей суспільства і особистості, орієнтації 

арт-терапевтичного процесу на особистісні мож-

ливості дитини, її інтереси і потреби; принцип 

єдності діагностики і корекції, які відображають 

цілісність процесу надання арт-терапевтичної 

допомоги у процесі розвитку дитини. Ці принци-

пи реалізовуються у наступних аспектах: по-

перше, перед початком здійснення арт-тера-

певтичних занять потрібно провести комплексне 

діагностичне обстеження, яке дозволяє виявити 

характер і відхилення у поведінці дитини, і на 

підставі такого висновку сформулювати цілі і 

завдання арт-терапевтичної роботи; по-друге, 

реалізація арт-терапевтичної роботи потребує від 

фахівців постійного контролю динаміки змін в 

особистості дитини, її поведінки і діяльності, 

динаміки зміни її емоційних станів, почуттів, 

переживань. Такий контроль дозволяє внести 

необхідні корективи у завдання, перевірити мето-

ди і засоби арт-терапевтичного впливу на дитину. 

Арт-терапевтична робота будується на основі 

принципу врахування структури дефекту і потен-

ційних можливостей дитини («зони найближчого 

розвитку» за Л. Виготським), тобто врахування 

здібностей дитини, яка має будь-яку структуру 

дефекту, а у процесі співробітництва з дорослими 

дитина може освоювати і засвоювати нові засоби 

дій [1, с. 127].  

Терапія мистецтвом сьогодні дійсно широко 

використовується у роботі спеціальних медично-

психологічних, соціальних центрах, у спеціаль-

них корекційних дошкільних та шкільних закла-

дах. Таке широке використання арт-терапії мис-

тецтвом у різних типах закладів обґрунтовано 

властивими їй функціями, а саме: діагностичною, 

колекційною, розвиваючою, навчальною, реабілі-

таційною, психотерапевтичною, соціальною та 

іншими. Крім того, мистецтво своєю образністю 

активно впливає на свідомість, почуття, волю, 

грає істотну роль у формуванні культури людини 

і включає в себе художньо-естетичні, гуманістич-

ні, пізнавальні, моральні цінності, впливає на 

духовно-моральне становлення особистості. 

В арт-терапевтичному процесі засобом терапії 

є різні форми взаємодії дитини, яка має проблеми 

розвитку з різноманітним матеріалом: музикою, 

піском, фарбами, папером, глиною, лялькою, тва-

ринами та іншим.  

Арт-терапія активно впливає на процес розк-

риття творчих здібностей і сутнісного потенціалу 

дитини, на мобілізацією внутрішніх механізмів 

саморегуляції та гармонізації тих сторін внутріш-

нього світу, для вираження яких слова не підхо-

дять.  

В умовах інтенсивних соціальних трансфор-

мацій, у пошуках шляхів виходу з конфліктних і 

кризових ситуацій, людині будь-якого віку потрі-

бні креативність та досвід внутрішньої гармоні-
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зації, арт-терапія, використовуючи прості засоби, 

сприяє актуалізації внутрішнього потенціалу ко-

жної дитини, сприяє зціленню і встановленню 

гармонії, формує творчу позицію. 

Як інноваційна технологія в освіті, арт-терапія 

характеризується комплексом теоретичних та 

практичних ідей, різноманіттям зв’язків із соціаль-

ними, психологічними та педагогічними процеса-

ми, здатністю до інтеграції та трансформації. 

У системі корекційної роботи використову-

ються різні засоби, але які б засоби не підбира-

лись, головне – це те, щоб вони були насичені 

позитивними емоціями та передбачали викорис-

тання ігрової методики, яка посилює вплив на 

дітей. 

У практиці роботи спеціалізованих дошкіль-

них і шкільних закладів почали використовувати 

різноманітні види артотерапії, у тому числі і ля-

лько-терапію, але проведене дослідження вияви-

ло, що на сучасному етапі досліджені окремі ас-

пекти зазначеної проблеми, проте, місце і роль 

лялько-терапії і значення впливу мистецтва теат-

ру ляльок на дітей з особливими потребами ще 

недостатньо повно розкриті у сучасних наукових 

працях, що і обумовлює звернення до даної теми. 

У своїй роботі психологи І. Медведєва і 

Т. Шишова використовують мистецтво театру 

ляльок як «лялько-терапію», тобто за допомогою 

театру ляльок вони лікують дітей від неврозів. 

Т. Калошна використовує ляльок-маріонеток у 

психотерапевтичній роботі. 

На думку Л. Виготського та В. Лебедин-

ського, у процесі пізнання реального світу, дити-

на активно проецирує той досвід, який вона 

сприймає в ігрову ситуацію. Основним об’єктом, 

який забезпечує дитині можливість самовиражен-

ня, накопичення досвіду і його корекції у процесі 

самостійної гри, тривалий час є ляльки, а театр 

ляльок є джерелом естетичного впливу на людей 

будь-якого віку. 

Культуролог Б. Єрасов підкреслює, що театр 

ляльок є активним і функціонально значним ку-

льтурним інститутом, який виконує функцію со-

ціалізації. Цей традиційний засіб комунікації є не 

тільки джерелом розваги та інформації, а також є 

активним і функціонально значним культурним 

інститутом, який має життєву та творчу силу і 

відіграє важливу роль у суспільстві. Через театр 

ляльок людям прищеплюються загальноприйняті 

у суспільстві норми і цінності [2, с. 176 ]. 

Лялько-терапія – це розділ психотерапії (арт-

терапії), яка використовує як основний прийом 

корекційного впливу ляльки, яка є проміжним 

об’єктом у взаємодії дитини і дорослого. Метою 

лялько-терапії є допомогти дитині ліквідувати 

хворобливі переживання, укріпити психічне здо-

ров’я, покращити соціальну адоптацію, розвину-

ти самосвідомість, вирішити конфлікти в умовах 

колективної творчої діяльності. 

Світ дитини – це світ дії і діяльності, а за до-

помогою лялько-терапії з’являється можливість 

увійти в цей світ. Слід зазначити, що правильний 

підбір іграшок та ляльок має велике значення: це 

можуть бути звичайні ляльки, іграшки або ляль-

кові будинки, які можуть зображувати членів 

сім’ї дитини, які надають можливість дітям без-

посередньо виражати свої почуття. Коли діти 

розігрують сцени з ляльками, то є можливість 

спостерігати відношення між членами сім’ї: су-

перництво чи суперечки між братами або сестра-

ми, піклування членів родини одне про одного та 

інше.  

А такі іграшки як машинки, човники, літаки 

мають велике значення для впертих, сором’язли-

вих, відлюдних дітей, тому, що вони мають мож-

ливість просто грати з цими іграшками, такий 

процес заспокоює дітей, у них нормалізується 

кров’яний тиск і серцевий ритм. 

Ляльки, які дитина може надіти на руку 

(лялька-петрушка, лялька-би-ба-бо) у корекцій-

ній роботі використовуються для того, щоб дити-

на могла виражати свої емоції, для опису і виразу 

яких у неї немає потрібних слів. 

Цікавим і корисним є такий вид арт-

терапевтичної роботи як робота з побутовими 

поліфункціональними предметами, які не мають 

строго фіксованої функції (листи паперу, шмато-

чки дерева, палки, мотузки, шматочки різномані-

тних тканин, шматки шкіри тварин, пінопласт та 

інше). 

У діях дитини з такими предметами на пер-

ший план виступають не основні, а істотні мож-

ливості цих предметів, з точки зору використан-

ня такої їх сторони. Така робота допомагає дити-

ні відкрити нові властивості й якості, які прихо-

вані при поверхневому сприйманні, при цьому 

розуміння сутності предметів виявляються повні-

шими і яскравішими. 

Будь-який побутовий предмет, який у руках 

дитини виходить за межі свого утилітарного     

призначення та проявляє несподівані якості, кот-

рі викликають у дитини художньо-естетичні асо-

ціації. 

А процес «оживлення» різноманітних побуто-

вих предметів (окулярів, чайників, віників, шар-

фів, рукавичок, капелюхів, портфелів, пеналів, 

олівців, парасольок, хусток та інших предметів 

надає можливість дітям переносити свої пробле-

ми, шкідливі звички на цей предмет-образ. Це 

також сприяє послабленню переживань, відбува-

ється погашення негативних емоцій, які дитина 

відчула, тобто відбувається вербалізація внутріш-

ньої проблеми дитини. 

Оживлення предметів здійснюється за допо-

могою дій і рухів. Тому дітям дуже цікаво пра-

цювати з такими предметами, які мають таку 

важливу якість, як функціональна рухомість, яка 

закладена вже в саму конструкцію предмета: га-
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манець, парасолька, скринька, коробка, що можуть 

відкриватись та закриватись у процесі роботи. 

При «оживленні» предмета чи побутової речі, 

які значно відхиляються від своїх звичайних фун-

кцій, у них відкриваються нові якості, які діти не 

помічали раніше, які були заховані за утилітарні-

стю сприйняття цих предметів. Структурні зв’яз-

ки між предметом чи річчю, дією і словом, яким 

предмет чи річ називається, у процесі арт-

терапевтичної роботи змінюються. За множинні-

стю проявів, багатогранністю властивостей і яко-

стей діти відкривають для себе сутність предме-

тів і явищ, що значно розширює діапазон сприй-

няття цих предметів. 

Виконання таких завдань надає можливість 

дітям діяти за таку ляльку, говорити від її імені, 

наділяти її чисто людськими якостями, незалеж-

но від того, наскільки вона зовнішнє нагадує лю-

дину. У дітей є особлива якість ідентифікації з 

іншими людьми або предметами чи явищами 

оточуючої дійсності. Оволодіння цією якістю 

здійснюється «через розвиток здібності припису-

вати свої особливості й нахили іншим, при цьому 

і переживати їх як свої» [3, с. 80]. 

Розвиток здібності до ідентифікації дозволяє 

дитині глибше зрозуміти не тільки інших, а і ус-

відомити себе, своє внутрішнє «я». Особливою 

формою ідентифікації є антропоморфізм, коли 

якості живих істот приписуються неживій мате-

рії. Цей спосіб пізнання себе і оточуючого світу 

особливо притаманні дітям. Для дитини має зна-

чення те, що вона відчула, пережила, усвідомила 

у дії. А дії з предметами, які «ожили», дозволя-

ють розвивати уміння вставати на точку зору 

іншого, виражати його своєрідний характер, від-

ношення до тих, хто його оточує, та допомагають 

дітям вирішувати свої проблеми та позбавлятись 

їх, за допомогою одного із фундаментальних 

принципів театру ляльок – принципу оживлення 

неживої матерії. 

Також така робота з побутовими предметами 

надає великі можливості для розвитку багатьох 

здібностей дитини: фантазії, кмітливості, спосте-

режливості, асоціативного мислення, ритмічнос-

ті, пластичності, спритності, лаконізму. 

Лялько-терапія використовує також елементи 

музики, танцю, образотворчого мистецтва. Дітям 

надається можливість намалювати свою ляльку-

образ, одягнути її на своєму малюнку так, як цьо-

го хоче дитина. Це зближує дитину з лялькою. 

Слід зазначити, що дуже часто діти соромляться 

співати або танцювати. А коли дитина бере ляль-

ку-рукавичку, одягає її на свою руку, вставляє 

пальці у м’які руки рукавички-ляльки, яка по 

розміру така ж сама як рука дитини, то вже спі-

ває або танцює не дитина, а лялька, а дитина ні-

бито ховається за ляльку. Слід особливо підкрес-

лити, що за допомогою театральної ляльки у ді-

тей з певними проблемами у розвитку формуєть-

ся соціальна стійкість. 

Ляльки також використовуються і у логопеди-

чній роботі. Постановка правильного вимовляння 

звуків припускає відпрацювання відповідних 

партикулярних позицій за допомогою показу та 

пояснення. Слід підкреслити, що діти мають схи-

льність до наслідування, наочних форм мислен-

ня, до гри. Тому дуже ефективним є використан-

ня ляльок у процесі корекції артикуляційних роз-

ладів і розвитку дрібної моторики рук. Дитина 

надіває на руку ляльку, точніше вкладає свою 

руку у рот ляльки (частіше за все, такі ляльки – 

це ляльки-звірі), і вчиться вимовляти звуки за 

допомогою ляльки та через саму ляльку, і вже не 

соромиться своїх помилок при вимовлянні букв 

звуків, слів, тому що, на її думку, помилку при-

пускає на дитина, а образ-звір. 

Слід підкреслити, на цих заняттях діти тричі 

психологічно захищені: 

 по-перше, дитина захищена від глядачів, 

які спостерігають за такою грою – шир-

мою, за яку вона сховалась;  

 по-друге, дитина захищена лялькою, яка 

одягнена на руку і яка є самостійною фігу-

рою, або окремим від дитини образом і 

бере на себе всі проблеми дитини, що на-

дає дитині можливість самовираження і 

самопізнання;  

 по-трете, сама специфіка театру ляльок 

полегшує дітям перенести внутрішні пере-

живання на символічний об’єкт.  

Слід зазначити, що арт-терапія і такий її на-

прямок як лялько-терапія, використовує наукові і 

прикладні результати досліджень у освітніх, ви-

ховних, корекційних і терапевтичних цілях роз-

витку дітей, які мають проблеми розвитку, що 

дозволяє більш успішно вирішувати питання, 

пов’язані з їх адоптацією таких дітей у оточуюче 

середовище. 

Таким чином, усе вищесказане дозволяє зро-

бити висновок, що використовуючи весь ком-

плекс соціально-психологічної підтримки, який 

включає прийоми і методи арт-педагогіки у коре-

кційну роботу, створюються сприятливі можли-

вості для самовираження дітей, які мають про-

блеми розвитку, підвищується їх інтерес до ото-

чуючої дійсності. При цьому відбувається не 

тільки здійснення процесу навчання і виховання, 

а і здійснюється процес соціалізації таких дітей. 
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