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ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ 

У КОРЕКЦІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

 

У статті розглядається використання арт-педагогічних методів у 
коректувальній педагогіці. Розкривається їх особливе корегуюче і загально-
розвиваюче значення в роботі з дітьми з порушеннями зору. 

Ключові слова: арт-педагогіка, корекція, діти з порушеннями зору. 
 
В статье рассматривается использование арт-педагогических методов в 

коррекционной педагогике. Раскрывается их особое корегирующее и обще-
развивающее значение в работе с детьми с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: арт-педагогика, коррекция, дети с нарушениями зрения. 
 
In this article the usage of art-pedagogical methods in corrective pedagogy are under 

the author’s consideration. Their corrective and generally developing meaning in work 
with poor-sighted children is touched upon. 
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Під використанням арт-педагогічних методів 

в умовах корекційної педагогіки ми розуміємо 

використання комплексу доступних категорії 

дітей з особливими потребами видів мистецьких 

діяльностей через їх творче самовираження, 

спрямованих на виправлення психофізичних не-

доліків, дорозвиток і подальший повноцінний 

емоційно-художній розвиток дитини. 

Тому метою даної статті є висвітлення важли-

вих для ефективного навчання арт-педагогічних 

методів, що використовуються в корекційній пе-

дагогіці. Розглянемо спочатку етимологію слова 

«терапія» від якого утворився напрямок «арт-

педагогіка». Слово «етимологія» складається з двох 

грецьких слів etymon – істина, основне значення 

слова і logia (від грец. logos) – слово, учення; це 

слово також використовується як друга частина 

складних слів, яка відповідає поняттям галузевих 

«наук» (філологія, біологія тощо). Тобто етимо-

логія – це наука про первинне, істинне значення 

слова, його походження й подальший розвиток. 

Це стародавнє слово прийшло до нас ще з тих 

часів, коли мандрівниками-мореплавцями (у VІ-

V ст. до н. е.) на території Причорномор’я були 

закладені грецькі міста-поліси, які тривалий час 

були культурними і торговельними центрами та 

впливали на формування культури сусідніх пле-

мен, що мали відношення до генофонду праукра-

їнців. Термін «арт-терапія», який вперше був 

використаний у 30-х роках минулого століття 

А. Хілом, має багато тлумачень, найбільш поши-

рене в англомовних державах «Art Therapy» слово 

«Art» розглядається як візуальне пластичне мисте-

цтво – тобто як особлива форма психотерапії, що 

здійснюється художніми засобами, а саме: живо-

писом, графікою, скульптурою, дизайном та інши-

ми художніми формами, які сприймаються і мо-

жуть впливати на пацієнта тільки завдяки наявнос-

ті повноцінної роботи зорового аналізатора [2]. 

Якщо розглядати це поняття з позиції генези-

су його словотворення, то «арт-терапія» склада-

ється з двох слів: арт і терапія. Арт походить 

від лат. аrtista – освічений, магістр мистецтва; 

тобто людина, яка обрала своєю професією пуб-

лічне виконання творів різних видів мистецтва. 

Терапія – від грец. therapeia – лікування – розділ 

медицини, що вивчає внутрішні хвороби, розроб-

ляє методи їх лікування і профілактики [3].  

У сучасних реабілітаційно-оздоровчих центрах 

різних типів під модним терміном «арт-терапія» 

використовують різні види психотерапії через 

творчу діяльність пацієнта, а саме: ігрова терапія, 

казкотерапія, драмотерапія, танцювальна терапія, 

музикотерапія, ізотерапія, куклотерапія, пісочна 

терапія та ін. [3]. 

Популярність цього методу, який можна та-

кож перекладати як «лікування мистецтвом» або 

«творчим самовираженням», швидко поширюва-

лась і стала використовуватись у трьох самостій-

них наукових напрямках: медицині, соціології, 

педагогіці. 
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У контексті нашої проблеми використання 

цього методу в умовах корекційної педагогіки 

особливої актуальності набуває при роботі з діть-

ми з порушеннями зорового сприймання і пов’я-

заних з цим проблемами нормалізації їх розвит-

ку. Тому, враховуючи специфічність використан-

ня даного методу в корекційній педагогіці, доці-

льно визначати його як арт-педагогічний метод, 

який найкраще використовувати в навчально-

пізнавальній діяльності на заняттях або святах 

інтегрованого типу. 

Арт-педагогічні методи і засоби, що їх забез-

печують, є одночасно реабілітаційними і креатив-

но-терапевтичними засобами та заходами психо-

фізичної гармонізації розвитку дитини, оскільки 

охоплюють різноманітні види мистецької діяль-

ності, що мають корекційно-компенсаторний 

вплив. Ці заходи з використанням арт-педаго-

гічних методів допомагають дитині з вадами зору 

деталізувати, розширити уявлення про навколи-

шній світ, усвідомлювати його цілісність. 

Використання нестандартних форм засвоєння 

нового матеріалу, систематизованого в тематичні 

заходи або музично-естетичні комплексні занят-

тя, спрямоване на творчо-пошукову співпрацю 

учителів і дітей (можливо й батьків), корекцію і 

конкретизацію уявлень про художні образи пое-

тичних і пісенних творів, пов’язаних однією те-

мою, з’ясування і уточнення зв’язків між словами 

і образами, вираженими в музично-поетичній 

формі. 

Аналізуючи зміст різних текстів (літератур-

них і музичних), які містять спеціальні слова-

поняття, діти спершу ознайомлюються з їх ета-

лонно-акустичним образом під час читання текс-

тів вчителем та кращими учнями, дізнаються про 

їх значення в житті кожної людини, різнома-

нітність використання в творах. 

Через різні види музично-естетичної діяльно-

сті та комплекс збережених аналізаторних систем 

(у процесі сприймання і відтворення пісень, тан-

цювальних елементів, образотворчої діяльності, 

драматизації тощо) закріплюється коло асоціатив-

них зв’язків, за допомогою яких виділяються, 

групуються і заповнюють відсутні в досвіді дити-

ни з вадами зору якісні характеристики цілісних 

образів (змістовні, художні, емоційно-кінесте-

тичні тощо.) 

Продуктивність тематичних комплексних 

занять з використанням арт-педагогічних методів 

полягає перш за все в тому, що перед дітьми роз-

кривається милозвучність української мови в 

текстах пісень і віршах, характер, настрій, зміст 

кожного твору, відчутий дитиною із зоровими 

вадами через власну творчість (декламацію, спів, 

гру на дитячих шумових інструментах, викорис-

тання ритмічних рухів, прикладне мистецтво). Це  

допомагає узагальнити і систематизувати знання, 

поглибити їх, викликати емоційні переживання, 

розвинути відтворюючу уяву під час слухання і 

виконання літературно-музичного матеріалу, 

сформувати ціннісні якості особистості. 

Комплексні заняття розробляються і прово-

дяться спільно з учителями музики і вихователя-

ми з урахуванням психофізичних можливостей 

дітей та їх клінічними показаннями. 

Підбір комплексів здійснюється за календар-

но-обрядовим та природничо-часовим принципа-

ми, відповідно до яких у художніх текстах, музи-

чних творах розкриваються пори року і види дія-

льності людини, з ними пов’язані, традиційні 

народні обряди, головні календарні події року, 

поєднані однією темою, наприклад: «Прийшла 

Весна-Красна!», «Рік Новий! Рік Новий! Повний 

щастя і надій!», «Щедрий вечір, добрий вечір!», 

«Природа – художник рідного краю», «Казка в 

музиці», «Любе сонечко моє, матуся рідненька!» 

тощо. У цих комплексах поєднуються корекційно 

спрямований музичний матеріал, вірші, рухи імі-

таційного та ритмічного характеру, гра на дитя-

чих шумових інструментах. 

Спеціально підібрані також і суто арт-тера-

певтичні заходи (музикотерапевтичні – рецептив-

не (пасивне) сприймання скрипкової музики Мо-

царта, Вівальді, спеціальні корекційні логопедич-

ні і рухові вправи) розвивають у дітей готовність 

до спілкування з різними видами музично-

естетичної діяльності, сприяють удосконаленню 

та закріпленню образних уявлень через емоційно

-рухове вираження, підвищують їх інтелектуаль-

ний рівень, активізують психомоторику, пом’як-

шують негативний вплив зорової недостатності 

на емоційно-художнє сприймання. 

Метою комплексних занять з використанням 

арт-педагогічних методів є забезпечення сприй-

мання та засвоєння дітьми з вадами зору музично

-естетичних образів та засобів виразності; усвідо-

млення та систематизація знань, які становлять 

актуальний рівень естетичного досвіду, у процесі 

комплексного впливу всіх доступних видів мис-

тецької діяльності (пасивних, активних, колектив-

них, індивідуальних), а також можливість надати 

дитині повноцінно сприймати оточуючий світ і 

орієнтуватись у ньому. 

Структура комплексів музично-естетичних 

занять може варіюватись залежно від їх теми, 

змісту, корекційної мети. В остаточному вигляді 

вона має передбачати:  

 використання арт-педагогічних і арт-

терапевтичних методів для стимуляції і 

розвитку творчої уяви, художньо-образних 

уявлень, творчої активності, виправлення 

логоритмічних та інших психофізичних 

недоліків; 

 попередню бесіду, яка вводить дітей в те-

му занять і формує потрібний словник; 

 поєднання: музика + слово + рухи (рухливі 

ігри, хороводи, драматизація тощо); 

 імітацію рухів тварин, рослин, пересувних 

предметів; 
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 предметно-практичну діяльність (малю-

вання, аплікацію, ліплення, моделювання); 

 встановлення асоціативних зв’язків 

(актуалізація схожих ситуацій, що відбува-

лись у житті учнів); 

 різноманітну творчу діяльність (пасивне 

слухання-сприймання музики і дитячих 

музичних творів, образно-ігрову творчість, 

ритмодекламацію та ритміко-рухливі ігри, 

музикомалювання, гру на дитячих інстру-

ментах, імпровізацію, придумування не-

складних кінцівок до віршів, створення 

власних ритмів та мелодій тощо). 

Концентрована в художньо-емоційній формі 

змістовність мистецтва відображає навколишню 

дійсність і може допомогти сліпій або слабозорій 

дитині встановити зв’язки з навколишнім світом, 

викликаючи позитивні емоції, почуття, образи, 

уявлення, які асоціюються зі знайомими образа-

ми, явищами, переживаннями, життєвими ситуа-

ціями. 

Залучення дітей з глибокими вадами зору че-

рез гру до колективних, естетично-ємних видів 

діяльності значною мірою допоможе вирішити 

проблему інтеграції спочатку в дитячі колективи 

сліпих і слабозорих однолітків та дітей з норма-

льним зором, а потім і в суспільство дорослих 

людей.  

Слухання-сприймання музики знайомить з 

кращими зразками дитячої вітчизняної народної і 

сучасної музики, а також із зарубіжною дитячою 

літературою, сприяє вихованню культури слуха-

ча. Для заохочення і розвитку інтересу до дитячої 

музики використовуються популярні дитячі пісні 

з мультфільмів та телефільмів. 

З метою кращого засвоєння навчальних тем і 

процесу сприймання доцільно на підсумкових 

заняттях у кінці півріччя проводити узагальнюю-

чі, комплексно-тематичні заняття, які побудовані 

за календарно-обрядовим і подійно-часовим 

принципами та включають фрагменти з різних 

предметів, об’єднаних однією темою. Для ко-

рекції певних вад можна запропонувати такий 

практичний матеріал: 

 

АРТ-ПЕДАГОГІЧНИЙ, МУЗИЧНО-ОЗДО-

РОВЧИЙ ТА КОРЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Рецептивне слухання музики 

(Фрагменти по 3-5 хвилин звучання): В. Мо-

царт, скрипкова музика (із сонат, концертів за 

вибором вчителя); А. Вівальді «Пори року»: 

«Літо», «Зима»; А. Вівальді, концерт фа мажор, 

частина ІІ (Andante); З. Фібіх «Поема»; Й. Бах, 

Бранденбурзький концерт № 6 сі бемоль мажор; 

Ф. Шопен, вальс № 3; Є. Гріг «Пісня Сольвейг», з 

оркестрової сюїти «Пер Гюнт»; П. Чайковський 

«Пролісок», з фортепіанного циклу «Пори року»; 

М. Римський-Корсаков «Пісня індійського гостя» 

з опери «Садко»; К. Дебюсі «Море», «Місячне 

сяйво»; М. Глінка «Мелодичний вальс»; Р. Шу-

ман «Мрії» («Грѐзы»). 

 

Слухання музики для стимуляції мовної 

активності: 

(Фрагменти по 3-5 хвилин звучання): В. Мо-

царт «Турецький марш», Симфонія № 3 ре ма-

жор, Симфонія № 36 до мажор; П. Чайковський  

«Трійка» з фортепіанного циклу «Пори року», 

«Італійське капричіо»; Ф. Шопен «Революційний 

етюд» до діез мінор; М. Глінка увертюра до опе-

ри «Руслан і Людмила»; М. Римський-Корсаков 

«Іспанське капричіо», «Шехерезада», оркестрова 

сюїта 4 частина, «Свято в Багдаді»; Дж. Верді 

«Триумфальний марш» з опери «Аїда», «Ти прек-

расна моя батьківщина», з опери «Насухо-

доносер»; Ж. Бізе, «Інтермецо» з увертюри до 

опери «Кармен»; Й. Штраус «На прекрасному 

голубому Дунаї» (вальс). 

 

Використання арт-терапевтичних мето-

дів для стимуляції і розвитку творчої уяви, 

художньо-образних уявлень, творчої активнос-

ті, творчих здібностей: 

(Фрагменти по 3-7 хвилин звучання): П. Чай-

ковський, «Пори року» (за вибором учителя); 

В. Косенко «На узліссі», «За метликом», «Ранком 

у садочку», «У похід», «Дощик», «Казка»; Е. Гріг 

«Ранок», «Пташка», «Пісня Сольвейг» з оркестро-

вої сюїти «Пер Гюнт»; К. Сен-Санс «Карнавал 

тварин»: «Кури та півні», «Лебідь»; Г. Тюн 

«Зозуля»; В. Косенко «За метеликом», «Дощик»; 

Ю. Щуровський «Баркарола»; М. Мусоргський 

сюїта «Картинки з виставки» (за вибором); 

М. Мусоргський: фрагменти з опер-казок «Снігу-

рочка», «Казка про царя Салтана» (три дива), 

«Золотий півник», «Кощій невмирущий» (за ви-

бором). 

 

Музикомалювання (малювання під музику 

15-20 хвилин): 

П.І. Чайковський «Танок маленьких лебедів» 

з балету «Лебедине озеро», «Баба-Яга», «Пісня 

жайворонка; «Танок феї Драже» з балету 

«Лускунчик»; муз. О. Галахова цикл «Я малюю і 

співаю»: на  сл. Г. Андрєєвої «У дворі», на сл. 

О. Карганової «Намалюйте завитушки», на сл. 

О. Карганової «Урок малювання», на сл. А. Лам-

ми «Я малюю і співаю»; муз. А. Журбіна, сл. 

М. Чайкіна цикл «Художник»: «Лінощі», 

«Годинник», «Художник»; Н. Перцова, сл. В. Гу-

барця «Малюнки на асфальті» муз. К. Волкова, 

сл. В. Введенського «Повітряна кулька»; муз. 

М. Колеса «Серед пастушків»; муз. М. Степанен-

ка «Веселка», «Білочка»; муз. М. Римського-

Корсакова «Перше диво» з опери «Казка про ца-

ря Салтана»; Р. Паулс «Колискова»; муз. М. Вед-

медеря, сл. В. Зінченка «Осінь намалюю»; 

О. Гречанінов «Осіння пісенька»; Е. Гріг «Вес-

ною»; муз. Б. Фільц, сл. О. Олеся «Дощик»; муз. 

А. Філіпенка, сл. Т. Волгіної «Зимонька»; «Осінь 
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намалюю», муз. Н. Перцової, сл. М. Рильського; 

«Новорічна ялинка», муз. Є. Габрон, сл. С. Жупа-

нина; «Мама і сонечко», муз.  і сл. В. Бабій; 

«Рушничок», муз. А. Філіпенка, сл. Т. Шевченка; 

«Тече вода із-за гаю», муз. Я. Степового, сл. 

Т. Шевченка; «Зоре моя вечірняя», муз. А. Філі-

пенка, сл. Т. Шевченка. 

 

Музично-логоритмічний блок 

(удосконалення різних технічних навичок; 

ускладнення завдань за рахунок змін темпів, ди-

наміки, різних їх варіантів) 

 

Ритмодекламація 

Укр. нар. дит. пісні: «Сорока-ворона», «Кумо, 

кумо, що варила?», «Квочка», «Ой на горі жито», 

«Галя по садочку ходила», «Веселі гуси», «Тук, 

тук, чобіток», «Диби-диби», «Господарство», 

«Гоп, скок», «Бім-бом», «Ходить сорока», «Ой, 

ну, люлі, коточок», «Мир миром», «Іде, іде дід, 

дід», «Танцювала риба з раком», «Коляд, коляд, 

колядниця», «Коляда, коляда», «Коляди-

колядин», «Сію, вію, посіваю», «Щедрик, вед-

рик», «Я маленький хлопчик», «Вийди, вийди, 

сонечко»; «Ска-калочка», муз. А. Філіпенка, 

Т. Волгіної; «Новорічні побажання», муз, В. Вір-

менина, сл. М. Сингаївського. 

 

Ігри-забави для опанування навичок чіткого 

звуконаслідування 

Вправи: «Хто як кричить?», «Здібний папу-

га», «Птахоферма», «Весняний ліс повний зву-

ків», «Тепловоз», «Прогулянка на автомобілі», 

«У зоопарку» (музичний матеріал підбирає вчи-

тель). 

Укр. нар. дит. пісні: «Розлилися води», «Я Коза

-Дереза», «Тук, тук, чобіток, подай, баба, моло-

ток», «Господарство», обр. Я. Степового; «Зо-

зуля», чеська нар. дит. пісня, обр. Ф. Зрно; 

«Веснянка», муз. Я. Степового, сл. Л. Глібова; «А 

я хлопець молодець, в мене коник-стрибунець», 

муз. А. Філіпенка, сл. І. Кульскої; «Тепловоз», муз. 

А. Філіпенка, сл. Т. Волгіної; «Савка та Гриш-ка 

грали на дуду», жартівлива білоруська нар. дит. 

пісня, переклад на українську О. Пархоменка. 
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