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Босіог оґ Ейисаііопаі 8сіепсе8, ргоґе88ог, 
(Рауіо ТусЬупа Ишап 8іаіе Рейа§о§іса1 Епіуегаіу, сіїу оґ Ишап)

ігупайі67@§шаі1.сош 
ОКСГО ГО: 0000-0003-4302-7564 

V. Віїап
РЬБ, аккосіаіе ргоґекког аі8ресіа1 Ейисаііоп Берагішепі 

(Рауіо ТусЬупа Ишап 8іаіе Рейа§о§ісаі Епіуегкііу, сііу оґ Ишап)
уаіепііпаапйгееупа7 2@дтаі1. с о т  
ОКСГО ГО: 0000-0002-6615-5211

С О К К Е С Т ^Е  О РРО К Т Ш ІТ ІЕ8 ОЕ ТНЕ Б8Е ОЕ АКТ ТИЕКЛРУ М ЕТНОБ8 Ш  А ТЕАСНЕК- 
^Е РЕ С Т О ^О С I8Т ’8 ^ О К К

У статті визначено корекційні можливості використання методів арт-терапії в роботі вчителя- 
дефектолога, обґрунтовано зміст, форми та методи арт-терапевтичної роботи з дітьми, які мають 
порушення в психофізичному розвитку; доведено, що одним із напрямів в корекційній роботі дефектолога 
належить арт-терапії, що ґрунтується на розумінні людини як творчої особистості, котра з певних причин 
обмежена фізичними і психічними порушеннями. Виявлено базові чинники дії методів арт-терапії в 
гармонізації розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами та процесу їхньої інтеграції у  
суспільство, які визначаються наступними принципами: системності занять; гуманістичної спрямованості 
арт-терапевтичного процесу, який визначає необхідність гармонічного сполучення цілей суспільства і 
особистості, орієнтації арт-терапевтичного процесу на особистісні можливості дитини, її інтереси і 
потреби; єдності діагностики і корекції, які відображають цілісність процесу надання арт-терапевтичної 
допомоги у  процесі розвитку дитини. Звертається увага на тому, що арт-терапевтична робота будується на 
основі принципу врахування структури дефекту і потенційних можливостей дитини «зони найближчого 
розвитку», тобто врахування здібностей дитини, яка має будь-яку структуру дефекту, а у  процесі 
співробітництва з дорослими дитина може освоювати і засвоювати нові засоби дій. Визначено, що на відміну 
від більшості корекційних методик, арт-терапія використовує «мову» візуальної та пластичної експресії, що 
особливо актуально в роботі з дітьми, що мають порушення у  розвитку і для них невербальна експресія є 
більш природною, тому мета арт-терапії полягає в корекційній та терапевтичній дії мистецтва на дитину і 
виявляється в перебудові психотравмуючої ситуації за допомогою музики, живопису, казок, ляльок, драми, 
виведенні почуттів та переживань через художньо-творчу діяльність.

Ключові слова: учитель-дефектолог, корекційно-педагогічна діяльність, корекція, арт-терапія, види арт- 
терапії, діти з порушеннями психофізичного розвитку.

РгоЬІеш зоіуіпд іп депегаі апй іі* соппесііоп теііЬ ітрогіап і асіепіійс апй ргасіісаі іа*к*. Кеґогтаііоп оґ іЬе 
ейисаііоп іп Шгаіпе і* а 8ігаіе§іс апй паііоптеійе ргіогііу оґ іЬе паііопа1 ро1ісу. ТЬеу аге сШйгеп теііЬ йікаЬіИііек теЬо 
пеей 8ресіа1 8іаіе аііепііоп апй *иррогі. 8у*іет оґ *ресіа1 ейисаііоп іпс1ийе* соггесііоп апй йеуе1ортепі, 
сотреп*аіогу апй соггесііуе теогк. Тойау іі 8Ьои1й Ье огіепіей оп іЬе *осіеіу пеей* іо іЬе сііігеп*, апй ргоуійе іЬе 
ргосе** оґ ґогтаііоп апй йеуе1ортепі оґ сЬі1йгеп теііЬ *ресіа1 ейисаііопа1 пеей* ассогйіпд іо а йеґіпііе іуре оґ *осіа1 
ЬеЬауіог.

Тойау іЬе *ііиаііоп іп іЬе *осіеіу 8Ьоте8 апу рЬу*іса1 ог іпіе11есіиа1 йеґесі іп сЬі1й’8 йеуе1ортепі 1еай* іо Ьі* 8осіа1 
йеґісіепсу. Іі8 геа8оп тее 8ее іп іЬе ґасі іЬе 8осіеіу і8 поі геайу іо 8о1уе ргоЬ1ет8 оґ сЬі1йгеп теііЬ 8ресіа1 пеей8. Іі і8 
игдепі іо ипйег1іпе іЬе сЬі1йгеп теііЬ 8ресіа1 пеей8 Ьауе рЬу8іса1, р8усЬо1о§іса1 апй 8осіа1 ргоЬ1ет8; іЬеу аге поі 
ргерагей ґог геа1 1іґе; Ьауе ішиґйсіепі 8кі11 ґог 8е1ґ-8егуісе; Ьауе роог сопіго1 оуег іЬеіг ЬеЬауіог; іі 1еай8 іо оЬ8іас1е8 
іпіо соттипісаііоп теііЬ реег8. ТЬи8 іЬе гепетеіпд оґ етоііопа1 сопіасі апй іЬе е8іаЬ1і8Ьтепі оґ іпіітаіе ге1аііоп8Ьір8 
теііЬ сЬі1йгеп -  іЬеу а11 8Ьои1й Ье уііа1 теЬі1е теогкіпд теііЬ іЬе сЬі1йгеп. Неге а сЬі1й 8Ьои1й поі ґее1 Ьіт8е1ґ а8 ап 
оЬ)есі оґ айи1і8’ асііуііу. Не 8Ьои1й Ье а ґи11 йоег, рагіпег оґ іЬе ейисаііопа1 ргосе88. ^ і іЬ  іЬі8 гепетеіпд, іЬе а іт  оґ 
8у8іет8 оґ 8ресіа1 ейисаііоп апй 8ресіа1 іеасЬіпд і8 іо сгеаіе орііта1 сопйіііоп8 ґог іЬе сЬі1йгеп’8 пеей8 йеуе1ортепі, 
геаГОаііоп апй іЬеіг 8осіа1 іпіе§гаііоп: іо ґогт пете теау8 оґ асііуіііе8 оп іЬе Ьа8е оґ пагготеей 8еп8огу, тоіог, 
іпіе11есіиа1 апй 1ап§иа§е ґипсііоп8, апй йі8Ьагтопіс йеуе1ортепі Ьу теап8 оґ іЬе т а х іт и т  и8е оґ сЬі1йгеп’8 
сотреп8аіогу апй соггесііуе ро88іЬі1іііе8. Соггесііуе іеасЬіпд 8Ьои1й іпс1ийе іЬе погтаЬгіпд оґ Ьгокеп сЬі1йгеп’8 
сопіасі теііЬ іЬе 8иггоипйіп§8, 8осіа1 іпіе§гаііоп апй іЬе йігесііоп іо гетоуе р8усЬо§епіс йеґесі8 іп сЬі1йгеп теііЬ 
8реесЬ йі8аЬі1іііе8 (8реесЬ апхіеіу, аЬгій§ей апй йерге88ей ґее1іпд, ґостіпд оп іЬе йеґесі). Опе оґ йеґесіо1о§і8і’8 
соггесііуе теогк йігесііоп8 і8 іЬе и8е оґ агі іЬегару [1]. ТЬе еґґесііуепе88 оґ іЬе теіЬой і8 Ьа8ей оп а рег8оп Ьеіпд 
ипйег8іапіоой а8 а сгеаііуе рег8опа1ііу теЬо йерепйіпд оп йеґіпііе геа8оп8 і8 1ітііей Ьу рЬу8іса1 апй р8усЬо1о§іса1 
йеґесі8 [2 : 126]. Сгеаііуе асііуііу 8ііти1аіе8 іЬе йе8іге оґ а сЬі1й теііЬ 8ресіа1 пеей8 іо йеуе1ор соттипісаііоп апй 
іпіегрег8опа1 ге1аііоп8Ьір8.

Апа1у*і* оґ гесепі ге*еагсЬе* апй риЬІісаііоп* оґ іЬе ргоЬіет тепііопей. ТЬе ргоЬ1ет оґ ргоґе88іопа1 ігаіпіпд 
ітргоуетепі оґ а іеасЬег-йеґесіо1о§і8і Ьа8 Ьееп теійе1у іпуе8іі§аіей апй і8 8іі11 Ьеіпд 8іийіей іп соггесііуе рейа§о§у. Іі 
і8 іЬе 8иЬ]есі оґ тапу 8сЬо1аг8’ ге8еагсЬ: К. АЬауеЬап, V. Вогойіп, І. ВЬагЬпокоу, І. Уегетепко, 8. 2аЬгатпа,
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V. Ка8сЬеико, I. Ко1е8пук, М. Коі, 8. Му^опоVа, N. Nа2а̂ ОVа, Ь. ОйупсЬеико, Т. РіпсЬик, Ь. Кийепко, 
V. 8е1ІVе̂ 8̂ ОV, V. 8уиіоV, 2. 8ші^поV, О. СЬе^ка8ОV, А. 8ЬеVі8ОV, М. 8Ьегешепі, Ь. 8Ьуріі8уп апй оіЬег8. Виі іЬе 
^ие8^іоп оґ ^иа1і з̂ І̂Vе іеасЬег ігаіпіпд пеей8 іт р і^ е т е ^ :  оґ іЬе ігзіиіпд. ТЬе рси1іагііу оґ іеасЬег-йеґесіо1одІ8і’8 
теогк 8Ьо№8 8ресіз1 ^е^иі^етеп^8 ґог іЬе рейадодісз1 ргосе88 зий іі8 ге8и1і; іЬеіг ЬідЬ ^иа1і з̂ І̂Vе 1еVе18 йерепй оп 
Ьитапе ге1аііоп8 Ьеіпд те11 соийдигей. ТЬи8 8ресіз1 аііепііоп І8 іо Ье аіігасіей Ьу згі іЬегару и8е іп со^^ес І̂Vе зий 
рейадодісз1 теогк оґ а йеґесіо1ідІ8і теііЬ р8усЬорЬу8Іса1 йІ8аЬі1іііе8. Iп Бкгаіпе іЬе ргоЬ1ет оґ згі іЬегару іийиепсе оп 
сЬі1йгеп І8 Ьеіпд ехр1огей Ьу іЬеогеііса1 зий ргасііса1 8сіепіІ8і8 (Н. Ва^у8сЬеVа [1], О. Vо2пе8еп8ка [3], N. ^ Ш ^ а ,  
V. Нз2о1у8Ьуп, N. Те8сЬепко, О. Ру1уреико [2], N. Ро1іакоVа, N. Р^О8ізкоVа, О. РупсЬик, А. СЬир^VкоV, 
Т. Таі8еико апй оіЬег8). Ки88Ііап 8езгсЬег8 А. Коруііп зий О. 8УV8іОV8ка ЬаVе 8ишшагІ2ей Ьа8Іс ргіпсір1е8 зий 
теогкіпд іоо18 оґ згі іЬегару и8е ш іЬ сЬі1йгеп а8 а шеап оґ йеґіиііе рег8опз1-огіепіей ^иа1і і̂е8 апй 8кі118 йеVе1ортепі; 
ЬаVе іпігойисей іЬе арргоасЬе8 ґог йіадпо8Іпд апй соггесііпд сЬі1йгеп зий іееиздег8’ етоііоиз1 йІ8огйег8.

ТЬе а і т  оґ іЬе згііс1е І8 іо р̂ ОVе іЬе ітрогіаисе оґ іЬе и8е оґ агі іЬегару теіЬой8 іп а іеасЬег-йеґесіоіоді8і’8 теогк 
теііЬ сЬі1йгеп теЬо ЬзVе йіТґегепі іуре8 оґ йеґесі8 іп шепіз1 апй рЬу8Ісз1 йеVе1ортеп^.

ТЬе т а іп  та їег іа і тсіШ іихіійсаііоп оґ ІЬе гесеіуей зсіепіШс гезиЙз. ТЬе іе гт  згі іЬегару’ Ьа8 Ьееп и8ей іп 
Бкгаіпе гесепі1у. То ігап8іаіе ґгот  ЕпдІікЬ іі теап8 ‘а ґогт  оґ ехрге88гуе ІЬегару іЬаІ и8Є8 агі таїегіаіз, 8исЬ а8 
раіпіз, сЬаїк апй тагкег8’. ^Ь ііе  р1а8ііс агі8 а8 теап8 оґ 8ои1 іЬегару Ьай Ьееп кпоте іопд 8іпсе іЬе ііт е  ^Ьеп іЬе 
іЬегареиііс теіЬой аррезгей. ТЬе Ье8і 8зшр1е8 оґ згсЬііесіиге, ге1ідіои8 Ьиі1йіпд8, ге1ідіои8 згі зий 8си1ріиге ЬаVе 
з1теау8 Ьееп йігесіей іо іЬе 8ои1 іЬегару, ро8ІЙVе ґее1іпд8 іпсерііои, Ьгокеп Ітри18е8 апй 8ізіе йе8ігисііоп. ТЬоидЬ згі 
іЬегару а8 а 8ерзгаіе ЬгзисЬ оґ р8усЬо1оду апй тейіса1 ргасіісе аррезгей аі іЬе Ьедіппіпд оґ іЬе 19* сепіигу, іЬе ііте  
теЬеп РгепсЬ р8усЬіаігІ8і 1-Е. Е8^иі^о1 іпігойисей ти8Іса1 іЬегару іо тепіз1 Ьо8рііз18 а8 ехрегітепіз1 ігеаітепі[4]. 
Оґйсіз1 іпігойисііоп оґ іЬе іе гт  ‘агі іЬегару’ Ьаррепей іп 1938 -  ВгііІ8Ь згіІ8і А. НІ11 йе8сгіЬей ЬІ8 ехрегіепсе іп іЬе 
теогк ш іЬ іЬе раііепі8 теЬо тееге І11 даіЬ іиЬегси1о8І8. Огідіпз11у згі іЬегару теа8 етегдей іп іЬе сопіехі оґ 2. Ргеий зий 
С. Іипд’8 іЬеогеіісз1 ійеа8. Ьаіег іі Ьай йеVе1орей іі8 теійе сопсеріиа1 Ьа8е іпс1ийіпд ЬишзиІ8ііс тойе18 оґ рег8оп’8 
йеVе1ортеп^ тайе Ьу С. Кодег8 зий А. Ма81оте.

Ассогйіпд іо іЬе ійеа8 оґ С. Іипд, агі іп депегз1 апй агі іЬегару рагііси1аг1у ге1еа8е іЬе іпйтйиаЬ2т д  ргосе88 оґ 
рег8оп’8 8е1ґ-йеVе1ортеп^ дгеаі1у іп іЬе Ьа8І8 оґ таіиге Ьа1апсе Ьеітеееп іЬе ипсои8сіои8 апй соп8сіои8 ‘I ’. Iп іЬе 
8рЬеге оґ 8ресіз1 ейисаііоп іЬе епй оґ іЬе р^еVІои8 сепіигу теа8 кпотеп а8 іЬе ііт е  оґ дгеаі іпіеге8і’8 дготеіЬ оґ йійегепі 
соипігіе8 8сіепіІ8і8 (іЬе Б8А, Уе8іегп апй Еа8іегп Еигоре) іо іЬе оррогіипіііе8 оґ агі іЬегару шеіЬой8 и8е іп іЬе теогк 
даіЬ сЬі1йгеп ш іЬ 8ресіз1 ейисаііоиз1 пеей8. ТЬе зіш8 зий йігесііои8 оґ агі іЬегару теогк ЬзVе Ьееп ґогшей Ьу
А. ^еоп^іеV, Ь. VуЬоі8кіі, А. VепЬе^, Б. Е1копіп апй О. Ка^аV3ИОVа, апй аге Ьеіпд йеіегшіпей Ьу іЬе ргіпсір1е8: іЬе 
ргіпсір1е оґ кпоМейде 8у8іеш; ЬишзпІ8ііс йігесііоп оґ агі іЬегару ргосе88 теЬісЬ іпс1ийе іЬе песе88Ііу оґ Ьзгшоиіс 
еи1І8ішепі оґ 8осіеіу зіт8  зий а рег8опз1ііу, іЬе агі іЬегару ргосе88 огіепіаііоп іо іЬе рег8опз1 ро88ІЬі1іііе8 оґ а сЬі1й, 
ЬІ8 іпіеге8і8 апй пеей8; іЬе ргіпсір1е оґ йіадио8ііс апй соггесііоп согге1аііоп теЬісЬ 8Ьоте іЬе іпіедгііу оґ згі іЬегару аій 
іп іЬе ргосе88 оґ сЬі1й’8 йеVе1ортепі.

ТЬе згі іЬегару теогк І8 Ьа8ей оп іЬе соп8Ійегіпд ргіпсір1е оґ 8ігисіиге йеґесі8 апй роіепііа1 аЬі1іііе8 оґ а сЬі1й’8 ‘іЬе 
с1о8е8і йеVе1ортеп^ 2опе’ тайе Ьу Ь. VуЬоі8кіі [5]. ТЬе ргіпсір1е теаи8 сЬі1й’8 8кі118 соп8Ійегаііоп теііЬ зиу йеґесі 
теЬИе іп іЬе ргосе88 оґ согге1аііоп ш іЬ айи1і8 Ье тау  ехр1оге апй аЬ8огЬ пете теап8 оґ асііоп8. Iп сопіга8і іо то8і 
со^^ес І̂Vе теіЬой8, агі іЬегару и8е8 іЬе ‘1зидиаде’ оґ VІ8иа1 зий р1а8ііс ехрге88Іоп. Ь І8 ехігете1у VІіз1 теЬі1е теогкіпд 
теііЬ сЬі1йгеп теЬо ЬзVе 8оте йеVе1ортеп^з1 йеґесі8; поп^еЛа! ехрге88Іоп І8 тоге паіига1 ґог іЬет. Ве8Ійе8, агі 
іЬегару аіт8 поі опіу іо ‘іеасЬ’ а сЬіїй а іуре оґ агі Ьиі аІ8о регіогт8 а іЬегареиііс іпґиепсе Ьу теап  оґ іЬе агі 
рагііси1аг1у апй а ргосе88.

Й І8 оЬVІои8 іо ипйег1іпе іЬзі іойау іЬе згі іЬегару І8 шйе1у и8ей іп 8ресіа1 тейісз1, тепіз1 апй 8осіа1 сепіег8, іп 
рге-8сЬоо1 апй 8сЬоо1 е8ізЬ1І8Ьтепі8 ґог сЬі1йгеп теііЬ 8ресіа1 ейисаііоиз1 пеей8 еіс. Й8 теійе и8е І8 геа8опей Ьу іі8 
ґипсііои8: йіадпо8ііс, со^^ес І̂Vе, йеVе1ортепіз1, ейисаііопа1, ^еЬзЬі1ііаЙVе, ейиса^ІVе, тепіз1 апй гетейіа1, 8осіа1 еіс. 
ТЬе а іт  оґ агі іЬегару сотЬіпе8 со^^ес І̂Vе апй гетейіз1 іийиепсе оп а сЬі1й, апй І8 8Ьотеп іп іЬе ^епоVа^іоп оґ а 
р8усЬо ігаишзііс 8Ііиаііоп теііЬ іЬе Ье1р оґ ти8Іс, рзіпііпд, ґзігу із1е8, йо118, йгата, етоііопз1 даіЬйга№а1 VІа згі апй 
ж а і^ е  асіІVІ і̂е8.

Агі іЬегару І8 кпотеп іо регіесйу ґіі іЬе теогк ш іЬ сЬі1йгеп ЬаVІпд апу йеґесі (іп 8реесЬ, ЬеЬзVІо^, етоііоп8, 
ґаті1у, 8сЬоо1 еіс). Неге іЬе соппесііоп оґ агі іЬегару теііЬ со^^ес І̂Vе зий йеVе1ортепіз1 іеасЬіпд І8 Vа1ій Ьесаи8е іі І8 
йігесіей іо соггесі сЬі1й’8 йеґесі8 Ш ііе йеVе1оріпд апй ^еVеа1іпд іі8 роіепііаі аЬі1іііе8 [6]. Iп іеасЬіпд апй ейисаііпд 
сЬі1йгеп теііЬ 8ресіз1 ейисаііоиз1 пеей8 агі іЬегару іпс1ийе8 8еVе̂ з1 іуре8: ти8Ісз1 іЬегару, І8оіЬегару, ґаігуіз1е іЬегару, 
йо11 іЬегару, йгашз іЬегару. ТЬоидЬ іЬеге І8 по йІ8ііпсі йеґіиіііоп ґог йо11 іЬегару, йіґґегепі аиіЬог8 геґег іі іо згі 
іЬегару (Н. ^еп8Vа, Ь. ^уЬійіеVа), ог даше іЬегару (А. Та8сЬеVа, 8. Н^VЙіеVа), ог 8ерзгаіе іі (А. Та^а^уп^8еVа). Iп ЬІ8 
теогк М. Негиіег Ьа8 йеVе1орей іЬе и8е оґ рирреі іЬеаіге а8 а теіЬой оґ агі іЬегару іо теогк ш іЬ сЬіійгеп’8 етоііопаі 
йІ8огйег8. Не іп8І8іей оп іЬе іоо18 іо іпс1ийе йіадио8ііс апй гетейіа1 а8ресі8 оґ іЬеаіег агі и8е 8Іпсе іі8 оррогіииіііе8 аге 
аітей оп іЬе ргосе88 оґ 8осіа1І2аііоп, 8е1ґ-ехрге88Іоп апй теогкіпд оиі оґ етоііопз1 соийісі8 йие іо такіпд йо118, 
іЬеаіег 8Ьоте8 ог йеґіпе 8іаде асііои8 іп іЬе р1ау. Рагііси1аг1у, іЬе 8сіепіІ8і соп8Ійег8 йо11 іЬегару а8 а теіЬой оґ агі 
іЬегару; іі і8 Ьеііег іо Ье и8ей іп дгоир іЬегару Ьесаи8е іі і8 ‘а 8аґе соттипісаііоп сЬаппеі ш іЬ 8иггоипйіпд реоріе’ 
ґог а сЬіій. Іі Ьеір8 Ь іт  ‘іо ехрге88 ійеа8 апй етоііоп8 ґіиепііу апй апопутои8Іу ‘Ьійіпд ЬеЬіпй іЬе йоіі’.

СЬі1й’8 теог1й І8 іЬе теог1й оґ асі зий ас І̂VІ^у, апй ш іЬ іЬе Ье1р оґ йо11 іЬегару іЬеге аррезг8 ап оррогіипііу іо епіег 
іЬе теог1й. Й І8 песе88згу іо 8иЬтіі іЬе соггесі сЬоісе оґ іоу8 апй йо118 Ьа8 а VІ̂ з1 теапіпд: іЬеу тау  Ье со т т о п  йо118, 
іоу8 ог йо11Ьои8е8 теЬісЬ йе8сгіЬе сЬі1й’8 ґаті1у тетЬег8. ТЬеу Ье1р сЬі1йгеп іо ехрге88 іЬеіг ґее1іпд8. УЬеп сЬі1йгеп
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р1ау 8сепе8 теііЬ йо118 тее тау  теаісЬ іЬе ґаті1у ге1аііоп8Ьір8: гіуа1гу ог йеЬаіе8 атопд 8іЬ1іпд8, саге оґ ґаті1у 
тетЬег8 аЬоиі еасЬ оіЬег еіс. А сЬі1й регґогтк іі Ьауіпд по ге8роп8іЬі1ііу ґог Ьі8 теогй8, ‘ґог геуеИпд педаііуе ґее1іпд8 
ґог рагепі8, ЬгоіЬег8 ог 8І8ІЄГ8 ’. Оп р8усЬо1одіса1 1еуе1 йо118 Ье1р іо ґогт апй соггесі рег8опа11у огіепіей йеуе1ортепі 
8ауіп§ іЬе сЬі1й ґгот 8іге88 ог рЬоЬіа.

Агі іЬегару тау  Ье и8ей а8 а 8ерагаіе ґогт оґ ігеаітепі ґог пеиго р8усЬіс йі8огйег8 ог іо Ье 8ирр1етепіа1 ґог Ьа8іс 
іЬегару. Іі і8 ап іпа1іепаЬ1е еіетепі ґог йеуеіортепі оґ сЬіійгеп теііЬ 8ресіаі пеей8; іі І8 аізо а теап  ґог сЬіійгеп’8 
йеуе1ортепі. Опе оґ агі іЬегару іуре8 і8 а дате іЬегару. Іі і8 кпотеп іо Ье а тепіа1 апй соггесііуе и8е оґ дате8 теЬісЬ 
таке а Ьід ітрасі оп рег8опа1 йеуе1ортепі; сгеаіе с1о8е ге1аііоп8Ьір8 атопд іЬе рагіісірапі8, Ье1р іо ге1еа8е іеп8іоп, 
іпсгеа8е 8е1ґ-арргаі8а1, апй Ье1іеуе іп опе8е1ґ іп йіґґегепі соттипісаііуе 8ііиаііоп8 Ьесаи8е іп іЬе дате ргосе88 іЬе 
йапдег оґ 8осіа1 апй 8ідпіґісапі соп8ейиепсе8 і8 йе8ігоуей. С ате аз ап аезіЬеііс теап  оґ йеґесіоіоді8і’8 соггесііуе апй 
рейадодіса1 теогк, тау  асііуаіе рег8опа1 етоііопа1 ґипй8. Могеоуег, іі ге1еа8е8 рирі18’ оЬіаіпей кпоте1ейде, аЬі1іііе8 
апй 8кі118; іЬе ргоЬ1ет оґ рирііз’ дгоир іпЬотодепеііу і8 а18о уапі8Ьей йие іо йіґґегепі го1е8 апй соп8ійегіпд рег8опа1 
реси1іагіііе8 оґ еуегу 8іийепі (8Ьате, ге8егуе, йіґґійепсе, ра88іуііу еіс.). Сопйіііопа1ііу оґ дате 8ііиаііоп Ье1р8 іо 
гейисе тепіа1 іеп8іоп оґ ейисаііопа1 ргосе88 рагіісірапі8, іпсгеа8е іЬеіг етоііопаї гаррогі: ‘Ьауіпд Ьій’ ЬеЬіпй іЬе гоіе 
а 8Ьу рег8оп ґее18 ге1іеґ. Іі і8 іЬе гетейіа1 еґґесі іЬаі §іуе8 іЬе теіЬой ро8іііуе. Рог соттипісаііуе ґогт апй ае8іЬеііс 
теау оґ теог1й регсерііоп, дате і8 с1о8е іо агі [7].

І8оіЬегару і8 а іЬегару Ьу теап8 оґ ґіпе агі8, ґіг8і оґ а11 -  Ьу йгатеіпд іЬаі Ье1р8 іо ґее1, ипйег8іапй опе8е1ґ, ехрге88 
оріпіоп8 апй ґее1іпд8 ґ1иепі1у. Іі геґ1есі8 іЬе рге8епі апй Ье1р8 іо тойе1 іЬе ґиіиге; ро8іііуе1у іпґ1иепсе іЬе согге1аііоп 
оґ аЬ8ігасі апй 1одіса1, а88осіаііуе апй ґідигаііуе іЬіпкіпд, йеуе1ор тепіа1 ргосе88е8 (еуе8ідЬі, аііепііоп, тетогу , 
ітадіпаііоп, тоііоп асііуііу, 8реесЬ).

Оп іЬе рге8епі 1еуе1 оґ йеуе1ортепі і8оіЬегару і8 Ьеіпд и8ей ґог тепіа1 апй рейадодіса1 соггесііоп оґ сЬі1йгеп апй 
іеепадег8’ 8іаіе теііЬ пеигоііс апй р8усЬо8отаііс йе8ігисііоп8, сЬі1йгеп теЬо Ьауе йіґґіси1ііе8 іп 8іийуіпд апй 8осіа1 
айаріаііоп, сопйіііоп8 оґ іптеагй1у ґаті1у сопґ1ісі8. Ріпе агі і8 а дате оґ со1ог, ґогт, тоііоп апй йупатіс8. Іі Ье1р8 
рег8оп іо ґее1 апй ипйег8іапй опе8е1ґ, ґ1иепі1у ехрге88 Ьі8 оріпіоп8, етоііоп8 апй ґее1іпд8, йгеат8 апй Ьоре8; Ье 
Ьіт8е1ґ; деі гій оґ педаііуе ґее1іпд8 оґ іЬе ра8і. Іі і8 поі оп1у іЬе геґ1есііоп оґ іЬе 8иггоипйіпд апй 8осіа1 геа1ііу іп 
раііепі’8 сопзсіоизпезз Ьиі іі8 тойеііпд, іЬе геґіесііоп оґ аііііийе іо іі.

І8оіЬегару йое8п’і гейиіге агі 8кі118 ог аЬі1іііе8, іЬи8 еуегу сЬі1й сап іаке рагі іп іЬе ргосе88. Бгатеіпд8 апй теаге8 
геґ1есі сЬі1йгеп’8 іЬоидЬі8 апй тоой; Ье1р іо йіадпо8е тепіа1 йі8огйег8 (пеиго8е8, 8іге88). Оп іЬе 1е88оп а сЬі1й тау  
еа8і1у 8Ьоте Ьі8 ґапіа8у апй ітадіпаііоп. ТЬе и8е оґ ітргоуі8ей таіегіа1 (с1ау, доиасЬе, іЬгеай8, тасагопі, 8іопе8 апй 
8апй) йеуе1ор8 ґіпдег тоіі1ііу. ТЬаі і8 теЬу агі а8 а соггесііуе апй рейадодіса1 іоо1 іп іЬе теогк оґ а йеґесіо1оді8і, р1ау8 
а уііа1 го1е. Ассогйіпд іо У. Вогіеу іі і8 іЬе агі іЬаі таке8 а рег8опа1ііу йеґіпііе1у Ьитапе йігесі1у іпґ1иепсіпд Ьі8 
іпйіуійиа1 апй 8есгеі 8еп8аііоп оґ іЬе теог1й. Бигіпд іЬе ґіГ8і ЬаЬу’8 уеаг8 іі сопігіЬиіе8 іо іЬе йеуе1ортепі оґ 
8еп8огітоіог соогйіпаііоп, іЬе саріиге оґ ґогт8, іЬе йеуе1ортепі оґ іпіегЬеті8рЬегіс согге1аііоп; ґогт8 уі8иа1 оЬ]есі8. 
Іі Ьарреп8 Ьесаи8е а88осіаііуе апй ґідигаііуе іЬіпкіпд і8 Ьеіпд соогйіпаіей. Іі і8 соппесіей теііЬ іЬе гідЬі Ьеті8рЬегіс 
теогк, теЬі1е іЬе арреагей аЬ8ігасі апй 1одіса1 і8 тападей Ьу іЬе 1еґі Ьеті8рЬеге оґ іЬе Ьгаіп (V. МикЬіпа, Б. Шпайге).

СЬі1йЬоой і8 а регіой оґ іпіеп8е рЬу8іо1одіса1 апй тепіа1 ґипсііоп8 ґогтаііоп. ‘А сЬіій арргеЬепй8 Ьу теап8 оґ 
ґогт8, раіпі8, 8оипй8 апй ґееііпд8’, К. ШЬущкуі 8аій. Не са11ей айи1і8 ґог Ьа8іпд оп іЬе8е ресиііагіііе8 оґ сЬіійгеп’8 
іЬіпкіпд. Іі і8 ргоуей іЬаі еуегу рег8оп, а сЬі1й іп рагііси1аг, тау  регсері ог гере1 опе ог апоіЬег со1ог. N. РоЬо8оуа 
Ьа8іпд оп іЬе оЬ8егуаііоп оп сЬі1йгеп ґоипй теЬаі со1ог іЬеу ргеґеггей. Іі Ьа8 Ьееп ехр1огей ап ехсііей апй Ьурегасііуе 
сЬі1й а1теау8 тееаг8 ргеііу Ь1ие гоЬе теііЬ а 8і1уег іаре. Іі т ау  ргоуе іЬаі ипсоп8сіои81у а сЬі1й а8ріге8 іо са1т апй ге8і. 
8іоте апй йіґґійепі сЬіійгеп ііке ріауіпд іп а ‘гей гоот’: опе тау  8ирро8е іЬаі іЬе уіЬгаііоп оґ гей соіог Ьгіпд іЬ ет  і іґе 
8ігепдіЬ, асііуііу апй Ье1іеґ іп іЬет8е1уе8. Іп депега1 теЬі1е теогкіпд теііЬ со1ог8 уи1пегаЬ1е ипйесійей апй 8Ьу сЬі1йгеп 
деі сопґійепсе апй соигаде; іоо асііуе - деі 81оте.

С ате ґогт8 оґ агі аге йіґґегепі Ьу іЬеіг йіуетііу. ^гіііпд роет8, 8оипй, 8у11аЬ1е ог теогй дате8 Ье1р сЬі1йгеп іо 
йеуе1ор іЬеіг ітадіпаііоп, ґее1 іЬе 8рігііиа1ііу оґ а іЬоидЬі іпіиіііуе1у. Ми8іс і8 ипйег8іоой а8 а дате, 8ои1 1еі8иге. 
Ми8іс іЬегару тау  Ье еґґесііуе іо таке ргоґііаЬ1е р8усЬо1одіса1 сопйіііоп8 ґог сгеаііуе сЬі1йгеп’8 йиаИіаііуе 
йеуе1ортепі. Ве8ійе8, іі і8 а соггесііуе теіЬой оґ ґипсііопа1 тоііоп, р8усЬодепіс ог 8осіа1 йі8огйег8 а8 теііЬ 8ресіґіс 
ґогт8 іоо18 іі іпґ1иепсе8 реор1е теііЬ 8осіа1, тепіа1 апй 8отаііс йеґесі8; і8 а 8оигсе оґ асііуаііпд сгеаііуепе88 апй 8осіа1 
8іітиіаііоп іЬаі еґґесі8 сЬіійгеп’8 етоііопаі апй 8ігопд-теі11ей 8рЬеге ро8іііуе1у [1 : 135]. ТЬе и8е оґ ти8іс Ье1р8 іо 
гейисе іЬе іпіеп8ііу оґ етоііопа1 геасііоп8, ге8ігаіп іп рагііси1аг. Науіпд ітрасі оп р8усЬо етоііопа1 8іаіе оґ а рег8оп, 
ти8іс йеуе1ор8 8оте Ьогтопа1 апй ЬіосЬетіса1 сЬапде8 іп ап огдапі8т; ро8іііуе1у іпйиепсе іЬе іпіеп8ііу оґ 
теіаЬо1і8т. Ро8іііуе етоііоп8 іЬаі арреаг теЬі1е ти8іс і8 8оипйіпд ргоуоке сЬі1й’8 іпіе11есіиа1 асііуііу [1 : 167], 8Ьу 
сЬі1йгеп арреаг теііЬ Ьеііег 8осіаЬі1ііу, іЬе 8кі118 оґ соттипісаііоп аге Ьеіпд ґогтей, апй атіаЬ1е соппесііоп теііЬ 
реег8 8Ьоте8 ир. 8Ьу сЬі1йгеп іп іЬе айорііуе регіой оЬіаіп сопґійепсе. То 8Ьоте іЬе ігиіЬ, согге1аііоп іо агі теогк8 апй 
агі асііуііу рготоіе іЬе ґогтаііоп оґ кпоте1ейде, ійеа8 апй уа1иаЬ1е іЬоидЬі8; ргоуоке ро8іііуе тепіа1 сопйіііоп8, 
етоііоп8, тоой, апй ае8іЬеііс р1еа8иге; Ье1р іо 8реак ґ1иепі1у. Ассогйіпд іо іЬе еґґесі іп соггесііуе, р8усЬо1одіса1 апй 
рейадодіса1 іЬеогу апй ргасіісе іЬе ае8іЬеііс апй гетейіа1 йігесііоп Ьа8 Ьееп арреагей апй і8 8іі11 йеуе1оріпд. ТЬе 
теогк8 оґ А. Аугатепко [8], О. 8огока [6], О. Рейіі [9; 10] апй оіЬег 8сіепіі8і8 ргоуе іЬе ґасі тепііопей.

О. Рейіі 8ау8 ае8іЬеііс іЬегару і8 ап іпіедгаіей поііоп іпс1ийіпд ітео е1етепі8: ае8іЬеііс (ґгот Сгеек аі8іЬеііко8 - 
8еп8іііуе) апй іЬегару (ґгот Сгеек тЬегареіа - ігеаітепі). ‘Іі і8 реси1іаг рейадодіса1 ‘ігеаітепі’ оґ а Ьитап 8ои1 теііЬ 
іЬе Ье1р оґ йіґґегепі теап8 оґ іЬе іпґиепсе оп етоііопа1 апй 8еп8іііуе іпйіуійиа1’8 8рЬеге (дате, соттипісаііоп, 
паіиге, тоііоп, ґо1к1оге еіс.); іі теап8 р8усЬо1одіса1 йі8сотґогі гетоуа1 апй сгеаііоп оґ іЬе сопйіііоп8 оп рег8оп’8 
сгеаііуе геаЬгаііоп’ [9 : 236]. ТЬи8, іп іЬе агі іЬеге аге ти8іса1 (ти8іс, уоса1 апй 8оипй іЬегару), ґіпе агі іоо18 (агі
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Демченко И. И., Билан В.А. Коррекционньїе возможности использования методов арт-терапии в 
работе учителя-дефектолога

В статье определени коррекционние возможности использования методов арт-терапии в работе 
учителя-дефектолога, обосновано содержание, форми и методи арт-терапевтической работи с детьми, 
которие имеют нарушения в психофизическом развитии; доказано, что одним из направлений в коррекционной 
работе дефектолога принадлежит арт-терапии, основанной на понимании человека как творческой 
личности, которая по определенним причинам ограничена физическими и психическими нарушениями.

Виявлени базовие фактори воздействия методов арт-терапии в гармонизации развития личности 
ребенка с особими образовательними потребностями и процесса их интеграции в общество, которие 
определяются следующими принципами: системности занятий; гуманистической направленности арт- 
терапевтического процесса, которий определяет необходимость гармоничного сочетания целей общества и 
личности, ориентации арт-терапевтического процесса на личностние возможности ребенка, его интереси и 
потребности; единства диагностики и коррекции, которие отражают целостность процесса оказания арт- 
терапевтической помощи в процессе развития ребенка. Обращается внимание на том, что арт- 
терапевтическая работа строится на основе принципа учета структури дефекта и потенциальних 
возможностей ребенка, «зони ближайшего развития», то есть учет способностей ребенка, которая имеет 
любую структуру дефекта, а в процессе сотрудничества с взрослими ребенок может осваивать и усваивать 
новие способи действий. Определено, что в отличие от большинства коррекционних методик, арт-терапия 
использует «язик» визуальной и пластической жспрессии, что особенно актуально в работе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии и для них невербальная жспрессия является более естественной, по^тому 
цель арт-терапии заключается в коррекционной и терапевтической воздействия искусства на ребенка и 
проявляется в перестройке психотравмирующей ситуации с помощью музики, живописи, сказок, кукол, 
драми, виводе чувств и переживаний через художественно-творческую деятельность.

Ключевьіе слова: учитель-дефектолог, коррекционно-педагогическая деятельность, коррекция, арт- 
терапия види арт-терапии, дети с нарушениями психофизического развития.

Бетскепко I., Віїап V. Соггесііуе Оррогіипіііез о /іке  изе о /  А гі Ткегару Меікойз іп а Теаскег-Ве/есІоІодїзІ’з 
№огк

Тке агіісіе йе/іпез соггесііуе оррогіипіііез о/іке изе о /агі ікегару шеікойз іп іке могк о /а  іеаскег-йе/есіоіодізі; 
іке /огшз апй шеікойз о /агі апй гешейіаі могк м>іік скіійгеп мко кауе шепіаі апйркузісаі йізогйегз аге ргоуей; іі із 
аізо езіаЬіізкей ікаі опе о/іке йігесііопз іп іке соггесііуе могк о /а  йе/есіоіодізі іпсіийез агі ікегару м>кіск із Ьазей 
оп йезсгіЬіпд а кишап аз ап агіізііс регзопаіііу. Ткіз іпйіуійиаі йие іо зоше геазопз із аЬгійдей Ьу ркузісаі апй 
шепіаі йізогйегз. Ткеге кауе Ьееп йезсгіЬей Ьазіс /асіогз о /  іке агі ікегару теікой’з іп/іиепсе оп іке кагтопігіпд 
ргосезз о /  скіійгеп м>іік зресіаі ейисаііопаі пеейз апй іке ргосезз о /  ікеіг іпіедгаііоп іпіо зосіеіу. Тке /асіогз аге 
йеіегшіпей Ьу іке геазопз: іеззопзузіеш; іке кишапізііс ргіпсіріе о /агі апй гешейіаі ргосезз ікаі зком>з іке песеззііу 
о / кагшопіс соггеіаііоп о /  зосіеіу аіш апй а регзопаіііу, іке огіепіаііоп о /  агі апй гешейіаі ргосезз оп регзопаі 
скіїй’з аЬіііііез, кіз іпіегезіз апй пеейз; іке ипіоп о/йіадпозіісз апй соггесііоп м>кіск ге/іесі іке м>коіе ргосезз о/агі 
апй гетейіаі кеір іп іке ргосезз о /ск іій ’з йеVе^ортеп^. Тке аііепііоп із раій іо іке агі апй гетейіаі могк іо Ье Ьазей 
оп іке ргіпсіріе мкеп іке зігисіиге о /  а йе/есі апй роіепііаі аЬіііііез о /  а скіій аге іакеп іпіо ассоипі. Неге ‘іке 2опе о /  
іке пеагезі йеVе^ортеп^’ із теапі ікаі із ипйегзіоой аз а сопзійегіпд о /  скіій’з зкіїїз кахіпд апу зігисіиге о /  а йе/есі 
апй іп іке ргосезз о /  соорегаііоп міік ап оійег скіій шау даіп апй йідезі пем мауз о / асііопз. Іі із оЬуіоиз ікаі іо 
сопігазі іо тозі о/соггесіЕе теікойз, агі ікегару изез ‘іке іапдиаде ’ о /Vізиа^ апй ріазііс ехргеззіоп. Іі із ресиііагіу 
уііаі мкііе могкіпд міік скіійгеп мко кауе йе/есіз іп ікеіг йеуеіоршепі, ікиз поп-уегЬаі ехргеззіоп із шоге паіигаі/ог 
ікеш. Іі зкомз іке аіш о /  агі ікегару -  соггесііуе апй гешейіаі іп/іиепсе о /  агі оп а скіій апй із зкомп іп іке 
геЬиіійіпд о /  шепіаі апй ігаишаііс зііиаііоп міік іке кеір о /  шизіс, агі, /аігу іаіез, йоііз, йгашаз, іке ехргеззіоп о /  
/ееііпдз апй ешоііопз уіа/ісііопаі апй агіізііс асііуііу.

Кеум>огйз: іеаскег-йе/есіоіодізі, соггесііуе апй рейадодісаі асііуііу, соггесііоп, агі ікегару, іурез о /  агі ікегару, 
скіійгеп міік шепіаі апй ркузісаі йізогйегз.
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