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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У процесі модернізації національної 

освітньої системи актуалізуються проблеми, пов’язані з формуванням 

мобільної, творчої особистості, здатної до освоєння навколишнього 

простору, швидкої адаптації в абсолютно нових ситуаціях. Для того, щоб 

допомогти дитині стати успішним і благополучним членом суспільства, 

необхідно створити відповідне освітнє середовище, яке розвиває і збагачує 

актуальним досвідом. 

Тому завдання сучасної школи полягає не лише в залученні учнів до 

цінностей суспільства, але й у їхній адаптації до навколишньої дійсності. 

Актуальним стає пошук нових ефективних форм і методів, що сприяють 

соціокультурному становленню молодших школярів, їхньому творчому 

самовираженню в різних видах діяльності. Одночасно в сучасній системі 

освіти і суспільства усе виразніше виявляється низка проблем соціально-

педагогічного характеру, складником чого є формування соціокультурного 

досвіду дітей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами. 

У зв'язку з підвищенням соціального престижу інтелекту і наукового 

знання педагогічна установка – насамперед, на розвиток мислення – 

перетворює емоційно-духовну суть дитини на вторинну цінність. Низький 

соціокультурний рівень найближчого оточення, відсутність належного 

виховання, уваги і контролю з боку батьків і учителів призводять до 

труднощів у навчанні і адаптації в дитячих колективах, до зниження 

продуктивності інтелектуальної діяльності дітей, до поведінкових і емоційно-

вольових відхилень. Споживче ставлення до життя, зниження інтересу до 

культурних цінностей часто є причиною входження дітей в асоціальні 

компанії, а бездуховність і розчарування в житті в такому ранньому віці – до 

відступу від реальності в нереальний світ комп'ютерних ігор та інших 

залежностей. 
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Аналіз наукової літератури (А. Бєлкіна, Д. Доллард, І. Малишевська, 

Р. Мертон, О. Парка, Т. Парсонс, Р. Призванська, В. Синьов, С. Тетерський, 

Н. Щуркова та ін.) і узагальнення практичного досвіду (А. Старовойтов, 

Л. Толстолужська, А. Хіля та ін.) свідчать про зростаючий інтерес педагогів 

до процесу збагачення соціокультурного досвіду молодших школярів; 

прагнення до використання мистецтва з метою максимального виховного 

ефекту в щоденній практиці. Водночас потрібне переосмислення підходів до 

використання можливостей мистецтва в початковій школі, його виховному, 

розвивальному, корекційному значенню; пошуку нових форм і методів, що 

сприяють збагаченню соціокультурного досвіду в умовах тимчасового 

дитячого колективу. 

До теперішнього часу проблема збагачення соціокультурного досвіду 

молодших школярів з особливостями в розвитку розроблена недостатньо. 

Особливу увагу слід звернути на розробку умов, зміст процесу збагачення 

соціокультурного досвіду молодших школярів в тимчасовому колективі 

засобами педагогічної арт-терапії. Недостатньо визначені (А. Старовойтов, 

Л. Толстолужська, А. Хіля та ін.) і обґрунтовані принципи, функції, форми і 

методи збагачення соціокультурного досвіду молодших школярів з 

особливостями в розвитку в тимчасовому колективі засобами педагогічної 

арт-терапії. 

В зв'язку з цим виявлено протиріччя між об'єктивною необхідністю 

збагачення соціокультурного досвіду у дітей з функціональними 

обмеженнями засобами арт-терапії і недостатньою розробленістю цього 

питання в педагогічній науці. 

Розв’язання протиріччя між потребою педагогічної практики в 

науковому, навчальному і методичному забезпеченні й відсутністю 

необхідних теоретичних положень, що відповідають цій потребі в цілому, 

зумовило вибір теми нашого магістерського дослідження: «Збагачення 

соціокультурного досвіду у дітей з функціональними обмеженнями 
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засобами арт-терапії».  

Мета дослідження ‒ полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці засобів арт-терапії, що збагачують 

соціокультурний досвід у дітей з функціональними обмеженнями. 

Об'єкт дослідження ‒ процес збагачення соціокультурного досвіду 

молодших школярів.  

Предмет дослідження ‒ засоби арт-терапії для збагачення 

соціокультурного досвіду у дітей з функціональними обмеженнями. 

Об'єкт, предмет, мету дослідження визначили наступні завдання 

дослідження: 

1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній 

літературі. 

2. Схарактеризувати сутність поняття «педагогічна арт-терапія». 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити засоби 

арт-терапії та їх вплив на збагачення соціокультурного досвіду у дітей з 

функціональними обмеженнями. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний етапи; кількісний та якісний аналіз 

результатів експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота 

проводилася на базі закладу дошкільної освіти № 25, м. Умані, 

Черкаської обл. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати збагачення 

соціокультурного досвіду молодших школярів засобами педагогічної арт-

терапії можуть бути використані в закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО), 
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закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) – початковій школі із 

інклюзивною формою навчання. 

Структура дослідження. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць. 
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ВИСНОВКИ 

Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка засобів арт-

терапії, що збагачують соціокультурний досвід у дітей з функціональними 

обмеженнями, дозволили зробити такі висновки: 

1. З’ясовано стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній 

літературі: бракує обґрунтування та експериментальної перевірки 

застосування засобів арт-терапії для збагачення соціокультурного досвіду у 

дітей з функціональними обмеженнями. Поняття «Збагачення 

соціокультурного досвіду молодших школярів з особливостями в розвитку» з 

позиції педагогіки ми визначили його як ціннісно значимий приріст 

соціальних норм і культурних цінностей в процесі активної колективної 

діяльності. Загалом поняття «соціалізація особистості» характеризується 

такими аспектами: формувальним, адаптивним, функціональним чинниками; 

безперервністю. У результаті збагачення відбувається поява нових мотивів і 

потреб, їх перетворення і супідрядність. Нові потреби і мотиви виникають не 

при засвоєнні, а при переживанні або проживанні; цей процес завжди 

емоційно насичений, часто суб'єктивно-творчий, відбувається тільки в 

реальному житті. 

2. Схарактеризовано сутність поняття «педагогічна арт-терапія» як 

засіб, що дозволяє при відносно невеликих тимчасових і фінансових витратах 

створити умови для виявлення внутрішнього потенціалу і збагачення 

соціокультурного досвіду молодших школярів за рахунок активного 

включення в різні види арт-діяльності, ‒ музики, танцю, театру, 

образотворчої діяльності. Арт-терапія досить гнучка та працює з усіма 

можливостями сучасного мистецтва, визнаючи його не просто цінністю, а, 

швидше, розглядаючи його в контексті потенційної можливості для 

самореалізації особистості; вміщує в собі і визнає цінним певний «образ 

людини» – образ особистості, яка самореалізується, і реалізація ця 

складається не лише у вигляді творчого доробку як цінності, а й у створенні 
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можливостей для гармонізації її внутрішнього світу. Активну художню 

взаємодію у рамках арт-терапевтичного процесу визначаємо як арт-

діяльність. 

3. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено засоби 

арт-терапії та їх вплив на збагачення соціокультурного досвіду у дітей з 

функціональними обмеженнями. В якості проявів лікувального та 

корекційного впливу арт-терапії визначено такі: регулювання 

психовегетативних процесів, фізіологічних функцій організму; катарсис, 

регуляція психоемоційного стану; підвищення соціальної активності, 

придбання нових засобів емоційної експресії; полегшення засвоєння нових 

позитивних установок і форм поведінки, корекція комунікативної функції; 

активізація творчих проявів. Формами художніх подій визначено розваги, 

свята, виставки, відвідування театрів, концертів, виставок, бібліотеки. 

Основні наочно-слухові прийомами, що збагачують соціокультурний досвід 

молодших школярів засобами педагогічної арт-терапії, визначаємо: 

виконання музичного твору; спів музичного керівника, дитини; слухання 

вокальної і інструментальної музики (аудіозапис); використання 

різноманітних видів фольклору (словесного, співецького, інструментального, 

ігрового); використання на занятті ізодіяльності оповідань, казок тощо. 

Формувальний експеримент щодо збагачення соціокультурного досвіду 

у дітей з функціональними обмеженнями засобами арт-терапії проходив в 

три етапи, кожен з яких припускав свої завдання. Наприклад, на третьому 

етапові відбувалося закріплення нового соціокультурного досвіду на основі 

розкритого потенціалу художніх можливостей дітей засобами педагогічної 

арт-терапії; закріплення позитивного емоційно-ціннісного ставлення 

молодших школярів, підвищення активності в арт-діяльності, відчуття 

соціальної значущості і упевненості у своїх силах, формування потреби в 

художньому самовираженні, самодіяльності.  
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Кожен етап зазначеного виду роботи взаємодоповнював попередні та 

наступні види робот та засвідчив ефективність засобів арт-терапії для 

збагачення соціокультурного досвіду у дітей з функціональними 

обмеженнями.  


