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У статті розкрито сутність проблеми 
застосування арт-терапії в процесі реабі-
літації дітей дошкільного віку при дефор-
маціях грудної клітки; удосконалення 
корекційно-реабілітаційної роботи з даною 
категорією дітей; їх особистісне станов-
лення.  

В статье раскрывается проблема исполь-
зования арт-терапии в процессе реабили-
тации детей дошкольного возраста при 
деформациях грудной клетки; усовершенст-
вование коррекционно-реабилитационной 
работы с данной категорией детей; их 
личностное становление. 

Dissertation research is delicated to the urgent 
problem of rehabilitation children of senior 
preschool age who have deformations of thoracic 
cage by means of art therapy. Content of the 
methodology represents complex integration of 
traditional rehabilitation means and art therapy 
for the purpose of formation components 
rehabilitation work, which effect motivate perform 
physical exercises of child who have deformations 
of thoracic cage. 

Rehabilitation children of senior preschool age 
who have deformations of thoracic cage by means 
of art therapy favours personal formation; opens 
opportunities for becoming personality. 
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Постановка проблеми. У зв’язку з 
екологічною і економічною ситуацією в 
Україні значно зросла кількість дітей 
дошкільного віку з ортопедичною пато-
логією. За статистичними даними в 
Україні захворювання опорно-рухового 
апарату у дітей посідають третє місце 
після серцево-судинних та онкологічних 
захворювань. 

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я на кожну тисячу 
новонароджених припадає в середньому 
17 дітей з вродженими деформаціями 
опорно-рухового апарату.  

Досвід вітчизняної і зарубіжної 
реабілітаційної роботи з дітьми, які 
мають порушення функції опорно-ру-
хового апарата дозволяє стверд-
жувати, що засоби фізичної реабілі-
тації для означеного контингенту є 
одним з найбільш дієвих методів від-
новного лікування (О. А. Абальмасова, 
Н. В. Алексеева, Р. М. Белозьорова, 
О. Ф. Каптелін та ін.) [4]. 

Саме, період дошкільного дитинства є 
найбільш сприятливим для своєчасної 
корекції та реабілітації різноманітних 
патологій. У зв’язку з цим актуальним є 
проблема впровадження ефектних комп-
лексних реабілітаційних програм для 
дітей при деформаціях грудної клітки, 
які б змогли коригувати такі вади та 
попереджати загострення проблем, 
пов’язаних з даною нозологією. 

Водночас, реалізація завдань щодо 
вирішення даної проблеми передбачає не 
лише реабілітаційний супровід цієї кате-
горії дітей, а й пошуки шляхів удоско-
налення мотиваційних механізмів щодо 
виконання реабілітаційних заходів, комп-
лексів ЛФК; всебічний розвиток дітей 
дошкільного віку [6]. 
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На нашу думку, вирішити окреслене 
коло завдань, можна за допомогою засто-
сування в реабілітації дітей дошкільного 
віку при деформаціях грудної клітки, 
саме, арт-терапії, яка дослівно перекла-
дається як лікування мистецтвом. 

Мета дослідження полягає у тео-
ретичному обґрунтуванні можливостей 
застосування арт-терапії в процесі реа-
білітації дітей дошкільного віку при 
деформаціях грудної клітки та охаракте-
ризувати особливості її застосування в 
умовах ДНЗ.  

Результати дослідження та їх обго-
ворення. Застосування арт-терапев-
тичних методик в реабілітаційному про-
цесі впродовж останнього десятиліття 
базується на науковому підґрунті та 
починає набувати професійного харак-
теру. Доказом цього є розробки зарубіж-
них та вітчизняних вчених, що висвіт-
люють специфіку застосування арт-
терапії з різними категоріями дітей, 
зокрема: «Арт-терапія у роботі з дітьми» 
М. Кисельової; «Арт-терапія дітей та 
підлітків» О. Копитіна; «Нетрадиційні 
методи в корекційній педагогіці» М. По-
валяєвої; «Ефективність казкотерапії в 
корекційній роботі з дітьми» М. Пова-
ляєвої, Г. Чебанян та ін. [5]. 

Аналіз науково-методичної літерату-
ри дозволяє стверджувати, що викорис-
тання засобів мистецтва суттєво підви-
щують ефективність корекційно-реабі-
літаційної роботи з дітьми (Е. Бурно, 
Л. Виготський, О. Копитін, Е. Крамер, 
М. Наумбург, К. Роджерс, А. Семенович, 
Б. Теплов, Л. Аметова, Н. Ветлугіна, 
О. Ворожцова, Т. Комарова, Л. Лєбєдєва, 
І. Щуркова та ін.) [1]. 

Т. Сазонова розглядає мистецтво як 
«засіб творчого пізнання і корекції 
особистості» та відмічає, що дослідження 
в галузі художньої практики показали, 
що мистецтво розвиває особистість, 
розширює загальний та художній круго-
зір дитини, реалізує її пізнавальні інте-
реси. Саме в цьому полягає корекційний 
вплив мистецтва, так як воно є, з одного 
боку, є джерелом нових пізнавальних 
переживань дитини, а з іншого, засобом 
реалізації соціально-педагогічної функції 
мистецтва [5]. 

Оскільки сензетивним періодом роз-
витку дитини є саме етап дошкільного 

дитинства, то здібність дитини до твор-
чого вирішення проблем, що виникають 
в тій чи іншій ситуації має природній 
характер (А. Богуш, Л. Божович, Г. Венгер, 
Л. Виготський, Н. Гавриш, О. Запорожець, 
М. Лісіна, Д. Ельконін та ін.).  

Позитивні емоції від лікування мис-
тецтвом здійснюють вплив на психосо-
матичні процеси, сприяють психоемо-
ційному розвитку дитини, мобілізують її 
резервні сили, сприяють мотивації щодо 
виконання фізичних вправ тощо [4].  

Науковець Н. Кратохвін розділяє арт-
терапію на сублімаційну, дійову і проек-
тивну, однак цей поділ заснований на 
зовнішньому характері методу і сто-
сується тільки експресивного компо-
ненту. Виділяють чотири основні напря-
ми щодо застосування арт-терапії: 
1. Використання для лікування вже 

існуючих творів мистецтва шляхом їх 
аналізу й інтерпретації дитиною 
(пасивна арт-терапія). 

2. Спонукання дитини до самостійної 
творчості, при цьому творчий акт 
розглядається як основний лікуваль-
ний фактор (активна арт-терапія). 

3. Одночасне використання першого і 
другого принципів. 

4. Акцентування ролі дорослого з дити-
ною [3].  
Основною метою арт-терапії, на думку 

О.  Копитіна, є гармонізація розвитку 
особистості через розвиток здібності 
самовираження і самопізнання, а саме: 
1) дати соціально прийнятий вихід 

агресивності та іншим негативним 
почуттям (робота над малюнком, 
картинами, скульптурами є безпеч-
ним способом випустити «пар» і 
розрядити напруження); 

2) полегшити процес лікування (неусві-
домлені внутрішні конфлікти і пере-
живання частіше буває легше вира-
зити за допомогою зорових образів, 
ніж висловити їх в процесі вербальної 
корекції); 

3) отримати матеріал для інтерпретації 
та діагностичних висновків. (продук-
ти художньої творчості відносно дов-
готривалі і дитина не може 
заперечувати факт їх існування; зміст і 
стиль художніх робіт дають можли-
вість отримати інформацію про дити-
ну, яка може допомагати в інтерпре-
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тації своїх творів); 
4) опрацювати думки і почуття, які 

дитина звикла пригнічувати (невер-
бальні засоби є єдино можливі для 
вираження сильних переживань й 
переконання); 

5) налагодити відношення з дитиною 
(спільна участь в художній діяльності 
може сприяти створенню відношень 
емпатії і взаємного прийняття); 

6) розвивати почуття внутрішнього 
контролю (робота над малюнками, 
картинами або ліплення передба-
чають упорядкування кольору і 
форм); 

7) сконцентрувати увагу на відчуттях і 
почуттях (заняття образотворчим 
мистецтвом створюють широкі мож-
ливості для експериментування з 
зоровими відчуттями та розвитку 
здібностей до їх сприйняття); 

8) розвивати художні здібності і підви-
щувати самооцінку (додатковим  
продуктом арт-терапії є почуття 
задоволення, яке виникає в результаті 
виявлення скритих талантів, їх 
розвитку) [1]. 
На думку О. Хайкіна, арт-терапія міс-

тить в собі роль естетичного компоненту 
й уявлення про лікувальну спрямо-
ваність, яка проявляється як: 
1) соціально-особистісний рівень адап-

тації: в основі адаптаційної дії лежить 
неусвідомлена творча гармонізація, 
інтегруюча сила деякого естетичного і 
творчого початку, закладеного в 
мистецтві; 

2) особистісно-асоціативний рівень 
адаптації: полегшення і компенсація 
досягаються за рахунок не стільки 
естетичної дії, скільки в наслідок 
зниження напруги; 

3) асоціативно-комунікативний рівень 
адаптації: лікувальна дія арт-терапії 
досягається підключенням інтелек-
туальних операцій (проекція, обгово-
рення, усвідомлення конфлікту), по-
легшенням психотерапевтичних кон-
тактів і доступу до психопатологічних 
переживань дитини, які не потре-
бують естетичного контакту, тому що 
результат досягається навіть при 
найпростішому проективному зобра-
женні проблем; 

4) соціально-комунікативний рівень 

адаптації: як адаптування використо-
вуються прикладні можливості твор-
чості, арт-терапія розглядається спро-
щено, як один із видів зайнятості, 
варіант організації і час проведення, 
принципово не відрізняється від 
інших аналогічних методів; 

5) фізіологічний рівень адаптації: врахо-
вується фізичний, фізіологічний і 
координаційно-кінетичний вплив 
пластичного зображення, творчості на 
організм і психіку [2]. 
Отже, арт-терапія – універсальний 

метод лікування на основі різних видів 
мистецтва. Арт-терапевтичні методики 
дають можливість широко використо-
вувати не тільки індивідуальну, але й 
групову форми роботи з дітьми; ставити 
й вирішувати корекційні та реабілі-
таційні завдання; закріплювати їх в 
реальній дійсності. Арт-терапія дає вихід 
внутрішнім конфліктам і сильним емо-
ціям, дисциплінує дітей, сприяє підви-
щенню їх самооцінки, мотивації щодо 
виконання фізичних вправ.  

Висновки. Таким чином, арт-терапія 
все більше інтегрується в систему 
корекційно-реабілітаційної роботи з 
дітьми дошкільного віку, де викорис-
товується як самостійно, так і комп-
лексно в поєднанні з різноманітними 
реабілітаційними впливами.  

Експериментально фахівці дошкіль-
них закладів застосовують терапевтичну 
дію мистецтва з корекційною метою, але 
це питання потребує розробки науково-
теоретичного та методологічного під-
ґрунтя, зокрема й щодо впровадження 
засобів арт-терапії в реабілітаційний 
процес з дітьми дошкільного віку при 
деформаціях грудної клітки. 
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